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Voor u ligt de december-nieuwsbrief van Fanga Musow. Een extra uitgebreide editie deze keer,
met alle belangrijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Uit kostenoverwegingen hebben
we besloten vanaf 2015 één jaarlijkse nieuwsbrief uit te brengen en die wordt dan vanzelf-
sprekend wat omvangrijker.

Het centrale thema afgelopen jaar lijkt ‘ontwikkeling’ te zijn; diverse vrouwen kregen een
ver blijfsvergunning en konden verder met hun leven, waardoor andere vrouwen weer een
plekje in het huis vonden. Het kindbeleid is verder ontwikkeld en verdiept en ook de vrouwen
zelf zijn gegroeid, door meer persoonlijke aandacht en trainingen op maat. Het thema
vluchtelingen is landelijk en lokaal natuurlijk ook actueel. We volgen de ontwikkelingen op
de voet. Wat ons erg goed doet, is dat het draagvlak voor de vluchtelingenproblematiek lijkt
te groeien, getuige de vrijwilligers die zich nog steeds aanmelden of de giften die we krijgen,
in welke vorm dan ook. Ook via Facebook weten steeds meer mensen ons te vinden;
Stich ting Seguro, waaronder Fanga Musow valt, plaatst regelmatig een update. Door onze
pagina te ‘liken’ blijft u hiervan op de hoogte!

We willen u, mede namens het team van Stichting Seguro en al onze bewoners, fijne
kerstdagen en een gezond en gelukkig 2016 wensen. 

Kitty Penninga
Voorzitter Stichting Seguro

In één jaar kan veel gebeuren!
Wij zijn namelijk heel blij voor drie van onze vrouwen dat zij, na lang wachten, eindelijk een
nieuwe start konden maken. Ze hebben vervolgstappen gezet buiten Fanga, naar een nieuwe
toekomst in Nederland dan wel in Engeland. Hierdoor kwam er ook plek in het Fanga huis
voor vier nieuwe vrouwen, waaronder drie moeders met hun zoon. Een hartelijk welkom aan
hen. 

De nieuwe vrouwen hebben zich al goed
laten gelden. Voor het afscheid van het
sta giaireteam hebben ze twee spetterende
acts opgevoerd. Eerst kwamen de twee
zusjes die met een zelf geschreven nummer
elke stagiaire persoonlijk typeerden en be -
dank ten. Echt verrassend leuk gedaan.
Daarna volgde een spectaculaire cadeau
onthulling, waarbij één vrouw als le vend
konijn uit de doos sprong. Hilariteit alom,
de stemming zit er goed in, in het Fanga
huis.



Naast ontspanning wordt er ook hard ge werkt. Alle mentoren hebben dit jaar samen met de
vrouwen hun eigen persoonlijke krachten in beeld gebracht. Per leefgebied is benoemd
waar zij zich in willen ontwikkelen. Juist als je in een onzekere situatie zit, je veel hebt
meegemaakt, je onzeker voelt en niet altijd meer ziet waar je goed in bent, helpt dit de
vrouwen echt vooruit. Het geeft hen zelfvertrouwen, richting en nieuwe ambities en doelen
om voor te gaan. 
Aan het begin van het seizoen is een 4-daagse training gegeven aan het team over de manier
waarop wij de vrouwen in hun kracht willen zetten. Persoonlijke ontwikkeling staat hierin
centraal, ongeacht je situatie kun je groeien en stappen vooruit zetten. De mentoren van
Fanga Musow werken hierin met de gecertificeerde methodiek Kracht- en Herstelwerk.

Twee vrouwen hebben daarnaast een traject van New Dutch Connections gevolgd, waarin ze
geleerd hebben zichzelf te profileren, te netwerken en via snuffelstages te ontdekken waar
ze zich verder in willen ontwikkelen. Verder zijn voor elk persoonlijke zaken als sport, piano les,
er op uit trekken, dagritme en gezond eten gestimuleerd en opgepakt. Ook actief Ne der lands
leren is belangrijk, iedereen die dat nodig heeft doet daaraan mee. Dit wordt in klein verband
gegeven door vrijwilligers, waardoor de taalbeheersing sneller vooruit gaat. Les ma teriaal
wordt beschikbaar gesteld vanuit onze samenwerking met stichting Lezen & Schrij ven.
Ook is er duidelijk aandacht voor het krijgen van psychische rust en verwerking. Meerdere
vrouwen hebben last van concentratieproblemen, depressieve gevoelens, onrustig slapen,
herbelevingen etc. Daarom zijn voor hen zo nodig ook GGZ-behandeltrajecten opgestart. Dit
geldt zowel voor de vrouwen als voor de kinderen. Verder had een aantal nieuwe vrouwen een
medische check-up nodig, met verdiepende onderzoeken in het ziekenhuis. Tot slot heeft
één vrouw met een zeer sterke oogafwijking specialistische medische zorg gekregen en uit-
eindelijk een passende bril, waardoor haar zicht sterk verbeterd is. 

Naast het één op één mentoraat wordt er ook veel positieve energie gehaald uit een aantal
gezamenlijke activiteiten. Denk hierbij aan een buurtbarbecue, het afscheidsfeest van de
stagiaires en een zomerpicknick in het park. De vrouwen koken graag, ze bedenken allerlei
ge rechten en zijn twee dagen druk bezig met alles klaarmaken. Ze genieten van het resultaat
en laten daarin zien wat ze kunnen. 

Training in persoonlijke weerbaarheid!

In het voorjaar is in groepsverband de training Rots en Water gegeven aan alle Fanga-vrou-
wen. Het was spannend voor ze om zo direct en tastbaar bezig te zijn met zelfvertrouwen en
het stellen van je eigen grenzen. Het ging voornamelijk om het doen van fysieke oefeningen,
niet praten maar voelen. De oefeningen waren gericht op de verbinding tussen hoofd en hart.
In je lijf voel je spanning, ontspanning, je ademhaling, hoe kun je daarop inspelen? Wat straal
je uit met je houding en wat voor effect heeft dat op een ander? Kwaliteiten van elkaar zien
en benoemen. Oefeningen om de vrouwen te laten voelen waar hun eigen (fysieke) grenzen
liggen en hen van daaruit leren die aan te geven, en die van anderen te respecteren. De
training is opvallend goed gegaan en heeft geholpen in het opbouwen van zelfvertrouwen en
zelfrespect. De klapper aan het eind van de training was het doorslaan van een plankje, met
je eigen blote hand. Dit gaf een positieve kick!

Update van de orthopedagoog... Anderhalf jaar verder
Inmiddels werk ik alweer anderhalf jaar als orthopedagoog bij Stichting Seguro. In deze tijd
heb ik veel kunnen leren van bewoners en medewerkers en gelukkig ook veel kunnen
bereiken.
Zo ben ik bezig geweest met het ontwikkelen van het kindbeleid. Dit is een levendig stuk
waarin staat hoe wij met moeders en kinderen om willen gaan, welke begeleiding wij aan
kinderen en moeders geven en op welke manier. Centraal staan moeder en kind en wat
nodig is voor een veilige persoonlijke ontwikkeling van het kind. In het werkboek dat hieraan
gekoppeld is zijn meerdere praktische insteken te vinden; van een intakeformulier met
passende vragen tot manieren om met een kind in gesprek te gaan over zijn of haar gevoelens.
Om dit wat concreter te maken voeg ik een plaatje toe van ‘de fee en de tovenaar’. Dit is een



instrument om met kinderen op een speelse manier te kunnen praten over wat goed gaat,
wat zorgen zijn en wat wensen van dit kind zijn. De fee of de tovenaar wordt door het kind
zelf getekend op een groot vel en al pratend vul je dit samen in. Als het kind het wil, kunnen
belangrijke thema’s ook met moeder besproken worden.

In de afgelopen anderhalf jaar heb ik van de kinderen en moeders geleerd hoe weerbaar zij
zijn. Ondanks de niet altijd optimale omstandigheden proberen zij er het beste van te maken.
En daar zie je ook de belangrijke band tussen moeder en kind terug; de belangen van het
kind staan vaak voorop ondanks dat de moeder moe is of zorgen heeft. Deze zomerperiode
ben ik vrijwel wekelijks bij alle moeders langs geweest. Het is mooi om te merken dat je een
vertrouwensband opbouwt en dat moeders met vragen over het opvoeden durven te komen.
Daarnaast leer ik de diverse manieren van opvoeden, zowel op basis van cultuur als op
persoonlijk waardeoriëntaties, en hoe belangrijk het is om hiervoor open te staan. Leuk is
het dat ik mijn kennis, vanuit het vak Culturele diversiteit in opvoeding en hulpverlening dat
ik doceer op de Universiteit Utrecht, kan combineren met de praktijkkennis die ik bij
Stichting Seguro opdoe. 
Voor de kinderen die nieuw binnen zijn gekomen heb ik een adequate startobservatie kunnen
doen en een intake met moeder. Hierbij was het duidelijk dat er voor de kinderen op meerdere
vlakken externe hulp nodig was. Daarbij heeft afgelopen tijd in het teken gestaan van
regelmatige afspraken bij externe partijen waar ik naar doorverwezen heb, zoals onderzoek
bij Altrecht, bij de kinderarts, inschrijving op een voorschool en contacten bij het consul-
tatiebureau.
Inmiddels zijn ook de stagiaires voor het nieuwe seizoen weer begonnen, die met veel positieve
energie aan de slag zijn gegaan met moeders en kinderen. Hierin is het prettig dat we
tussendoor regelmatig met elkaar af kunnen stemmen hoe we deze moeder of dit kind het
beste kunnen helpen, elk vanuit onze eigen expertise.
Al met al dus een leerzame tijd en ik kijk uit naar het vervolg met de moeders en kinderen
van Stichting Seguro!

Kinderactiviteiten
Elke woensdagmiddag van half 3 tot half 5 is de Fanga kindermiddag. Samen met de kinderen
van Fanga Musow worden er leuke activiteiten ondernomen als buitenspelen, knutselen,
muziek maken, uitstapjes of naar de bibliotheek. Een moment voor de kinderen om zorgeloos
te spelen en even niet te hoeven denken aan de situatie waarin zij zitten. Voor de moeders



een moment om even iets voor zichzelf te kunnen
doen. 
Op dit moment zijn er drie jongens die bij Fanga Mu sow
wonen in de leeftijd van 9 jaar, 3 jaar en 6 maanden.
Door de grote leeftijdsverschillen zoeken we naar
activiteiten die voor iedereen leuk zijn. Daarbij werkt
er momenteel bij Fanga een stagiaire muziektherapie
die ook muziek en/of andere creatieve uitingen inzet
tijdens de middagen om de kinderen spelenderwijs
verder te helpen.  

Een tijdje terug heeft de jongen van 9 jaar deze boom
gemaakt. In de blaadjes van de boom heeft hij ge schre -
ven wie hij is, wat hij leuk vindt om te doen en waar
hij vandaan komt. Ook is er een aantal blaadjes waar-
op geschreven staat hoe het jongetje van 3 heet en
wat hij leuk vindt om te doen. Daarnaast proberen
we veel naar buiten te gaan omdat de kinderen vaak binnen zitten. Ze hebben een kleine
ach tertuin en wonen aan een drukke straat. De kinderen vinden het leuk om te voetballen,
om muziek te maken en te knutselen. We proberen afwisselende activiteiten te doen en er
altijd wat leuks van te maken!

De bewoners van het Fanga Musow huis
In deze rubriek volgen we de bewoners van het Fanga Musow huis. Alle namen zijn gefingeerd.

Er is veel gebeurd het afgelopen jaar, in bijna alle kamers zijn nieuwe bewoners gekomen en
we hebben ook drie nieuwe kinderen.

Hasnar, de moeder van 7 kinderen uit Somalië, heeft zich begin dit jaar definitief gevestigd in
Groot-Brittannië. Na zeven jaar wachten in Nederland, waarvan vier jaar bij Fanga Musow,
ging het ineens razendsnel en heeft ze in een paar dagen tijd haar inreisvisum gekregen,
afscheid genomen van al haar vrienden in Nederland en is ze bij haar ouders en vijf van haar
kinderen in Londen ingetrokken. We hebben nog af en toe contact met haar en het gaat goed.
Ze is druk bezig met Engels leren en binnen niet al te lange tijd hoopt ze een huisje samen
met haar kinderen te hebben. 

Riha uit Angola woont sinds augustus met haar drie kinderen in een huurwoning in Utrecht,
waar alle drie de jongens een eigen slaapkamer hebben. Dit was belangrijk omdat ieder kind
zijn eigen problemen heeft en de gezinsbegeleiding had aangedrongen op een eigen plekje
voor elk. We zijn heel blij dat dit gelukt is. Met ingang van het nieuwe schooljaar zit de jongste
op een school in de buurt (de oudste twee bezoeken het speciaal onderwijs) en kan hij
zo doende na schooltijd makkelijk met vriendjes afspreken. We blijven Riha nog wel een poosje
volgen, omdat ze nog steeds geen permanente verblijfsvergunning heeft. Hopelijk komt hier
ook nog een goede oplossing voor. 

Amina uit Albanië heeft samen met haar zoontje ook een huurwoning toegewezen gekregen.
Haar zoontje kan inmiddels zo goed Nederlands dat hij naar een reguliere basisschool gaat
en Amina is zelf ook met een combinatie van inburgering en een MBO-opleiding begonnen.
Ze heeft ineens een heel druk leven en daar geniet ze met volle teugen van. En met haar boek
is ze ook al begonnen!

Olivia en Isabel zijn twee zusjes van begin twintig die al het grootste deel van hun leven in Ne -
derland zijn. Ooit zijn ze vanuit Angola hiernaartoe gekomen, maar ondanks alle inspanningen
hebben ze nog steeds geen definitieve verblijfsstatus. Deze status is echter de laatste paar
maanden wel een stukje dichterbij gekomen, al moet er nog een aantal formaliteiten geregeld
worden. Het ziet ernaar uit dat ze binnenkort eindelijk hun leven in Nederland vorm kunnen



gaan geven en ze staan dan ook allebei te popelen om met een opleiding te beginnen. Olivia
wil graag maatschappelijk werker worden en Isabel ziet zichzelf wel voor de klas staan. 

Dan de nieuwe bewoners! Vika is 29 en komt uit Armenië. Ze heeft in haar jonge leven al een
hoop meegemaakt, wat ervoor heeft gezorgd dat ze nu door Altrecht wordt begeleid om deze
trauma’s te verwerken. We gaan ook kijken of ze gedurende de behandeling uitstel van vertrek
op medische gronden kan krijgen. 

Gayane en haar zoon Vagan van 9 komen ook uit Armenië en hebben een asielprocedure achter
de rug. Hun laatste ver blijf plaats was de gezinslocatie in Goes, maar omdat ze bang waren
dat ze zouden worden teruggestuurd naar Armenië, zijn ze gevlucht en zodoende bij Fanga
Musow terecht gekomen. Gayane heeft nog een zoontje, dat ze tot haar grote verdriet heeft
moeten achterlaten in Armenië. Gelukkig weet ze sinds kort waar hij is en hebben ze vaak
contact via Skype. We proberen nu nieuw bewijsmateriaal te verzamelen om een tweede
asielprocedure te kunnen beginnen, omdat Gayane echt niet terug kan naar Armenië. Pas
daarna kan ze proberen om haar jongste zoon naar Nederland te laten komen. On de rtussen
stort Gayane zich op haar grootste liefhebberij; koken en taarten maken. Hier een paar
voorbeelden.

Francisca woont met haar zoontje Camilo van 3 jaar sinds een paar maanden op de middelste
verdieping. Francisca komt uit Peru en is ooit als au pair naar Nederland gekomen. Haar zoon tje
heeft een Nederlandse vader, maar daar heeft hij geen contact mee. We zijn nu bezig om te
kijken of er mogelijkheden zijn om in Nederland te blijven. Camilo gaat vier dagdelen per
week naar de peuterspeelzaal, waar hij zijn energie een beetje kwijt kan en beter Nederlands
kan leren. Dat geeft Francisca ook weer even wat rust en tijd voor zichzelf. 

Noma tenslotte woont sinds juli bij Fanga, samen met haar zoontje Samthanda, die toen pas
vijf weken was. Samthanda ontwikkelt zich razendsnel met al die prikkels om zich heen en hij
is het lievelingetje van het huis. Noma heeft ook nog een dochter van 12, die bij een tante in
haar thuisland Nigeria verblijft. Ook Noma voelt het als een groot gemis dat haar dochter niet
bij haar is, maar ze kan onmogelijk terug naar Nigeria. Een verblijfsvergunning wordt moeilijk
en de procedure gaat lang duren, maar we gaan ons ervoor inzetten. 

Van één van onze bewoners
Ik ben Francisca, ik kom uit Peru en ben nu 4 jaar in Nederland. Ik heb een lief, vrolijk en
actief zoontje van 3 jaar. Ik ben nog niet zo lang bij Fanga Musow, nu zo’n half jaar. Ik ben bij
Fanga gekomen via Versa Welzijn. Versa is een organisatie die mensen die een steuntje in de
rug nodig hebben helpen en zo hebben zij mij ook geholpen bij het vinden van een veilige
plek voor mij en mijn zoontje.
Sinds ik bij Fanga woon is alles positief voor mij. De andere vrouwen zijn aardig voor me en



helpen mij wanneer ik dat nodig heb. Ook vertellen zij mij goede verhalen, dit geeft mij hoop
voor de toekomst. Hier bij Seguro krijg ik Nederlandse les en er zijn vrijwilligers die mij en
mijn zoontje helpen. Door de hulp die ik hier krijg, wil ik ook andere mensen gaan helpen die
het moeilijk hebben.
Naast alle hulp vanuit Seguro is er ook elke woensdag een kindermiddag. Mijn zoontje gaat
hier graag heen en heeft het erg naar zijn zin. Ik ben blij dat hij het zo fijn heeft.

Giften van fondsen 2015
Stichting Kinderpostzegels en Stichting Boschuysen steunen in 2015 het Fanga Musow Kind
in Beeld project. Voor 2016 heeft Stichting Boschuysen al laten weten hiermee door te gaan.
Fanga Musow financiert hiermee o.a. de orthopedagoog. Deze steun is onmisbaar om de
kinderen in het Fanga Musow opvanghuis professionele aandacht te geven die ze nodig hebben
na vaak een lange tijd van onzekerheden en angsten, die zij samen met hun moeder hebben
doorgemaakt. 

Het Joan Ferrier Emancipatiefonds binnen het Oranjefonds financiert de trainingen en cursussen
voor de medewerkers, vrijwilligers en de bewoonsters. Dit fonds is in het leven geroepen ter
nagedachtenis aan het in 2014 overleden bestuurslid Joan Ferrier. Zij heeft zich lang ingezet
voor de emancipatie en integratie in Nederland van vrouwen en meisjes met een mi gran ten -
achtergrond.
De medewerkers, stagiaires en vrijwilligers krijgen voor het derde jaar de training Kracht- en
Herstelwerk van het UMC Radboud aangeboden, zodat vanuit dezelfde methodiek gewerkt wordt.
De vrouwen volgen naast persoonlijke cursussen de weerbaarheidstraining Rots en water.

Gemeente Utrecht financiert de coördinatiekosten van het Fanga Musow huis.

Het Skanfonds, Commissie PIN, Janivo Stichting, Haëlla Stichting, vanBaaren Stichting en
de ASN Foundation steunen de activering van de vrouwen in het Fanga Musow huis. Een pro-
gramma dat gebaseerd is op het Kracht- en herstelwerk, waarbij de wensen en ambities van
de vrouwen vertaald worden naar realistische doelen en wekelijkse acties.

De commissie PIN laat graag het volgende weten: Onze gift is ‘een solidariteitsbijdrage van de
gezamenlijke religieuzen in Nederland’ via KNR – Projecten in Nederland. 

Het Skanfonds geeft mensen de kans. Skanfonds is een nationaal fonds dat zich specifiek sterk
maakt voor mensen in kwetsbare situaties. Het steunt initiatieven waardoor mensen weer
hoop en perspectief krijgen. En die hen helpen een nieuwe plek in de samenleving te krijgen.
Skanfonds steunt die initiatieven met geld en expertise. Geïnspireerd door zijn katholieke
wortels, wil het fonds zo bijdragen aan een rechtvaardige wereld. Een wereld waarin mensen
omzien naar elkaar en waarin ieder mens telt.
Skanfonds wordt gesteund door onder andere de Nationale Postcode Loterij en de Lotto.
Meer informatie is te vinden op de website www.skanfonds.nl.

Giften van particulieren en acties gehouden voor Fanga
Musow in 2015
De Woonwerkgroep Predikherenkerkhof

heeft dit jaar de opbrengst van het feest dat zij
jaarlijks organiseren met Koningsdag op hun
plein met bands, lekker eten en niet onbelang-
rijk een toilet (!) bestemd voor Fanga Musow.
Dit bracht maar liefst € 5.467,- op. Ontzettend
bedankt voor jullie inzet en de zeer gezellige
dagen! De bewoonsters van Fanga Musow
verkochten traditionele lekkernijen. De mede-
werkers en vrijwilligers hielpen mee met hand-



en spandiensten. De opbrengst gaat naar cursussen en trainingen voor de vrouwen.

Emmaus Overvecht doneerde de opbrengst van de nationale Kringloopdag voor Fanga Musow.
Geweldig initiatief van het personeel, waarvoor hartelijk bedankt.

De Diaconie Protestantse Gemeente Utrecht collecteerde in 2015 voor Fanga Musow met €
3.585,- als resultaat! Heel erg bedankt voor jullie inzet.

En bedankt Faye en Jette voor jullie superleuke
actie! Faye en Jette bakten cakejes en verkochten
die voor de kinderen van Fanga Musow. Het
resultaat: € 76,90!

Onze vaste donateurs, die ons met niet aflatende
steun maandelijks of halfjaarlijks steunen via
een incasso of periodieke overschrijving zijn we
heel erg dankbaar! Jullie steun vormt de fi nan -
ciële basis waarop we verder kunnen borduren. 

Nieuwe donateurs welkom! 

Uw gift is van harte welkom. Fanga Musow heeft u nodig. De financiële basis van het opvang-
huis bestaat uit giften van particulieren. 
Maak uw gift over op rekeningnummer NL77 TRIO 025.47.09.788 ten name van Stichting
Se guro te Utrecht. 
Donateur worden? Mail naar info@fangamusow.nl o.v.v. ‘donateurschap’.

Kopij en colofon

Deze nieuwsbrief is samengesteld door “Francisca”, Kitty Penninga, Anne Hebbink, Maudy
van Kleinwee, Imke van Lotringen, Anneke Boerma, Marion Etman en Lilian Bruigom (eind-
redactie). Speciale dank gaat uit naar Nils Buis van Om Tekst en Vorm voor de vormgeving
van de nieuwsbrief.
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