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Voorwoord jaarverslag Fanga Musow
Het jaarverslag van 2010 betreft het 5e jaar van het bestaan van Fanga Musow. In dit jaar zijn
6 vrouwen en hun 3 kinderen die niet over een geldige verblijfsvergunning beschikken, opgevangen in het Fangahuis.
Visie, aanpak, structuur hebben in die 5 jaar hun vorm gevonden. Er is een degelijke basis om
de actuele veranderingen in het politieke klimaat en wijzigingen in wet- en regelgeving op te
vangen. En dat is ook nodig. Fanga vangt een kwetsbare groep vrouwen en kinderen op, die
niet terecht kan in de reguliere opvang en voor wie de regels steeds strenger worden.
Maar ook kwetsbare mensen hebben sterke kanten. Fanga gaat daar samen met de vrouwen
naar op zoek. Als de vrouwen na een verblijf van circa een half jaar het huis verlaten, zijn het
sterke(re) vrouwen dan toen ze bij ons kwamen wonen. Ze hebben een keus gemaakt voor
blijven in Nederland of vertrek naar het land van herkomst; ze spreken de taal, hebben onderdak, inzicht in (on)mogelijkheden om zelf inkomsten te verwerven. Geen zorgeloze toekomst, daarvoor blijft hun situatie vaak te complex. Maar wel sterker geworden. Daar doen
we het voor bij Fanga.
Met de komst van het huidige kabinet is er (opnieuw) discussie over het strafbaar stellen van
illegaliteit en het strafbaar stellen van hulp aan illegalen. Dat raakt het voortbestaan van ons
opvanghuis in de kern. Schrijnend is dat het werkelijke verhaal over de reden van het verblijf
in Nederland pas aan het licht komt in de setting van de veiligheid en begeleiding die Fanga
kan bieden. Niet zelden leidt dat tot het alsnog verkrijgen van een legale status.
Het mag duidelijk zijn dat de medewerkers van Fanga zich via zo veel mogelijk kanalen (plaatselijk, landelijk, kerkelijk, politiek) oriënteren om strafbaarstelling te voorkomen en het opvanghuis te behouden.
Namens alle medewerkers en vrouwen onze dank aan de mensen en organisaties die ons
daarin steunen, financieel of door het in het politieke en maatschappelijke debat voor deze
vrouwen en hun kinderen en voor Fanga op te nemen.
We hopen op uw steun te mogen blijven rekenen, er is nog veel te doen.
Kitty Penninga, Voorzitter Kernteam Fanga Musow.

Grootste veranderingen in 2010 op politiek gebied
In het kader van het pardon was aangekondigd dat noodopvangen voor uitgeprocedeerde
asielzoekers op 1 januari 2010 zouden moeten sluiten. Eind 2009 werd een speciale taskforce in het leven geroepen om oplossingen te vinden voor bewoonsters van deze noodopvangen, hetzij door uitplaatsing in een asielzoekerscentrum (AZC), hetzij door versnelde beslissing op hun aanvraag voor een verblijfsvergunning. Enkele bewoonsters van Fanga Musow
profiteerden van dit beleid, doordat ze snel een positief antwoord kregen op hun aanvraag
voor een verblijfsvergunning op medische gronden die zij eind 2009 indienden.

In 2010 konden uitgeprocedeerde asielzoekers die een aanvraag indienden voor een medische verblijfsvergunning opvang krijgen in een AZC, mits deze procedure op de juiste manier
werd aangevraagd. Landelijk kregen in 2010 totaal 20 mensen opvang op grond van deze regeling, waarvan 1 uit Fanga Musow. Op 5 januari 2011 werd een tweede persoon uit Fanga
Musow via deze regeling opgevangen.
Begin 2010 werd de beslissing van het Europees Comité voor Sociale Rechten bekend op de
klacht van Defence for Children International over het op straat zetten van illegale kinderen
door Nederland. Het ECSR oordeelde dat de overheid kinderen niet zonder alternatief op straat
mag zetten. De Nederlandse rechter heeft besloten dat dit oordeel bindend is. De rechtbank
wees het voornemen van de minister af om deze kinderen van hun ouders te scheiden. Door
dit oordeel kunnen uitgeprocedeerde asielzoekerfamilies niet meer op straat gezet worden.
Het ECSR heeft de Nederlandse overheid niet verplicht om illegale kinderen onderdak te bieden. Illegale families met kinderen die niet eerder rijksopvang hadden, kunnen dan ook niet
van deze uitspraak profiteren.
Na de verkiezingen kwam het CDA-VVD kabinet aan de macht, met gedoogsteun van de PVV.
In de vreemdelingenparagraaf van het regeerakkoord staan beleidsvoornemens die de rechten van migrantenvrouwen verder zullen aantasten. Een selectie:
• het voornemen om illegaal verblijf strafbaar te maken
• het voornemen om migranten die eerder illegaal verbleven geen verblijfsvergunning meer
te geven
• het voornemen om vergunning verblijf bij partner voor 5jr afhankelijk te laten zijn van het
voortbestaan van de relatie
• het voornemen om de inburgeringvereisten in het buitenland te verhogen, waardoor velen
niet zullen kunnen slagen en mogelijk illegaal zullen komen.
• intrekken van de verblijfsvergunning als de migrant het inburgeringexamen niet haalt.
• het voornemen om advocaten niet meer te betalen bij een herhaald asielverzoek, als dat
wordt afgewezen.
Deze voornemens moeten in 2011 omgezet worden in wetsvoorstellen. Verschillende mensenrechtenorganisaties en juristen hebben aangegeven dat de voorstellen ten dele strijdig
zijn met mensenrechten en met (EU) verdragen. In hoeverre de voornemens gerealiseerd kunnen worden, is dan ook onduidelijk.

De bewoonsters die Fanga Musow opvangt
Begin 2010 woonden zes vrouwen met in totaal drie kinderen in het huis. Twee zussen deelden één kamer. De bewoonsters kwamen uit Angola, Burundi, Somalië, Togo en Zimbabwe
en zij hadden allen een asielachtergrond. Alle vrouwen die begin 2010 in Fanga Musow
woonden waren begin 2011 vertrokken, de laatsten op 11 januari 2011. Van hen hadden drie
een verblijfsvergunning op medische gronden, en drie uitstel van vertrek op medische gronden gekregen. De eerste groep kreeg zelfstandige huisvesting, de tweede groep verhuisde
naar een kamer in het AZC. Hun gemiddelde verblijfstijd was 19 maanden. Dat is veel langer dan de streeftermijn van 6 maanden die Fanga Musow hanteert.
De bewoonsters die begin 2010 in Fanga Musow woonden hadden allemaal medische klachten. Zij hadden trauma’s overgehouden aan hun belevenissen in hun herkomstland, tijdens
de reis en in Nederland. Dankzij de hulp van artsen van Altrecht werden deze trauma’s in de
loop van het verblijf bij Fanga Musow steeds meer erkend. Voor al deze vrouwen werd dan
ook uiteindelijk besloten om een aanvraag in te dienen voor een verblijfsvergunning (respectievelijk uitstel van vertrek) op medische gronden. De voorbereidingen hiervoor kostten veel
tijd, onder andere vanwege de wachttijd voor medische behandeling, de vereiste grondigheid
van een artsenverklaring, de medewerking van drukbezette advocaten en de afsprakensystematiek bij de IND. Dit verklaart de lange verblijfstijd van deze groep vrouwen.

Na een lange voorbereiding -in twee gevallen meer dan een jaar- vroegen eind 2009 drie van
de bewoonsters een verblijfsvergunning op medische gronden aan. Voor elk van deze vrouwen werd deze verblijfsvergunning vrij snel toegekend. Daarmee kregen ze recht op bijstand
en zelfstandige woonruimte. Maar ondanks hun urgentieverklaring duurde het gemiddeld
nog 10 maanden voordat zij ook daadwerkelijk een woning kregen toegewezen. Gedurende
deze wachttijd werden ze natuurlijk niet door ons op straat gezet, maar het betekende wel
dat Fanga Musow geen nieuwe vrouwen kon opvangen. Deze vrouwen verbleven gemiddeld
21 maanden bij ons.
Voor één andere vrouw werd in 2010 een medische procedure gestart met een beroep op de
motie-Spekman. Deze maakt het mogelijk om opvang te bieden in een AZC tijdens de looptijd van de medische procedure. Zij verbleef 9 maanden bij Fanga Musow.
Twee zussen vormen een bijzonder geval. Eén van de twee zussen kreeg al na een jaar uitstel van vertrek op medische gronden en mocht dus in het AZC wonen. Maar de arts verklaarde dat de zieke zus de gezonde zus nodig had voor haar genezing. De gezonde zus mocht echter van het COA niet bij de zieke zus in het AZC wonen. Daarom besloten we beide zussen
zolang opvang te blijven bieden in Fanga Musow, terwijl we diverse procedures aanspanden
om hen gezamenlijk ergens opvang te kunnen bieden. Uiteindelijk bleek de gezonde zus ook
aan trauma’s te leiden. We vroegen ook voor haar uitstel van vertrek op medische gronden
en deden hierbij een beroep op de bovengenoemde motie-Spekman. Zodoende kreeg zij begin januari 2011 ook recht op opvang in een AZC. Beide zussen zijn toen gezamenlijk naar
het AZC verhuisd, zij woonden 22 maanden in Fanga Musow.
Na een opfrisbeurt zijn de leeggekomen kamers eind 2010/ begin 2011 weer opnieuw bezet.
Drie vrouwen met twee kinderen trokken al in 2010 in de kamers, begin 2011 kwamen hier
nog twee vrouwen bij. Sinds februari 2011 wonen weer 5 nieuwe vrouwen met in totaal twee
kinderen in Fanga Musow. Herkomstlanden zijn China, Congo, Irak, Liberia en Somalië. Vier
van de vijf hebben een asielachtergrond.
Bij de drie nieuwe vrouwen die in de loop van 2010 in Fanga Musow kwamen wonen, zijn de
vooruitzichten nog niet helemaal duidelijk. Voor één vrouw loopt een medische procedure
maar zonder recht op opvang. Met haar zijn we ook bezig om een nieuw asielverzoek voor te
bereiden. Van een andere vrouw bestaat het vermoeden dat zij slachtoffer is van vrouwenhandel, en zijn we bezig met het voorbereiden van de aangifte. Voor de derde vrouw lijkt het
perspectief niet hoopvol, zij zal zich moeten voorbereiden op zelfstandig illegaal verblijf.

De kinderen in het Fanga Musow huis
De eerste drie maanden van 2010 woonden 3 kinderen in het huis. De moeders van deze kinderen kregen een verblijfsvergunning en wonen nu zelfstandig in een eigen huis. Zij kunnen
beginnen aan het opbouwen van een legaal leven in Nederland.
Voor een van de kinderen van 10 jaar oud hebben we hulp gezocht. Hij had steun nodig om
alles wat hij had meegemaakt te verwerken. Hij vertoonde gedragsproblemen thuis en op
school. De mentor heeft hulp gevraagd bij Bureau Jeugdzorg. Vervolgens kreeg de moeder
ook hulp in het omgaan met haar zoon. Regelmatig zijn er gesprekken geweest met school
en met een kinderpsycholoog.
In de zomervakantie zijn de kinderen elke dag naar een speeltuin geweest in de buurt. Daar
werden activiteiten georganiseerd onder begeleiding. Voor de kinderen was het een mooie
zomervakantie met dagelijkse activiteiten.

Op 27 juli hebben we in samenwerking met Huize Agnes een middag georganiseerd in het
Monicahofje te Utrecht. Artimobiel verzorgde een optreden met clowns en muziek. De kinderen kregen een workshop jongleren. We hadden ook een heerlijke picknick.

Elke dinsdagavond bezocht een vrijwilligster de kinderen voor huiswerkbegeleiding. Een
meisje van 7 jaar had moeite met de Nederlandse taal en kreeg bijles.

Mentoren en andere vrijwilligers
Fanga Musow is een vrijwilligersorganisatie met een groot maatschappelijk draagvlak. Meer
dan 20 vrijwilligsters zijn verbonden aan de organisatie, die allen een hoge mate van betrokkenheid hebben bij de vrouwen die Fanga Musow opvangt. Het kernteam bestaat uit 5 vrouwen. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het beleid, de leefregels in het huis, de financiën, het
vrijwilligersbeleid, het toelaten en het vertrek van vrouwen, de externe contacten en de PR,
de huisvesting en als laatste de juridische begeleiding.
Een groot deel van de vrijwilligers is mentor. Iedere mentor begeleidt een vrouw in het Fanga
Musow huis en haar eventuele kinderen op individuele basis. De mentor begeleidt haar naar
activering en zelfredzaamheid. De mentor steunt haar bij zaken die nodig zijn voor de procedure, maar ze ondernemen samen ook leuke activiteiten. Daarnaast hebben de mentoren
panddiensten, zodat bijna alle dagen een mentor aanwezig is in het huis. Tweewekelijks vinden huisvergaderingen plaats over gemaakte afspraken, het schoonmaakrooster en activiteiten die de vrouwen kunnen ondernemen. Eventueel worden er irritaties tussen de vrouwen besproken.
Iedere maand is er een mentorenvergadering. In deze vergadering wordt iedereen op de
hoogte gebracht van de stand van zaken in het huis, besproken hoe het met de vrouwen is
en verder alles wat met het mentorschap te maken heeft. Een keer in de 6 weken vindt er
intervisie plaats voor de mentoren. Fanga Musow beschikt over een professionele intervisor
die de intervisie begeleidt. Dit is belangrijk voor de mentoren om wat dieper op een aantal
zaken in te gaan en om ook even stil te staan bij henzelf.
Het mentorschap is geen eenvoudige taak: het is de kunst een goed evenwicht te vinden tussen warme nabijheid en aandacht en tegelijkertijd het stimuleren van de zelfredzaamheid bij
de vrouwen. Door een flexibele, actieve en betrokken houding van de mentoren zijn ze in
staat om een vertrouwensband op te bouwen met de vrouwen.
Verder zijn er vrijwilligers, die activiteiten organiseren voor de vrouwen en kinderen, vrijwilligers die activiteiten begeleiden of op de kinderen passen.

Het Fanga Musow huis
Het afgelopen jaar bestond het onderhoud vooral uit het schilderen van wanden/ deuren/
houtwerk en het repareren en vervangen van hang- en sluitwerk.

Activering in 2010
Het is natuurlijk belangrijk dat de vrouwen zich goed voelen. Maar daarnaast moeten zij werken aan hun activering om hun zelfredzaamheid en hun sociale netwerk te vergroten. Daarom organiseerden we in 2010 in samenwerking met andere organisaties allerlei activiteiten.
Hieronder een overzicht.

• Stichting Present
Stichting Present is een vrijwilligersorganisatie die graag een brug slaat tussen mensen die
iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo willen ze bouwen aan een samenleving waarbij mensen het wat meer vanzelfsprekend vinden om naar
elkaar om te zien.
Samen hebben we een wandeling en een bezoek aan een molen georganiseerd en gingen de
vrouwen een keer bowlen met een groep vriendinnen. Regelmatig zijn er gezamenlijke maaltijden gehouden in het huis, waaronder een afscheidsmaaltijd voor een bewoonster met haar
twee kinderen. Eind april kwam een klus team langs om samen met onze klusvrouw een kamer op te knappen.

• Buurthuis
Sinds een paar jaar werken we samen met het buurthuis. In januari zijn we begonnen met
twee dagdelen Nederlandse les, twee dagdelen actief bewegen, een koffie ochtend met
voorlichting over allerlei onderwerpen en fietslessen. De bewoonsters krijgen door het aanbieden van meer structuur en het leren van allerlei vaardigheden niet alleen afleiding, maar
ook meer zelfvertrouwen. Ze zijn immers bezig met lichamelijke en geestelijke activering.
Op 8 maart hebben we gezamenlijk de Internationale Vrouwendag gevierd met heerlijke wereldse snacks en een kunstzinnige activiteit. Het thema van de dag was ‘Vrouw zijn’ en er
waren zo`n dertig vrouwen aanwezig.
In de zomer hebben de vrouwen meegedaan met een wandelgroep, georganiseerd door het
buurthuis en de GGD. De vrouwen bezochten het Griftpark, waar zij hebben geschilderd en
van een picknick hebben genoten. Ook zijn de vrouwen met een gids een wandeling gaan maken door Utrecht en bezochten zij een terrasje. In het najaar hebben we Zumba en badmintonlessen georganiseerd.
Regelmatig vond er overleg plaats met de vrouwenwerkster van het buurthuis over de voortgang van de cursussen en over activiteiten die we gezamenlijk organiseren.

• lenteproject STIL
In het najaar startten Nederlandse lessen voor beginners en gevorderden via het Lenteproject van STIL. Elke bewoonster volgt twee lessen in de week om haar zelfredzaamheid te
vergroten. Het Suikerfeest georganiseerd door het Lenteproject werd door onze bewoonsters bezocht.

• Vrijwilligrswerk bewoonsters
In het jaar 2010 hebben 5 bewoonsters vrijwilligerswerk gedaan in een buurtrestaurant. Dit
is van groot belang geweest voor een nuttige dagbesteding, maar ook om vaardigheden te
leren en het sociale netwerk te vergroten. De bewoonsters werkten 1 dag per week in het
restaurant. Daarnaast hebben ze een aantal keren wereldse gerechten gemaakt voor de
buurtbewoonsters.

• Overige activiteiten
Op 4 februari gaf een van onze vrijwilligsters voorlichting over de rechten en plichten binnen
onze gezondheidzorg voor ongedocumenteerden.
Op 19 maart verzorgden de bewoonsters een wereldmaaltijd voor de vrijwilligers en een
aantal donateurs. Fanga Musow bestond dit jaar 5 jaar en daarom vonden we het een mooi
idee om al de fondsen en donateurs uit te nodigen voor deze maaltijd. Het was een gezellige avond met onze bewoonsters en vrijwilligsters. De vele felicitaties die we ontvingen waren
hartverwarmend.

Op 20 juni organiseerde Quality Center de bijeenkomst Utrechtse Vluchteling Vrouwendag.
De bewoonsters kregen deze dag de mogelijkheid mee te doen met theater. Enkele vrouwen
deden in het kort hun verhaal en daar werd een theater voorstelling van gemaakt.
Op 28 juni hebben we een maaltijd der ontmoeting georganiseerd met de Soroptimisten en
de Kerngroep. We hebben onderling informatie uitgewisseld en de mogelijkheden verkend
om meer samen te werken.
Op 2 juli hebben we in samenwerking met STIL een bijeenkomst georganiseerd met allerlei
andere opvangorganisaties uit het land. Onder het genot van een picknick hebben we ervaringen uitgewisseld over het werken aan zelfredzaamheid bij vluchtelingen. Er was veel
behoefte om ervaringen en ideeën uit te wisselen met elkaar en er komt zeker een vervolg
op deze bijeenkomst.
Op 7 september organiseerden we een voorlichtingsavond over de nieuwe asielprocedure
voor alle vrijwilligsters van Fanga. De vrijwilligsters hadden grote behoefte aan de laatste
stand van zaken wat betreft de in aantocht zijnde veranderingen in de asielprocedure zodat
ze daar mee om kunnen gaan.
Op 5 november heeft de coördinator een voorlichtingsavond en discussie georganiseerd over
onze doelgroep met een klas PABO studenten en twee docenten.
Op 18 november hebben we een studieavond georganiseerd ter ere van het 5 jarig bestaan.
Tweede Kamerlid Hans Spekman voerde het openingswoord. Daarna presenteerde Marjan
Tankink de resultaten van haar onderzoek `Waarom vrouwen zwijgen`. Na de pauze werden
in kleine groepen discussies gehouden over het onderwerp. Het was een zeer boeiende bijeenkomst met een grote opkomst.
Op 29 december genoten de bewoonsters en de kinderen van een circus voorstelling van
Cascade te Utrecht.

Stedelijke acties
Fanga Musow heeft op 19 mei 2010 actief meegedaan aan zowel de landelijke als de lokale
actie `geen kind op straat`. Doel van de actie was om zichtbaar te maken hoe op straat gezette mensen de nacht moeten doorbrengen. Deze actie werd vanuit het hulpverlenersoverleg georganiseerd. Fanga Musow heeft daar een actieve rol in gespeeld. Op het Neude werd
een bushokje ingericht als slaapplaats met waslijnen en spandoeken. Daarnaast deelden we

flyers uit en verzamelden we handtekeningen van belangstellenden. De bewoonsters waren
ook actief betrokken. Vervolgens vertrokken we naar Den Haag gegaan en waren we bij de
eindmanifestatie op het plein bij de Tweede Kamer. Na de manifestatie gingen de bewoonsters
van het Fanga Musow naar het strand in Scheveningen. Dit was de wens van een aantal vrouwen die nog nooit de zee hadden gezien.

PR-activiteiten
• Fanga Musow bracht in 2010 vier nieuwsbrieven uit. De nieuwsbrieven worden verzonden
naar de donateurs, de fondsen en de kerken die Fanga Musow financieel ondersteunen,
maar ook naar de maatschappelijke organisaties en betrokkenen waarmee Fanga Musow
samenwerkt.
• De website wordt goed bezocht en wordt gebruikt door mensen om zich aan te melden als
vrijwilliger of donateur.
• Op 30 april Koninginnedag hebben de Soroptimisten een kraampje georganiseerd met
allerlei informatiemateriaal over Fanga Musow en verkochten zij tweedehandsboeken.

Instanties en netwerken van Fanga Musow
De coördinator onderhield ook dit jaar de externe contacten van Fanga Musow. Fanga Musow
is vertegenwoordigd in het hulpverlenersoverleg van Utrecht. Daarnaast is een nog intensievere samenwerking opgebouwd met het buurthuis. Nieuwe samenwerking is ontstaan met
het Quality Centre en de Soroptimisten. Daarnaast heeft Fanga Musow nog steeds een wijd
netwerk om haar heen waar zij op kan rekenen bestaande uit scholen, gezondheidscentra,
welzijnsorganisaties, en andere vrijwilligersorganisaties. Dit netwerk is van onschatbare waarde voor de vrouwen en de kinderen.

Studies en stages bij Fanga Musow
In januari 2010 heeft de coördinator haar MBO- diploma woonbegeleiding behaald. Zij heeft
hard gewerkt aan een versnelde opleiding van anderhalf jaar in combinatie met haar baan
bij Fanga Musow. Fanga is trots op deze prestatie.
In het schooljaar 2009 – 2010 heeft een tweedejaars stagiaire HBO (CMV) de taak van mentor gehad. Zij heeft een half schooljaar meegewerkt.
In het nieuwe schooljaar is een derdejaars HBO (CMV) voor drie dagen Fanga komen versterken. Ook zij vervult de rol van mentor. Na de inwerkperiode kan zij (soms) meerdere vrouwen begeleiden en verzorgt zij het inwerkprogramma voor nieuwe mentoren. Als assistent
van de coördinator zal zij dit jaar aandacht besteden aan administratieve verbeteringen, zoals het beheer van de computerbestanden en het archief. Zaken die in de drukte soms blijven liggen. Voor de studiebijeenkomst op 18 november heeft de stagiaire veel praktische zaken geregeld. Daarnaast vormt zij een goede steun voor haar vrouw en leert ze al doende
steeds professioneler de begeleiding uit te voeren.

Doordat Fanga veel in het nieuws is, komen er meer stageverzoeken op ons af dan we kunnen plaatsen. We kunnen maar 1 stagiaire tegelijk begeleiding bieden. Bij aanname letten
we vooral op dat de stagiaire weerbaar genoeg is voor het werken met onze vrouwen, die al
veel hebben meegemaakt en niet allemaal perspectief hebben op een verblijf naar hun
keuze. Het begeleiden van deze vrouwen doet een groot beroep op het incasseringsvermogen van de mentoren en stagiaires. Fanga biedt stagiaires voldoende gelegenheid om leeropdrachten uit te voeren en te oefenen met verschillende methodische handelingen, zoals
activering van de vrouwen, onder deskundige leiding.

Financieel jaarverslag van Fanga Musow
Inkomsten 2010
Particuliere donaties
Fondsen
Kerken
Totaal

€ 12.354
€ 44.250
€ 1.071
€ 57.675

Uitgaven 2010
Huisvestingskosten
Kosten bewoonsters
Kantoor, fw en administratie
PR en vrijwilligerskosten
Overige kosten
Totaal

€ 27.836
€ 10.429
€ 9.481
€ 3.896
€ 2.614
€ 54.256

Fanga Musow ontving in 2010 ondersteuning van de volgende fondsen;
Dr. Hofstee Stichting, KNR Commissie PIN, vanBaaren Stichting, ASN Foundation, Noodfonds
Vluchtelingen en Asielzoekers, Haëlla Stichting, Niet voor Jezelf, Henriettefonds. kfHein,
fonds.
En van de volgende kerken;
De protestantse kerk Wulverhorst, de Gereformeerde Kerk, EUG, de protestantse gemeente
Leusden en de protestantse gemeente Laaren-Eemnes.
Dit jaar bedankt Fanga Musow naast de fondsen en vaste donateurs speciale giften van de
Woonvereniging De Lijster, Advocatenbureau Berculo en de Vereniging Nederlandse
Woonbond.
Samen met onze donateurs heeft u het functioneren van het Fanga Musow huis mogelijk
gemaakt, waarvoor hartelijk bedankt.

