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Voorwoord 
 
 
 
Beste lezer, 
 
Afgelopen jaar stonden we stil bij het tienjarig bestaan van Fanga Musow, een bijzonder moment. 
Veel fondsen, donateurs, oud-vrijwilligers en oud-bewoners heb ik persoonlijk mogen ontmoeten en 
onze ‘krachtige vrouwen’ hadden een belangrijke rol gedurende deze dag. Voor enkele vrouwen 
betekende 2016 een nieuw begin, een legaal verblijf in Nederland, soms samen met hun kinderen. 
Voor anderen was het een minder goed jaar, voor hen gaan we in 2017 nieuwe mogelijkheden 
onderzoeken.  
 
Sinds de zomer heeft orthopedagoog Katja van Roij het stokje overgenomen van Imke van Lotringen. 
Een aantal uur per week biedt Katja begeleiding en ondersteuning aan de moeders en kinderen en 
kan zij in een vroeg stadium eventuele gezondheids- of ontwikkelingsproblemen signaleren. De 
meerwaarde van zo’n specialist in het team is dagelijks merkbaar, bijvoorbeeld bij schoolkeuze, het 
inschakelen van zorg voor moeder of kind en zelfs wanneer het gaat om het zichtbaar maken van de 
belangen van het kind bij een aanvraag voor een verblijfsvergunning.  
 
Stichting Seguro kreeg afgelopen jaar subsidie om een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige aan te 
nemen. De afstand tussen onze mensen en de gezondheidszorg is soms erg groot, door de cultuur- of 
taalbarrière, of omdat de bewoners het vertrouwen in de gezondheidszorg zijn kwijtgeraakt. Christel 
ten Berge is sinds begin juni bij ons werkzaam en heeft al veel belangrijk werk verricht. Ieder jaar lukt 
het ons beter de bewoners op hun eigen niveau en tempo te begeleiden en zo nodig toe te werken 
naar externe begeleiding. Het is een mooie beloning als al dat werk uiteindelijk leidt tot een 
oplossing voor de langere termijn, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning, waardoor mensen weer de 
kans krijgen om aan hun toekomst te werken.  
 
We willen alle mensen die ons in 2016 op wat voor manier dan ook gesteund hebben, hartelijk 
bedanken. 
 
Kitty Penninga 
Voorzitter Stichting Seguro 
  
 
 
Jaarverslag 

 
Het ontstaan van Seguro 
Onze stichting verzorgt al ruim tien jaar opvang, activering en sociaal/juridische begeleiding van 
kwetsbare ongedocumenteerden in Utrecht, aanvankelijk alleen aan vrouwen en kinderen, maar 
sinds 2012 ook aan dakloze, kwetsbare mannen.  
 
Wat heeft Seguro te bieden? 
Naast het vrouwenhuis Fanga Musow, beheert Seguro een drietal huizen met opvang voor twaalf 
personen, op dit moment mannen. Tijdens de opvang wordt gekeken wie deze mensen zijn, wat hun 
toekomstplannen zijn en wat daarvan gerealiseerd kan worden. Het nemen van eigen regie en 
verantwoordelijkheid is hierin belangrijk. We willen voor de bewoners een tijdelijk rustpunt zijn, een 
plek om te stabiliseren en van daaruit verder te bouwen aan het leven na Seguro. Van de bewoners 
verwachten we inzet naar vermogen om in positieve zin iets aan hun leven te veranderen.  
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In de stad Utrecht zijn wij niet de enige organisatie die betrokken is bij de opvang van mannen, 
vrouwen en kinderen zonder geldig verblijfsrecht in Nederland. Wel zijn wij de enige waar de 
kwetsbaarheid en de bereidheid tot meewerken aan begeleiding leidend zijn, en niet het juridische 
perspectief. Op regelmatige basis vindt stedelijk overleg en afstemming plaats met de andere 
organisaties, zodat de doelgroep goed in beeld blijft en wij aanvullend op elkaar kunnen werken.  
 
De werkwijze van Seguro 
De drie betaalde medewerkers worden in hun werkzaamheden ondersteund door een team van 
stagiaires en circa dertig vrijwilligers. De stagiaires zijn ieder mentor van meerdere bewoners, waar 
zij wekelijks gesprekken mee voeren. Een begeleidingsplan wordt in samenwerking met de bewoner 
opgesteld en de hieraan verbonden actiepunten komen terug in de wekelijkse gesprekken. Verder 
wordt Seguro geholpen door vrijwilligers die betrokken zijn bij bijvoorbeeld de kinderactiviteiten, de 
Nederlandse taalles of de begeleiding van de stagiaires. 
 
De methodiek Kracht- en herstelwerk is een leidraad in de begeleiding. Als onderdeel van de 
begeleiding wordt per bewoner gekeken waar hij/zij goed in is. En hoe zij goede invulling kunnen 
geven aan hun dag/weekritme en aan hun eigen ontwikkeling. Het uiteindelijke doel hiervan is dat zij 
in de tijd bij Seguro persoonlijk groeien en zo betere keuzes kunnen maken over hun toekomst. In 
2016 hebben we voor diverse bewoners eerst gekozen voor psychische rust, o.a. door het krijgen van 
dagritme en het volgen van traumaverwerkingstrajecten. Anderen hebben gekozen voor het volgen 
van Nederlandse les, één op één door een vrijwilliger of bij Villa Vrede en/of een buurthuis. Sommige 
bewoners gingen graag naar de bibliotheek voor het gebruiken van de computer of om te lezen. Vier 
bewoners hebben een cursus gevolgd; één bewoner een managementcursus, één een 
boekhoudcursus (beide via de LOI) en twee vrouwen hebben Engelse les gevolgd bij de 
Volksuniversiteit. 
  
Voor alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van Seguro zijn diverse trainingen aangeboden. In 
2016 zijn de opvang- en begeleidingsorganisaties van ongedocumenteerden in Utrecht daarin samen 
opgetrokken. De trainingen Kracht- en herstelwerk, omgaan met agressie en inleiding 
vreemdelingenrecht zijn gezamenlijk aangeboden. Dit is van grote meerwaarde geweest, zowel 
inhoudelijk (ervaringen uitwisselen) als financieel.    
 
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige als waardevolle impuls in de begeleiding 
In de subsidieaanvraag voor 2016 is voor het eerst een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) 
opgenomen. Dit was nodig omdat Seguro werkt met een pittige doelgroep. Mensen die veel hebben 
meegemaakt, gehard zijn door het leven. Het leven vanuit onzekerheid, onverwerkte trauma’s, en 
het er niet mogen zijn heeft psychisch en lichamelijk zijn weerslag. In de begeleiding was daarin meer 
gespecialiseerde hulpverlening nodig dan de vrijwilligers en stagiaires konden bieden. Per 1 juni is 
het Seguro-team daarom versterkt met een SPV. Hiermee is nieuwe expertise in huis gehaald, wat 
een extra impuls geeft aan de persoonlijke begeleiding van de bewoners. De SPV biedt 
laagdrempelige begeleiding, een heldere signalering van sociaal-maatschappelijke en/of psychische 
problematiek en pakt door op wat de bewoner daarin nodig heeft. Daarbij heeft ze korte lijnen met 
GGZ en de externe hulpverlening.   
 
De gemeente Utrecht heeft extra geld beschikbaar gesteld om dit mogelijk te maken. Van de uren die 
de SPV bij ons werkt is ze één dag per week beschikbaar voor consultatie door andere organisaties 
voor ongedocumenteerden binnen Utrecht. Deze combinatie heeft positief uitgepakt. Ze kreeg goed 
zicht op de persoonlijke situaties van cliënten en van de knelpunten in de hulpverlening en kon 
nuttige adviezen geven aan de begeleidende organisatie of waar nodig doorverwijzen naar andere 
hulpverlening. Ook de doorstroom naar Seguro vanuit een andere organisatie verloopt soepeler, 
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omdat we al bekend zijn met de nieuwe bewoner en de bewoner met onze SPV. In 2017 gaan we 
opnieuw kijken hoe we de SPV zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten.  
 
 
Opvanghuizen Seguro 
Alle namen in dit jaarverslag zijn gefingeerd. 
 
In 2016 heeft één van de Seguro-bewoners een verblijfsvergunning gekregen, één bewoner is 
doorgestroomd naar een AZC omdat hij een herhaald asielverzoek heeft ingediend en één bewoner is 
verhuisd naar een instelling voor begeleid wonen. Hieronder de meest in het oog springende 
verhalen van afgelopen jaar.  
 
Guillaume uit Frankrijk is EU-burger en kan zich dus gewoon in Nederland vestigen. Door psychische 
beperkingen is hij niet in staat om volledig in zijn eigen onderhoud te voorzien, maar een 
bijstandsuitkering kan hij pas aanvragen als hij vijf jaar geregistreerd is in Nederland. Lange tijd kon hij 
zich niet registreren omdat hij geen vast adres had. Bovendien wantrouwde hij alle organisaties. Met 
veel geduld is het ons toch gelukt om medische en psychische zorg voor Guillaume te regelen en hem 
in te schrijven bij de gemeente. Sinds afgelopen zomer woont hij bij Lister, een organisatie voor 
begeleid wonen. Guillaume heeft het daar erg naar zijn zin en heeft nu ook een baantje als 
keukenhulp. Verder geeft hij uiting aan al zijn creatieve ideeën in de vorm van (muur)schilderingen en 
ander werk. Een vrijwilliger van ons, zelf ook kunstenaar, zag zijn talent en is het werk her en der 
onder de aandacht gaan brengen. Begin 2017 heeft een museum laten weten graag een paar stukken 
van Guillaume toe te willen voegen aan hun vaste collectie. Guillaume is hier erg trots op en wij 
natuurlijk ook. De komende tijd zal Seguro hem nog ondersteunen in zijn juridische procedure en 
andere praktische zaken.  
 
Kelile woont al sinds augustus 2012 bij Seguro. Hij komt oorspronkelijk uit Eritrea maar is na de 
onafhankelijkheid in Ethiopië terecht gekomen en daar verder opgegroeid. Vorig jaar is het hem 
eindelijk gelukt een doopakte te krijgen waar zijn Eritrese nationaliteit op vermeld staat. Begin 2017 
start Kelile met een herhaalde asielaanvraag. We gunnen hem een begin van een nieuw, legaal leven 
in Nederland. 
 
Robel uit Eritrea heeft eindelijk een verblijfsvergunning! Ook met hem hebben we heel veel geduld 
moeten hebben. Hij vertrouwde niemand en zocht achter alles een complottheorie. Het duurde lang 
voor hij vertrouwen had in ons en met ons wilde werken aan een nieuwe asielaanvraag. Robel hoopt 
in Amsterdam een huisje te vinden en werkt nu aan legaal verblijf voor zijn vriendin en twee 
kinderen. Hij is al een tijdje weg bij Seguro, maar zijn bedankkaartjes hangen nog steeds op het 
prikbord in ons kantoor. 
 
De Togolese Daré was uitgeprocedeerd en we zagen geen mogelijkheden meer voor hem. Tot hij ons 
eindelijk toevertrouwde dat er nog een andere reden was dat hij niet terug kon naar Togo, iets wat 
hij tot dan toe nog niet durfde te vertellen. Omdat de bewijslast bij een herhaald asielverzoek 
zwaarder is, moesten we zelf aan de slag met het bewijsmateriaal. We hebben stukken uit Togo die 
zijn vrees onderbouwen en we hebben een rapport van een onderzoeker uit de VS, die aangeeft dat 
de stukken authentiek zijn en dat zijn vrees voor vervolging gegrond is. Begin 2017 starten we 
hiermee een nieuwe procedure. Daré is afgelopen jaar vader geworden van een prachtig dochtertje, 
dat bij haar moeder in Rotterdam woont. We hopen dat hij haar kan zien opgroeien en ook echt een 
vader voor haar kan zijn.  
 
Sheehan uit Soedan heeft afgelopen jaar een herhaald asielverzoek ingediend. Hij is betrokken bij 
diverse demonstraties in Nederland tegen het huidige regime in Soedan. De regering maakt zich 
schuldig aan mensenrechtenschendingen in zijn thuisland en Sheehan voelt zich machteloos. Door te 
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demonstreren, kan hij toch iets betekenen voor de mensen daar. Hij is hierdoor echter wel in de 
negatieve belangstelling van de overheid komen te staan en vreest represailles als hij terugkeert. 
Sinds augustus zit Sheehan weer in de asielprocedure en woont hij in een AZC. Hij komt nog 
regelmatig even langs op kantoor. 
 
Julius uit Sierra Leone kwam én ging in 2016. Julius heeft jarenlang een verblijfsvergunning gehad 
omdat het niet veilig was in Sierra Leone. Iedereen uit dat land kreeg destijds een 
verblijfsvergunning. Na een aantal jaren werd deze vergunning echter ingetrokken omdat de situatie 
in Sierra Leone verbeterd was. Julius had echter nog een ander, persoonlijk, vluchtverhaal waar nooit 
aandacht aan is besteed. Door wat hij heeft meegemaakt is hij getraumatiseerd en heeft hij vele 
littekens over zijn hele lichaam. Zijn advocaat heeft het iMMO (Instituut voor Mensenrechten en 
Medisch Onderzoek) gevraagd om onderzoek te doen naar de herkomst van die littekens. Het 
resultaat was een sterk rapport waaruit bleek dat de littekens inderdaad overeenkwamen met het 
verhaal dat Julius vertelde. Op grond hiervan heeft Julius een verblijfsvergunning gekregen, na acht 
jaar illegaal te zijn geweest. We zijn reuze blij voor hem, eindelijk kan hij zijn leven weer gaan 
opbouwen. 
 
Daniël is zesentwintig en komt oorspronkelijk uit Eritrea, maar heeft ook in Ethiopië en Soedan 
gewoond. Zijn vader is overleden en toen zijn moeder een nieuwe man vond, voelde het voor Daniël 
alsof hij aan de kant werd gezet. Hij wilde trouwen met een moslimmeisje, maar dat mocht niet. 
Toen hij in zijn been werd gestoken door de familie van het meisje is hij gevlucht en in Nederland 
terecht gekomen. Hier werd zijn asielverzoek afgewezen omdat hij niet kan bewijzen uit welk land hij 
komt. Ook voor hem is het praktisch onmogelijk om zijn Eritrese afkomst te bewijzen. We hebben het 
afgelopen jaar o.a. contact gelegd met een Duitse onderzoeker die een voorliefde heeft voor Eritrea 
en Soedan. Tijdens één van zijn reizen heeft hij geprobeerd informatie over Daniël te vinden. Hij vond 
in Soedan een man die hem nog wel vaag kende, niet genoeg informatie om een asielaanvraag op te 
baseren. We blijven dus doorzoeken naar nieuwe mogelijkheden. Ondertussen is de gezondheid van 
Daniël wel flink verbeterd, toen hij bij ons binnenkwam kon hij zijn been nog maar nauwelijks 
gebruiken door de steekwond, maar door hard te trainen is dit weer grotendeels hersteld. Daniël 
fietst, zit op zwemles en hij kan zelfs skeeleren. 
 

 
 
Opvanghuis Fanga Musow 
Fanga Musow heeft dit jaar haar 10-jarig jubileum gevierd. Op 8 maart 2016 – internationale 
vrouwendag – kwamen oprichters, (oud-)bewoners, vrijwilligers en medewerkers, donateurs en 
samenwerkende organisaties bij elkaar om hier uitgebreid bij stil te staan. De vrouwen zelf hebben 
een actieve bijdrage geleverd aan deze mooie dag.  
 



Jaarverslag 2016 
 

  6   

In het vrouwenhuis is het verder een jaar geweest van voorbereidend werk op nieuwe procedures of 
andere toekomstmogelijkheden. Persoonlijk inzoomend op de vrouwen, moeders en kinderen, zijn er 
de volgende ontwikkelingen:  
  
Olivia en Isabel, de twee zussen uit Angola die al vijftien jaar in Nederland zijn, hebben eindelijk 
officieel te horen gekregen dat ze mogen blijven! Om dit te bereiken was veel doorzettingsvermogen 
nodig, van de advocaat, van ons, maar niet in de laatste plaats van de meiden zelf. Af en toe zonk de 
moed hen in de schoenen, maar ze bleven volhouden. Ze kunnen nu ook echt genieten van het 
prachtige resultaat. Er komt veel op ze af; van een DigiD aanvragen tot een bankrekening openen, 
van inloopavonden op scholen tot gesprekken met de mentor over het ‘studentenleven’. 2017 zal het 
jaar worden waarin ze voor het eerst op zichzelf gaan wonen en eindelijk kunnen ze dan een leven 
gaan leiden dat past bij hun leeftijd. 
 
Gayane uit Armenië woont met haar elfjarige zoon Vagan op de bovenverdieping van het Fanga-huis. 
Gayane bakt nog steeds de prachtigste taarten, waardoor ze zelf haar zorgen ook even vergeet. Het 
ziet er helaas naar uit dat een nieuwe asielprocedure niet kan worden opgestart, een bekend 
probleem bij mensen uit Armenië. Het land is zo corrupt dat iedereen weet dat bepaalde dingen 
gebeuren, maar niemand erover wil verklaren. Ondertussen heeft Vagan behoorlijk wat 
gezondheidsproblemen, zowel lichamelijk als psychisch. Terugkeer naar Armenië zou schadelijk zijn 
voor zijn ontwikkeling, iets wat we kunnen onderbouwen met een rapport van de Rijksuniversiteit 
Groningen. De RUG doet individueel onderzoek naar de gevolgen die de jarenlange onzekerheid en 
de dreiging van uitzetting heeft voor kinderen van asielzoekers. Het komende jaar wordt dus 
spannend voor Gayane en Vagan. Gelukkig kunnen wij steun en af en toe wat afleiding bieden.  
 
Samthanda en zijn moeder Noma zijn sinds afgelopen zomer trotse bezitters van een 
verblijfsvergunning! Noma is snel met inburgering gestart en we zijn ons nu aan het oriënteren op 
woonruimte. Het zou mooi zijn als dat in Utrecht zou lukken, want Noma heeft hier in middels een 
netwerk opgebouwd, dat ze hard nodig heeft. Voor alles wat ze de afgelopen jaren heeft 
meegemaakt, krijgt ze hulp van de GGZ. Samthanda is intussen anderhalf en is een vrolijk ventje dat 
iedereen aan het lachen krijgt. De dochter van Noma is nog steeds in Nigeria. Omdat Noma nog geen 
betaalde baan heeft, is het op dit moment nog niet mogelijk om haar te laten overkomen.  
 
Vika uit Armenië woont ook al ruim een jaar bij ons. Net als bij Gayane is een asielaanvraag 
problematisch omdat ze niet kan bewijzen dat ze problemen heeft in haar thuisland. Dit traject 
hebben we dan ook op moeten geven. Het afgelopen jaar heeft Vika hulp gehad om haar trauma’s te 
verwerken, dit heeft haar zichtbaar goed gedaan. 2016 was verder ook een mooi jaar voor Vika want 
ze heeft een Nederlandse man leren kennen. Nu ze rustig de tijd hebben gehad om elkaar te leren 
kennen, zijn ze er beiden aan toe om te gaan samenwonen. Begin 2017 hopen Vika en haar vriend 
die stap te kunnen zetten. 
 
Sinds het voorjaar wonen de Eritrese Yodit en haar zoontjes Samson en Robel bij ons. Yodit is net als 
veel andere Eritreeërs via de Middellandse Zee gevlucht naar Europa. Ze is aangekomen in Italië, 
heeft daar geen asiel aangevraagd maar is toch geregistreerd. De Dublin-verordening schrijft voor dat 
Italië dan verantwoordelijk is voor de asielaanvraag. Yodit heeft onderweg en in Italië echter zoveel 
meegemaakt dat een terugkeer naar Italië voor haar traumatisch zou zijn. Bovendien is de opvang 
voor gezinnen met kinderen slecht geregeld, het is lang niet zeker dat er überhaupt een opvangplek 
beschikbaar is. Dit alles heeft ons ertoe doen besluiten Yodit en haar kinderen op te vangen en te 
wachten tot ze hier in Nederland asiel kan aanvragen. Ondertussen kan het gezin bijkomen van de 
vlucht en alle gebeurtenissen een beetje achter zich laten. Yodit krijgt hierbij hulp van Altrecht. 
Verder doet ze erg haar best om Nederlands te leren en dit begint zijn vruchten af te werpen. Veel 
dingen begrijpt ze al, zelf iets zeggen is nog moeilijk maar gaat steeds beter. Haar zoontjes zijn 
bijdehante kereltjes die zich inmiddels al prima in het Nederlands kunnen redden. Hun vader kon niet 
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mee en verblijft nog in Israël. We hopen dat hij zich uiteindelijk in Nederland bij zijn gezin kan 
voegen. Tot die tijd skypen ze bijna iedere dag. 
 
In totaal heeft Stichting Seguro in 2016 opvang geboden aan zestien mannen, zeven vrouwen en vijf 
kinderen. 
 
Kind in Beeld 
Binnen Fanga Musow draait het project Kind in Beeld inmiddels een aantal jaren. Het is en blijft 
succesvol. De orthopedagoog is de spil in het mentoraat van de kinderen. Zij bespreekt 
opvoedvraagstukken met moeder en kind. Ook de voortgang in de intellectuele en sociaal-
emotionele ontwikkeling wordt besproken met moeder, school en externe zorg- en hulpverleners. Zo 
ontstaat een goed totaalbeeld en kan zo nodig actief gewerkt worden aan gesignaleerde zorg- en 
knelpunten. In 2016 heeft een wisseling plaats gevonden van orthopedagoog, in de zomer heeft Imke 
van Lotringen afscheid genomen en konden wij Katja van Roij verwelkomen.  
 
Verder genieten de kinderen enorm van de kindermiddagen en de persoonlijke aandacht hierin. Op 
deze manier observeren we de kinderen, zodat we ze beter leren kennen en gerichte doelen kunnen 
maken voor in hun begeleidingsplan. Ook kunnen we oefenen met het aanleren van (sociaal-
emotionele) vaardigheden. In het voorjaar stond het thema Natuur en buitenleven centraal. Er zijn 
vogelhuisjes en vogelvoer gemaakt en parken en kinderboerderijen in de omgeving bezocht. Ook een 
bezoek aan een echte boerderij, de dierentuin en aan NEMO, het technologiemuseum voor kinderen, 
waren hier onderdeel van.  
 

 
 
Aanvullend is in 2016 een nieuw pilotproject Moeder en Kind opgestart. De vrouwen en kinderen 
hebben veel meegemaakt als ze in het Fanga Musow huis binnen komen. De impact van dit vaak 
heftige en onzekere leven waar de kinderen in opgroeien is groot. Het heeft zichtbaar invloed op de 
sociaal-emotionele en intellectuele ontwikkeling van het kind en op de relatie tussen moeder en 
kind. Deze relatie is vaak heel sterk, maar staat ook onder druk. Het kind krijgt de emoties van de 
moeder mee. De orthopedagoog kan met deze tijdelijke uitbreiding van uren de moeders en 
kinderen die het nodig hebben een paar dagdelen per week begeleiden en coachen, als in een soort 
‘nanny-project’.  
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De hulpverlening spitst zich toe op de relatie tussen moeder en kind, de eventuele aandachtspunten 
hierin  en de psychische ruimte die de moeder voor het kind heeft in de dagelijkse opvoeding. Soms 
is tijdelijk een intensief traject nodig waarbij meegedraaid wordt in het gezin, als externe 
hulpverlening niet of nog niet mogelijk is. In de dagelijkse praktijk worden onderlinge patronen 
zichtbaar en bespreekbaar gemaakt en nieuwe opvoedvaardigheden aangeleerd. Elk traject heeft 
een duidelijk begin en een eind. Samen met moeder en kind worden concrete doelen geformuleerd 
waar vervolgens aan gewerkt wordt. Dit is erg zinvol gebleken. In de begroting was voor twee à drie 
trajecten geld opgenomen, maar was slechts één traject nodig. Per gezin wordt gekeken of de extra 
aandacht nodig is en zo ja, of moeder en kind er psychisch de ruimte voor hebben.  
 
Het team van Seguro 
In 2016 waren twee medewerkers (Anneke Boerma en Lilian Bruigom) in vaste dienst en één 
medewerker met een tijdelijk contract (Christel ten Berge). Zij werden ondersteund door in totaal elf 
stagiaires en circa dertig vrijwilligers. De orthopedagoog (Imke van Lotringen in het eerste halfjaar en 
Katja van Roij daarna) en de fondsenwerver (Marion Etman, Tawa Tawa) zijn op freelance basis 
betrokken bij Seguro.  
 
Stichting Seguro heeft een instruerend bestuur, dat in 2016 bestond uit de volgende personen: 
 
- Mevrouw Kitty Penninga, geboren 1951, voorzitter, aanvang zittingstermijn 31 maart 2015, einde 
30 maart 2018, tweede zittingstermijn 
- Mevrouw Gonnie Kaptein, geboren 1955, secretaris, aanvang zittingstermijn 26 juni 2014, einde 25 
juni 2017, eerste zittingstermijn 
- Mevrouw Malva Verbeek, geboren 1988, penningmeester, aanvang zittingstermijn 15 december 
2014, einde 13 december 2016 wegens een verhuizing, eerste zittingstermijn 
- De heer Jeroen Vermeulen, geboren 1984, penningmeester, aanvang zittingstermijn 13 december 
2016, einde 12 december 2019, eerste zittingstermijn 
- Mevrouw Roos Abels, geboren 1986, algemeen bestuurslid, aanvang zittingstermijn 25 februari 
2015, einde 24 februari 2018, eerste zittingstermijn 
- De heer Rick Menting, geboren 1987, algemeen bestuurslid, aanvang zittingstermijn 22 september 
2015, einde 21 september 2018, eerste zittingstermijn 
- De heer Frans Kuipers, geboren 1971, algemeen bestuurslid, aanvang zittingstermijn 13 december 
2016, einde 12 december 2019, eerste zittingstermijn 
- De heer Bert van Andel, geboren 1957, algemeen bestuurslid, aanvang zittingstermijn 13 december 
2016, einde 12 december 2019, eerste zittingstermijn 
De bestuursleden worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden. Zij zijn allen gezamenlijk 
bevoegd.  
 
We hebben afgelopen jaar gemerkt dat diverse mensen zich willen inzetten voor een bestuursfunctie 
bij onze organisatie. De nieuwe bestuursleden hebben zich allen spontaan aangemeld na het lezen 
van de vacature bij de VrijwilligersCentrale en ieder brengt zijn eigen expertise in.  
 
 
Financiële verantwoording   
 
Algemeen 
Het jaar 2016 was in meerdere opzichten het jaar van (komende) veranderingen. Afgelopen jaar 
heeft een aantal wisselingen van bestuursleden en medewerkers plaatsgevonden en zijn we druk 
doende met een heroriëntatie op onze huisvesting. Onze verhuurder (woningbouwcorporatie) heeft 
aangegeven dat zij een groot aantal panden (waaronder twee woningen waar wij gebruik van maken) 
gaat renoveren. Wij zijn om deze reden hard op zoek naar vervangende woonruimte. Wij verwachten 
dat hier extra (verbouwings-)kosten uit zullen voortvloeien en hebben hiervoor een bedrag (€ 
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31.000,--) gereserveerd. We weten namelijk uit ervaring dat de kans zeer reëel is dat we een wand 
moeten toevoegen aan een kamer om aan het aantal benodigde aantal slaapkamers te komen. 
Andere mogelijk te verwachten werkzaamheden zijn het aanleggen van centrale verwarming en 
vervanging van gordijnen, vloeren etc. Door een voorziening op te nemen, zijn we ervan overtuigd 
dat we goed in staat zijn om de veranderingen in 2017 financieel op te kunnen vangen. Wij streven 
er, zoals altijd, naar om de kosten zo laag mogelijk te houden en zijn blijvend in contact met onze 
financier (de gemeente).  
Het totaal resultaat ad € 5253,-- zullen we toevoegen aan de reserves. Wat betreft de inhoudelijke 
werkzaamheden hebben we weer een mooie stap voorwaarts kunnen maken en we zijn in de 
gelukkige omstandigheid dat we de fondswerving voor 2017 bijna rond hebben. We zullen 2017 dan 
ook gaan gebruiken om onze inkomstenkant waar mogelijk te diversifiëren.  
 
Seguro 
In 2016 kregen we de mogelijkheid een SPV in dienst te nemen. Doordat de zoektocht naar een 
geschikte invulling van deze vacature langer op zich liet wachten dan vooraf voorzien, vallen de 
totale personeelskosten lager uit dan begroot. De SPV is per juni 2016 in dienst getreden bij Seguro, 
in plaats van januari 2016 zoals begroot. Doordat we in eerste instantie uitgingen van een ZZP-
constructie staat in de begroting het kopje ‘Inleen externen’ opgenomen, deze kosten zijn door het in 
dienst nemen van de SPV verplaatst naar personeelskosten.  
De functie van SPV was in 2016 begroot voor 32 uur per week, vanwege studieverplichtingen is onze 
huidige SPV uiteindelijk voor 28 uur per week in dienst genomen. Vanaf juni 2017 willen we de 
volledige 32 uur in gaan zetten.  
 
De vrijwilligersvergoeding valt hoger uit dan begroot doordat we vanaf 2016 een VOG-verklaring 
verplicht stellen en deze als stichting betalen als vrijwilligers langer dan 2 maanden verbonden 
blijven aan ons. 
 
Doordat de medewerkers samen met medewerkers van de Tussenvoorziening trainingen hebben 
kunnen volgen, zijn deze kosten voor ons lager uitgevallen. Wat ons betreft positief en voor herhaling 
vatbaar. 
 
Zoals genoemd zijn wij op de hoogte gesteld dat we voor acht mannelijke bewoners nieuwe 
woonruimte zullen moeten zoeken. Hierdoor vallen in 2016 de investeringen in de huidige 
huisvesting en daarmee de totale huisvestingskosten, lager uit dan begroot. Onze bewoners hebben 
ook afgelopen jaar weer een groot aantal activiteiten ontplooid, zoals Nederlandse les, zwemles, 
cursus boekhouden, computerles, praktijkcursus ondernemen etc. Als stichting vinden wij het 
belangrijk om kostenbewust te opereren en we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we veel van 
de activiteiten met en door vrijwilligers en kosteloos verstrekt lesmateriaal kunnen organiseren. 
Hierdoor vallen deze kosten lager uit dan begroot. Vooralsnog gaan we er niet vanuit dat dit 
structureel is, mocht dit wel zo blijken te zijn, dan zullen we voor de komende jaren de begroting 
hierop aanpassen.  
 
Doordat we een klein resultaat kunnen toevoegen aan onze reserve en een voorziening treffen, zijn 
we financieel klaar voor de veranderingen die komend jaar op ons afkomen. In 2017 zullen we een 
duidelijker beeld krijgen van onze nieuwe kostenstructuur en kunnen we onze toekomstige 
begrotingen hierop aanpassen.  
 
Fanga Musow 
Voor 2016 hadden we drie intensieve opvoedkundige trajecten begroot (Moeder & Kind). De 
orthopedagoog heeft op verschillende momenten de inschatting gedaan of een dergelijk traject 
noodzakelijk was. Uiteindelijk heeft 1 traject daadwerkelijk plaatsgevonden. Dit traject heeft wat ons 
betreft goede resultaten opgeleverd en ons goede inzichten verschaft. Voor komend jaar willen wij 
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dan ook graag nog 2 à 3 van deze trajecten gaan inzetten. Doordat er in 2016 minder van deze 
intensieve Moeder & Kind-trajecten nodig waren dan begroot heeft dit geleid tot een positief 
resultaat.  
 
De kosten voor Kind in Beeld (orthopedagoog en activiteiten voor kinderen) zijn goed te voorspellen 
en zijn constant, waardoor alle aangetrokken middelen ook daadwerkelijk zijn gebruikt. De 
werkzaamheden van de orthopedagoog blijven van grote waarde voor de ontwikkeling van de 
kinderen. Het is niet helemaal helder of de orthopedagoog bij Seguro wel of niet BTW moet 
afdragen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat zij BTW-plichtig is, maar dit wordt verder uitgezocht.  
 
 
Jaarrekening Stichting Seguro 2016 
 
BATEN   
 Resultaat 2016 Begroting 2016 
 € € 
Subsidie    
     Gemeente Utrecht  226.990 201.990 
     Deel subsidie >> Fanga Musow -25.000  
   
Donateurs 25   
   
Totaal inkomsten 202.015 201.990 
   
LASTEN   
Personeelskosten   
     Salaris 91.893 62.000 
     Reiskosten 234 650 
     Vrijwilligersvergoedingen 3.509 2.500 
     Kantinekosten 120 230 
     Training personeel 469 1.500 
     Inhuur externen 0 40.000 
     Overige personeelskosten 265 1.500 
Totaal 96.491 108.380 
   
Huisvestingskosten   
     Huur 20.088 24.000 
     Gas, water en licht 7.563 9.000 
     Telefoon, internet, kantoorkosten 2.724 3.200 
     Onderhoud 289 1.500 
     Huishoudelijke kosten 218 200 
     Inrichtingskosten 318 1.500 
     Overige huisvestingskosten 0 500 
Totaal 31.201 39.900 
   
Activiteiten   
     Leefgeld 30.640 31.200 
     Participatie 1.688 2.500 
     Moestuin 174 500 
     Juridische hulp 215 500 
     Medische hulp 2.216 2.000 
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     Reiskosten bewoners 596 750 
     Training bewoners 10 1.500 
Totaal 35.538 38.950 
   
Algemene kosten   
     Huur kantoor 5.033 5.700 
     Kantoorkosten 852 2.100 
     Telefoon- en internetkosten 1.556 750 
     Kleine inventaris kantoor 490 110 
     Contributies 308 450 
     Verzendkosten 40 200 
     Reiskosten 0 150 
     Voorlichting 258 200 
     Fondswerving 39 0 
     Bankkosten, verschillen 122 200 
     Bestuurs-/algemene kosten 508 400 
     Administratiekosten 1.919 1.250 
     Accountantskosten 2.469 2.400 
     Verzekeringen 1.080 850 
Totaal 14.673 14.760 
   
naar reservering verhuizing 31.000  
   
Totaal lasten 208.903 201.990 
   
RESULTAAT -6.888 0 
 
 
Financieel jaarverslag Fanga Musow 2016 
 
BATEN   
 Resultaat 2016 Begroting 2016 
 € € 
Subsidie    
     Gemeente Utrecht  25.000 25.000 
   
Fondsen   
     Diverse fondsen 74.176 86.920 
   
Donateurs    
     Incidenteel 2.078  
     Via incasso 6.478  
 8.556 15.000 
   
Overige inkomsten/acties:   
     Koningsdag 5.468  
     Vrienden Britt 448  
     Huwelijk Verstegen 520  
     Emmaus Overvecht 1.000  
     Jubileum Fanga Musow 474  
     Diaconie PGU 643  
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     Arkgemeente Maarssen 600  
     de Graal Nederland 750  
 9.903  
   
Totaal baten 117.634 126.920 
   
LASTEN   
Personeelskosten   
     Loonkosten 30.631 29.000 
     Inhuur externen 16.348 24.805 
     Reiskosten 0 125 
     Vrijwilligersvergoedingen 425 350 
     Kantinekosten 37 150 
     Training personeel 0 1.000 
     Deskundigheidsbevordering 770 12.000 
     Overige personeelskosten 28 200 
Totaal 48.238 67.630 
   
Huisvestingskosten   
     Huur 22.167 23.000 
     Gas, water en licht 4.506 4.500 
     Telefoon- en internetkosten 942 1.000 
     Onderhoud 213 1.250 
     Huishoudelijke kosten 34 150 
     Inrichtingskosten 381 500 
     Overige huisvestingskosten -9 500 
Totaal 28.235 30.900 
   
Activiteiten   
     Leefgeld 18.135 15.000 
     Participatie 1.541 3.850 
     Juridische hulp 1.213 1.500 
     Medische hulp 331 750 
     Reiskosten bewoners 734 500 
     Trainingen bewoners 603 3.000 
Totaal 22.556 24.600 
   
Algemene kosten   
     Huur kantoor 700 1.500 
     Kantoorkosten 0 250 
     Telefoon- en internetkosten 96 250 
     Kleine inventaris kantoor 0 40 
     Contributie 0 50 
     Verzendkosten 373 50 
     Reiskosten 0 400 
     Voorlichting 1.595 1.000 
     Fondswerving 11.920 8.500 
     Bankkosten, verschillen 264 200 
     Bestuurs-/algemene kosten 0 50 
     Verzekeringen 0 225 
     Administratiekosten 125 250 
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     Accountantskosten 270 525 
Totaal 15.343 13.290 
   
Totaal lasten 114.372 136.420 
   
RESULTAAT 3.261 -9.500 
 
Fondsen en donaties 
 
Stichting Kinderpostzegels Nederland, de Van Baaren Stichting en Stichting Boschuysen steunen dit 
jaar het Kind in Beeld project met de uitbreiding Moeder en Kind. Via het Kind in Beeld project 
kunnen we een orthopedagoog inhuren die de kinderen professioneel begeleidt. De orthopedagoog 
coördineert de hulpverlening rondom de kinderen en traint de stagiaires en vrijwilligers in het 
omgaan met de kinderen. Het Moeder en Kind project richt zich op intensieve begeleiding van 
moeder en kind, indien dit nodig is.  
 
Het Joan Ferrier Emancipatiefonds binnen het Oranjefonds financiert voor de laatste keer de 
trainingen en cursussen voor de medewerkers, vrijwilligers en de bewoonsters. Dit fonds is in het 
leven geroepen ter nagedachtenis van 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 
migrantenachtergrond. Voor het komende jaar zijn we dus op zoek naar nieuwe financiers voor de 
trainingen van vrijwilligers en bewoonsters. 
 
De Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, Janivo Stichting, Emmaus Haarzuilens, Stichting 
IJsselvliedt, van der Hucht de Beukelaar Stichting en De Johanna Donk-Grote Stichting  steunen 
samen het Eigen Kracht programma van de vrouwen in het Fanga Musow huis. Een programma dat 
gebaseerd is op Kracht- en herstelwerk, waarbij de wensen en ambities van de vrouwen vertaald 
worden naar realistische doelen en wekelijkse acties. 
 
Ook gaat onze dank uit naar een aantal private fondsen die in stilte hun werk willen doen en niet 
vermeld willen worden. Hartelijk bedankt voor jullie ondersteuning! 
 
De coördinatiekosten van het Fanga Musow huis worden door de Gemeente Utrecht gefinancierd. 
 
Giften van particulieren en acties gehouden voor Fanga Musow in 2016 
 
Speciale giften dit jaar kwamen van de Graal Nederland en KSBW.  
De Diaconie Protestantse Gemeente Utrecht collecteerde dit jaar weer voor ons, net zoals de 
Arkgemeente in Maarssen. De Zusters van Onze Lieve Vrouwe Stichting steunden ons met giften. 
Hartelijk dank! 
 
Fanga Musow is aangesloten bij YouBeDo, een boekverkoper die 10% van de verkoop doneert aan 
een goed doel van uw keuze. Ga naar www.youbedo.com en selecteer Fanga Musow bij uw donatie. 
Onze vaste donateurs, die ons met niet aflatende steun maandelijks of (half)jaarlijks steunen via een 
incasso of periodieke overschrijving zijn we heel erg dankbaar! Jullie steun vormt onze financiële 
basis.  
 
Wilt u een steen(tje) bijdragen? Maak uw gift (periodiek) over op rekeningnummer NL77 TRIO 
025.47.09.788 ten name van Stichting Seguro te Utrecht of stuur een mailtje naar 
fangamusow@seguro-opvang.nl  en geef door dat u donateur wilt worden. Wij regelen dan de 
incasso voor u, met de door u gewenste termijn.  

http://www.youbedo.com/
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