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Jaarverslag Stichting Seguro 

 
In 2018 heeft Stichting Seguro zich in het bijzonder hard gemaakt voor de doelgroep waarmee wij 
werken. In eerste instantie door de persoonlijke en juridische begeleidingstrajecten van de mensen 
zelf. Daarnaast is veel ingezet op de rol en positionering van de stichting binnen de stedelijke en 
landelijke politieke ontwikkelingen. In het kader van de LVV-pilot (landelijke vreemdelingen 
voorziening) is dit extra belangrijk geworden. Als Utrechtse keten willen we samen optrekken. 
Expliciet is ingezet op blijvende opvang en begeleiding van de groep ongedocumenteerden met 
psychische en/of lichamelijke kwetsbaarheid op grond van humanitaire reden – ook als er weinig 
juridische kansen zijn. En in het bijzonder op de groep van vrouwen en kinderen, waarbij Fanga 
Musow, naast Huize Agnes, de enige plek is waar ook kinderen opgevangen kunnen worden. Voor 
beide groepen wordt grondig ingezet op de juiste zorg en begeleiding die voor hen nodig is. Vanuit 
herstel, activiteiten en persoonlijke ontwikkeling kan vervolgens gewerkt worden aan een duurzame 
oplossing voor de toekomst.  
 
Seguro verzorgt al ruim 10 jaar opvang, activering en sociaal/juridische begeleiding aan kwetsbare 
ongedocumenteerden in Utrecht. Vanaf 2005 is er plek voor vijf vrouwen en kinderen, en sinds 2012 
zijn hier twaalf plekken voor mannen bij gekomen.  
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 juridisch 
perspectief. Binnen de Utrechtse keten werken we aanvullend op elkaar én in nauwe samenwerking.  
 
Onze missie 
Seguro komt op voor kwetsbare mensen zonder verblijfsstatus, door hen veiligheid te bieden, 
begeleiding, rust en ruimte voor herstel, zodat zij de kracht kunnen hervinden om een menswaardig 
bestaan op te bouwen. 
  
Onze werkwijze 
Seguro is een stichting die zich inzet voor kansarme ongedocumenteerden in Utrecht met 
aanmerkelijke psychische en of fysieke problemen. Om te kunnen herstellen biedt Seguro deze 
mensen tijdelijk een veilige leefomgeving aan en werkt samen met deze mensen aan de terugkeer in 
de samenleving, hetzij in Nederland, hetzij elders. Dit gebeurt onder andere door het inzetten van 
juridische ondersteuning en persoonlijke (stimulerings-)programma's. Hierbij is er veelal sprake van 
meerjarige trajecten. Seguro doet haar werk in nauwe afstemming en samenwerking met de 
gemeente en andere organisaties die in dit veld werkzaam zijn. Seguro volgt de ontwikkelingen 
inzake deze kansarme ongedocumenteerden en brengt waar nodig items op zorgvuldige wijze onder 
de publieke en politieke aandacht.  
 
Onze hulpverlening: 
Tijdens de opvang wordt gekeken wie de mensen zijn, wat zij nodig hebben, wat hun 
toekomstplannen zijn en wat zijzelf daarin kunnen realiseren. 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.  
 
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.  
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De vier betaalde medewerkers worden in hun werkzaamheden ondersteund door enkele stagiaires 
en vrijwilligers. In samenwerking met de bewoner wordt een begeleidingsplan opgesteld en de 
hieraan verbonden actiepunten komen terug in de wekelijkse gesprekken. De vrijwilligers zijn 
betrokken bij bijvoorbeeld de kinderactiviteiten of de Nederlandse taalles. 
 
Nieuwe medewerker GGZ-agoog Josien van Dongen 
In januari namen we afscheid van Christel ten Berge, die voor werkzaamheden elders heeft gekozen. 
Josien van Dongen heeft in de functie van GGZ-agoog ongedocumenteerden haar taken 
overgenomen. Ze is voor 8 uur mentor van de bewoners van Seguro en voor 8 uur te consulteren 
door andere organisaties voor ongedocumenteerden.  
 
Activiteiten  
Crowdfundingsactie Opknappen Fanga huis.   
In de eerste maanden van het jaar hebben we het Fanga-huis een opknapbeurt gegeven. Dit was 
mogelijk door de opbrengst van een crowdfunding. De centrale ruimtes zijn opnieuw geschilderd en 
gewit en er is nieuwe vloerbedekking gelegd. De verhuurder heeft de keuken en badkamer 
aangepakt. Dit alles maakt het huis weer een heel stuk leefbaarder voor de vrouwen en kinderen. De 
bewoners in het huis hebben zelf actief meegeholpen met het schilderen.  
Om de donateurs van Fanga te bedanken, gaven enkele bewoners in maart 2019 een kook- en 
bakworkshop voor donateurs die hadden bijgedragen aan het opknappen van het huis.  
 
Voorbereidingen LVV-pilot 
In 2019 zal op diverse plekken in Nederland gestart worden met de pilot LVV, de Landelijke 
Vreemdelingen Voorzieningen. In het Regeerakkoord is afgesproken dat er een vorm van opvang zou 
komen voor uitgeprocedeerden die geen recht meer hebben op opvang in een AZC. In Utrecht zal 
tijdens de pilot zoveel mogelijk de lokale praktijk worden gevolgd, wat betekent dat Seguro als één 
van de organisaties onderdeel wordt van de LVV. 2018 stond in het teken van voorbereidende 
gesprekken en het vaststellen van het samenwerkingsconvenant. Het bestuur en de coördinator 
hebben actief ingezet op de belangen van de ongedocumenteerden in stedelijke en landelijke 
overleggen, zowel onderling met de NGO’s als richting de gemeente en de politiek.  
 
Persoonlijke ontwikkeling en activering 
Seguro is één van de voortrekkers geweest bij het stedelijke project PAS (Project Aan de Slag), een 
samenwerking tussen diverse opvang- en begeleidingsorganisaties voor ongedocumenteerden in 
Utrecht.  Dit project is ontstaan vanuit een raadsbesluit om ongedocumenteerden meer 
ontwikkelkansen te bieden. Vaak blijven deuren van opleidingen of vrijwilligerswerk gesloten 
vanwege het ontbreken van een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning. Het doel van Project Aan de 
Slag is het bieden van persoonlijke en beroepsmatige kennis en vaardigheden aan 
ongedocumenteerden, met als doel het toewerken naar een duurzame oplossing voor de toekomst. 
Seguro heeft hiervoor een subsidieaanvraag ingediend. De coördinator PAS staat bij Seguro op de 
loonlijst. 
 
Het project zet in op drie pijlers, pijler 1 gaat om persoonlijke begeleiding en herstel, pijler 2 over het 
dagelijks bezig zijn bij vrijwilligersplekken, met taal, muziek, sport en beweging. Pijler 3 richt zich op 
kennis en vaardigheden: praktijkleertrajecten, toegang tot onderwijs/cursussen en toekomsttraining. 
Verschillende pijlers, omdat maatwerk voor elke ongedocumenteerde belangrijk is.  
 
Binnen Seguro was herstel, actief bezig zijn en eigen ontwikkeling altijd al belangrijk. Dit jaar is dit 
nog extra gestimuleerd en aangescherpt door het PAS. Er was aandacht voor gezondheid, sport en 
beweging. Diverse bewoners hebben een fitnessabonnement en we stimuleren zoveel mogelijk het 
gebruik van de fiets als vervoermiddel. In de zomer heeft één van de vrijwilligers een bootcamp 
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gegeven. Meerdere bewoners hebben een taalcursus Nederlands gevolgd, op verschillende niveaus. 
Sommige bewoners hadden bijvoorbeeld meer baat bij een cursus bij Babel omdat ze al behoorlijk 
goed Nederlands spreken. Anderen namen deel aan PAS activeringsmogelijkheden, bijvoorbeeld bij 
het Leger des Heils (50/50 Wood en 50/50 Food). Eén van de vrouwen had een bijzonder 
theatertraject, zij was onderdeel van de Wijksafari van Adelheid Roosen. Een groots project waar het 
theaterstuk samen ontwikkeld werd, op basis van het vlucht- of levensverhaal van de deelnemer. 
Vervolgens voerden ze twee maanden lang dagelijks de theatervoorstelling uit. Ook is Villa Vrede 
gestart met het geven van de training Toekomstoriëntatie: hoe geef je invulling aan je eigen 
toekomst, welke opties zijn er buiten een verblijfsvergunning om? Eén van onze bewoners heeft deze 
training met succes afgerond. Vervolgens voerde hij zijn eigen gemaakte actieplan uit; hij kreeg 
mogelijkheden bij Leger des Heils 50/50, taalontwikkeling en een praktijkleerplek.  
 
Kinderwerk 
Via het project Kind in Beeld was de orthopedagoog ook dit jaar nauw betrokken bij het welzijn van 
de kinderen en de moeders. Voor één gezin werd een intensief traject Moeder & Kind ingezet. 
Binnen dit traject is de orthopedagoog gedurende een paar maanden vier à vijf uur per week in het 
gezin aanwezig en coacht de moeder waar nodig in haar opvoedingsvaardigheden. De 
orthopedagoog onderhoudt in alle gevallen contact met scholen en externe hulpverlening. 
Elke woensdag is er een activiteitenmiddag voor de kinderen, hier wordt volop naar uit gekeken. Er is 
sport, spel en gezelligheid, waarbij op een speelse manier gewerkt wordt aan sociaal-emotionele 
vaardigheden, het samen spelen en fysieke uitdaging. Elke kindermiddag is mogelijk door de inzet 
van betrokken vrijwilligers.  
 
Trainingen voor de Seguro-medewerkers  
De nieuwe medewerkers hebben wederom deelgenomen aan de training Kracht- en Herstelwerk, 
samen met de Tussenvoorziening. Twee vaste medewerkers deden de herhaling EHBO en gebruik 
AED. Het hele team heeft een training cultuursensitief werken gevolgd, die door iedereen als erg 
leerzaam werd ervaren.  
 
Resultaten 2018 
De samenwerking met andere organisaties voor 
ongedocumenteerden binnen Utrecht is 
geïntensiveerd. In het bijzonder rond de voorbereiding 
op de pilot-LVV en het PAS-project, zoals benoemd. 
Belangrijk is het om richting gemeente en politiek 
samen op te trekken. Als Utrechtse keten is besloten 
om als één keten wel of niet mee te doen met de LVV. 
De verschillende organisaties hebben hun eigen visie 
en doelgroep en weten elkaar te vinden als er 
behoefte is aan elkaars expertise. In relatie tot de 
pilot-LVV hebben we wel onze zorgen. Bij Seguro 
maken we ons er de komende jaren hard voor dat er 
genoeg aandacht blijft voor onze kwetsbare 
doelgroep. Een doelgroep waarvoor niet binnen een 
aantal weken of maanden een oplossing is. Verder zal 
de praktijk moeten uitwijzen hoe de samenwerking 
met DT&V en IND gaat verlopen. We hebben 
aangegeven dat we graag waar mogelijk willen 
samenwerken, maar dat we waarde hechten aan onze 
autonomie als het gaat om het begeleiden van onze bewoners. De aanpak van de Utrechtse 
organisaties werkt, dat hebben we de afgelopen jaren wel bewezen, maar het blijft maatwerk. 
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Omdat we al onze bewoners goed kennen, zijn wij bij uitstek geschikt om te beoordelen hoe zij het 
beste begeleid worden en waarbij we de expertise van DT&V / IND nodig hebben.  
 
Zorg en begeleiding 
Seguro is initiatiefnemer van het Breed Zorgoverleg in Utrecht. De toegankelijkheid van zorg en 
hulpverlening voor ongedocumenteerden is niet altijd vanzelfsprekend. Een stabiele situatie kan een 
voorwaarde voor behandeling zijn. Ook is het mogelijk dat bepaalde behandeltrajecten in GGZ of 
verslavingszorg alleen vergoed worden bij medische noodzakelijkheid. Ook langdurige trajecten, 
opname of zware psychiatrie zijn moeilijk te realiseren. Verder zijn IQ-testen in combinatie met taal- 
en cultuurbarrières een uitdaging, omdat vaak niet te bepalen is hoe het één het ander beïnvloedt. 
Ca. twee keer per jaar hebben de organisaties voor ongedocumenteerden overleg met diverse 
zorginstellingen en met de gemeente. We proberen de knelpunten te signaleren en aan te pakken en 
we leren van elkaars ervaringen. Bij de financiering en het doorverwijzen profiteren we van de 
kortere lijntjes.  
 
Voor verschillende bewoners zijn in 2018 zorgtrajecten opgestart, bijvoorbeeld EMDR voor mensen 
met PTSS of de NET (Narrative Exposure Therapy), die veel gebruikt wordt voor mensen die de 
Nederlandse taal niet goed machtig zijn. Veel van onze bewoners gebruiken medicijnen voor 
lichamelijke of psychische klachten. Regelmatig blijkt dat medicatie na verloop van tijd toch niet 
geslikt wordt zoals het bedoeld was. We proberen dat zo goed mogelijk te begeleiden. 
Suikerpatiënten hebben eens in de zoveel tijd een afspraak met de diabetesverpleegkundige.  
 
Bij enkele bewoners vermoeden we, nadat we ze een tijdje hebben meegemaakt, een licht 
verstandelijke beperking. Bij sommigen kan dat meespelen bij het wel of niet in aanmerking komen 
voor een verblijfsvergunning. Als iemand het grotere geheel niet overziet of bijvoorbeeld geen goed 
besef heeft van tijd, dan kan een aanvraag ten onrechte zijn afgewezen. Daarom hebben we besloten 
voor een aantal mensen een intelligentieonderzoek op te starten. We zoeken nu naar een goed 
onderzoek waar ook rekening wordt gehouden met de taalbarrière en een achtergrond in een ander 
land.  
 
Als bewoners bij ons geplaatst worden, hebben ze vaak tijd nodig om te herstellen. Hoe lang dit 

duurt is voor iedereen verschillend. In de begeleiding van 
de bewoners kost vooral het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie veel tijd, door taalbarrière, psychische 
problemen en vaak een laag niveau. Dit is niet alleen voor 
ons een probleem, maar ook voor de bewoner zelf; veel 
mensen kunnen zich niet uiten zoals ze dat zouden willen 
en worden dan gefrustreerd. Het valt ons steeds meer op 
hoe slecht mensen eigenlijk op de hoogte zijn van de ins 
en outs van hun eigen procedure. Dan kost het ook tijd 
om uit te leggen wat ervoor nodig is om een situatie te 
veranderen en wat de bewoner hier zelf in kan betekenen. 
Bovendien zijn veel van onze bewoners zorgmijdend, er is 
geen vertrouwen in de hulpverleners of men ziet het 
belang van goede zorg niet. Dit gebrek aan vertrouwen 
staat verdere vooruitgang en het werken aan een 
toekomstperspectief in de weg. Het begeleiden van 
iemand met zorgmijdend gedrag gaat ook in hele kleine 
stapjes.  
 

Er gebeurt veel op persoonlijk vlak bij de bewoners, al is niet altijd makkelijk meetbaar te maken. 
Iedere bewoner boekt op zijn of haar manier vooruitgang, soms zijn we verbaasd over wat we al 



Jaarverslag 2018 
 

 

  6   

bereikt hebben. Iemand die in het begin zeer opgefokt en intimiderend kon reageren, gaat nu rustig 
in gesprek met ons en neemt feedback ter harte. Iemand anders is afgekickt van diverse verdovende 
middelen en probeert nu met praten en lichamelijke arbeid de problemen het hoofd te bieden. Een 
man die onmogelijk kon samenleven met anderen, leert langzaam accepteren dat iedereen zijn 
(eigen)aardigheden heeft en dat het geven en nemen is als je een flat deelt. En een moeder die 
lamgeslagen door alles wat ze had meegemaakt, bij ons binnenkwam, blijkt een enorm 
organisatietalent te hebben en had in no-time haar nieuwe flatje ingericht. Voor deze resultaten 
doen we het vooral, want een verblijfsvergunning is natuurlijk fijn, maar we willen uiteindelijk dat 
mensen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen zijn na hun periode bij Seguro.  
 
Toegespitst op enkele bewoners 
Alle namen in dit jaarverslag zijn gefingeerd. 
 
Opvanghuizen Seguro  
De Togolese Daré heeft een verblijfsvergunning gekregen in België. Hoewel hij een goede reden had 
om te vluchten, kon hij dit niet bewijzen omdat de IND geen andere stukken uit Togo heeft om zijn 
stukken mee te vergelijken. Zo kan de IND ook niet beoordelen of ze echt zijn. Het is jammer dat dit 
niet gelukt is, maar uiteindelijk heeft Daré verblijf gekregen bij zijn Nederlandse vriendin en hun 
dochtertje. Zijn vriendin heeft ook nog een dochter uit een eerdere relatie, die dol is op Daré. 
Vanwege haar familie en haar netwerk in België, hebben ze zich net over de grens gevestigd. Daré 
kan al goed Nederlands, maar heeft nog wat moeite met het Vlaams. Gelukkig spreken de Belgen ook 
vaak Frans.  
 
Milad uit Afghanistan woont sinds juni bij Seguro. Hij heeft psychische problemen door het 
jarenlange onzekere leven. We geven hem de tijd om eerst even bij te komen en begin 2019 willen 
we starten met een asielaanvraag vanwege zijn bekering tot het Christendom.  
 
De Libische Yasin heeft in het verleden al eens een verblijfsvergunning gehad, toen het in Libië zo 
onrustig was. Later is die ingetrokken, toen de IND vond dat Libië weer veilig genoeg was om naar 
terug te keren. Inmiddels had Yasin al twee kinderen hier in Nederland. Hun moeder is Nederlands 
en dus zou Yasin verblijf bij zijn kinderen kunnen aanvragen. Er spelen hier alleen wat problemen die 
een rechtstreekse gang naar de IND in de weg staan. Om te beginnen heeft de moeder lang 
getwijfeld of ze toestemming zou geven om Yasin zijn kinderen te laten erkennen. Op dit moment is 
ze vastbesloten dat ze die toestemming niet geeft en dat betekent dat we naar de rechter zullen 
gaan om het vaderschap gerechtelijk te laten vaststellen. We hopen dat de rechter dan vervangende 
toestemming geeft om de kinderen te laten erkennen. Verder verblijven de kinderen in een 
pleeggezin, omdat moeder niet in staat is om voor ze te zorgen. Voor Yasin betekent dit dat hij ze 
maar eens per zes weken mag zien, op het kantoor van de voogdijinstelling. Niet meteen een setting 
om ongestoord een band op te bouwen met je kinderen, terwijl de IND die eis straks wel gaat stellen. 
Bovendien verstaan Yasin en zijn kinderen elkaar steeds slechter, omdat de kinderen steeds beter 
worden in Nederlands. Yasin is nu bezig om zijn Nederlands te verbeteren. En we gaan stapje voor 
stapje proberen te komen waar we willen zijn, een verblijfsvergunning voor Yasin zodat hij blijvend 
een rol kan spelen in het leven van zijn kinderen.  
 
Eén van de bewoners waarbij we een beperking vermoeden is Quajo uit Guinee. Zijn asielmotieven 
kan hij niet goed toelichten, zijn gezondheidsproblemen begrijpt hij niet en er is een forse 
taalbarrière. Hij ziet ’s nachts mensen in zijn kamer en raakt daar erg van in paniek. Hij is ooit 
opgepakt en heeft in vreemdelingendetentie gezeten, waardoor hij nu erg bang is voor de politie. Zo 
bang dat hij er desnoods heel hard vandoor gaat als hij de politie ziet, wat natuurlijk juist argwaan 
wekt. Ook dit kunnen we hem niet uitleggen. Ondanks zijn forse postuur is het een aandoenlijke 
man, omdat hij zo blij kan worden van kleine dingen. Natuurlijk is hij ook vatbaar voor misbruik en 
heeft ook wat nare dingen meegemaakt in het verleden. We hopen door het onderzoek beter te 
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begrijpen hoe we hem kunnen begeleiden, dat is de eerste stap. Later kunnen we kijken of we zijn 
vluchtverhaal beter voor het voetlicht kunnen brengen.  
 
Cubbenah uit Ivoorkust kreeg afgelopen jaar een negatieve beslissing van de IND, de rechtbank en de 
Raad van State (de hoogste rechter in Nederland). En dat terwijl wij (samen met de advocaat) van 
mening zijn dat hij echt gevaar loopt in zijn thuisland. We gaan nu een klacht indienen bij het 
Europese Hof. Dat kan lang duren, maar Cubbenah heeft onze ondersteuning in zijn dagelijks leven 
nog steeds nodig. Hij begrijpt nu eindelijk hoe hij zijn medicatie goed moet slikken, hopelijk zorgt dat 
voor wat nieuwe stabiliteit.  
 
Opvanghuis Fanga Musow 
Gayane en haar zoon Vagan verblijven nog steeds bij Seguro. De aanvraag voor een humanitaire 
vergunning is afgewezen, maar de rechtbank vond dat de IND dat niet kon besluiten zonder de 
cliënten gehoord te hebben. Dus is Gayane gehoord door de IND en is de aanvraag daarna weer 
afgewezen… Natuurlijk hebben we bezwaar ingediend en we wachten nu op de oproep van de 
rechtbank. Ondertussen hebben we ook een aanvraag kinderpardon gedaan.  
 
Nog een nieuwtje over Vika uit Armenië, die in 2017 bij ons is vertrokken om te gaan samenwonen 
met haar vriend. Begin 2019 hebben ze een zoontje gekregen! Het gaat goed met het jonge gezin.  
 
Voor Aster en zoontje Birhan uit Eritrea heeft 2018 in het teken gestaan van bijkomen van de vlucht 
en het richten op een nieuwe procedure. Eind 2018 zijn we deze procedure gestart. We hebben de 
tijd genomen om in elk geval alle papieren die nodig waren voor de aanvraag, alvast te verzamelen.  
 

 
 
Samira uit Eritrea heeft een hoop werk verzet om haar identiteit en nationaliteit te bewijzen. Omdat 
haar ouders gescheiden leven, was dat niet zo makkelijk. Haar moeder woont in Ethiopië en kan niet 
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zomaar naar Eritrea om documenten op te vragen. Het gezin van haar vader zit in een 
vluchtelingenkamp, haar vader leeft in Israël in afwachting van de beslissing over hun asielaanvraag 
in Canada. De oma van Samira, die zelf in het bezit is van een identiteitskaart (een voorwaarde om 
iets geregeld te krijgen) wilde hier wel mee aan de slag. Omdat Samira nooit een identiteitskaart 
gehad heeft, moesten er getuigen worden gezocht die wilden verklaren dat Samira een dochter van 
haar vader is en dus de Eritrese nationaliteit heeft. Uiteindelijk heeft een rechtbank een verklaring 
gemaakt en is op basis daarvan een bewijs van identiteit afgegeven door de ambassade in Den Haag. 
Op dat moment kwam het bericht dat de IND inmiddels een stuk strenger is met aanvragen uit 
Eritrea, dus moesten we op zoek naar nog beter bewijs. De advocaat dacht dat het een goed idee 
was om een DNA-verwantschapsonderzoek te doen met de vader in Israël. Dit hebben we gedaan en 
hiermee hebben we bewezen dat Samira een dochter is van haar vader, die aantoonbaar de Eritrese 
nationaliteit heeft. We kunnen nu de asielprocedure gaan starten.  
 
In totaal heeft Stichting Seguro in 2018 opvang geboden aan zestien mannen, vijf vrouwen en vijf 
kinderen. 
 
Het team van Seguro 
In 2018 waren twee medewerkers (Anneke Boerma en Lilian Bruigom) in vaste dienst en drie 
medewerkers met een tijdelijk contract (Christel ten Berge, Koen Reijnen en Josien van Dongen). Zij 
werden ondersteund door in totaal vier stagiaires en circa twintig vrijwilligers. De orthopedagoog 
(Katja van Roij) en de fondsenwerver (Marion Etman, Tawa Tawa) zijn op freelance basis betrokken 
bij Seguro.  
 
Stichting Seguro heeft een instruerend bestuur, dat in 2018 bestond uit de volgende personen: 
 
- Mevrouw Kitty Penninga, geboren 1951, voorzitter, aanvang zittingstermijn 31 maart 2018, einde 
30 maart 2021, derde zittingstermijn 
- De heer Jeroen Vermeulen, geboren 1984, penningmeester, 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 
- Mevrouw Rosemarie Strengholt, geboren 1990, algemeen bestuurslid, aanvang zittingstermijn 24 
mei 2017, einde 23 mei 2020, eerste zittingstermijn 
De bestuursleden worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden. Zij zijn allen gezamenlijk 
bevoegd.  
 
 
Financiële verantwoording   
Seguro 
In de begroting voor 2018 is per abuis een te laag bedrag gevraagd aan de gemeente. Als stichting is 
besloten geen nieuwe begroting bij de gemeente in te leveren, maar om de lagere subsidie eenmalig 
aan te vullen uit de reserve. Om deze reden zijn de inkomsten in 2018 lager dan begroot. De 
loonkosten komen hoger uit dan begroot, doordat er in het verleden een aantal periodieken voor 
medewerkers niet zijn doorgevoerd. In 2018 is dit conform (cao-)afspraken hersteld. Wat betreft de 
huisvestingskosten is er geïnvesteerd in nieuwe matrassen, waardoor de inrichtingskosten hoger 
uitvallen. De totale huisvestingslasten komen iets lager uit dan begroot. Onder het kopje 
‘activiteiten’ komt de post persoonlijke ontwikkeling bewoners lager uit dan begroot. Bewoners 
worden actief gestimuleerd om hieraan deel te nemen, maar beslissen uiteindelijk zelf over 
deelname. Daarnaast is een aantal activiteiten, door creatief nadenken, goedkoper uitgevallen, 
waardoor het totaalbedrag onder begroting uitkomt. Alles bij elkaar resulteert dit in een verlies ad  
€ 22.805,-, hetgeen ten laste komt van de reserve.  
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Fanga Musow  
De gemeentelijke subsidie is door een abusievelijk ingestuurde begroting lager uitgevallen dan 
begroot en aangevuld uit de reserves. Graag bedanken we onze vaste donateurs, evenals incidentele 
donateurs voor hun bijdrage. Ook bedanken we specifiek de kerken en de mensen die via de 
crowdfunding hebben bijgedragen aan het mogelijk maken van de werkzaamheden van de stichting. 
Deze bijdragen worden zeer gewaardeerd en worden ook steeds belangrijker. De medische kosten 
zijn iets boven begroting uitgekomen. De stichting betaalt vaak tandartskosten of andere medische 
kosten waar geen separate vergoedingen voor aanwezig zijn.  
We zijn tevreden met de lagere algemene kosten, dit komt mede omdat de nieuwsbrieven en het 
jaarverslag digitaal wordt verstuurd, hetgeen een besparing heeft opgeleverd. Het resultaat ad  
€ 3.513,- zal worden toegevoegd aan de reserve van Fanga Musow.  
 
 
Jaarrekening Stichting Seguro 2018 
 

BATEN   
 Resultaat 2018 Begroting 2018 
 € € 
Subsidie    
     Gemeente Utrecht  253.302 254.802 
** Deel subsidie >> Fanga Musow -54.727 -36.000 
   
Totaal inkomsten 198.575 218.802 
   
LASTEN   
Personeelskosten   
 *  Loonkosten 128.314 110.750 
     Inhuur externen 1.036 0 
 *  Reiskosten werknemers 122 200 
 *  Vrijwilligerskosten 1.654 3.200 
 *  Kantinekosten 179 230 
     Studiekosten werknemers 701 3.500 
     Overige personeelskosten 507 2.700 
Totaal 132.514 120.580 
   
Huisvestingskosten   
     Huur 27.798 30.000 
     Gas, water en licht 6.670 7.500 
     Internet, telefoon, TV bewoners 2.584 3.000 
     Onderhoud 530 1.000 
     Huishoudelijke kosten, schoonmaak 10 200 
     Inrichtingskosten 1.576 500 
     Overige huisvestingskosten 0 250 
Totaal 39.168 42.450 
   

 
Activiteiten   
     Leefgeld 30.320 31.200 
     Participatie 1.555 2.000 
     Juridische hulp 737 1.000 
     Medische hulp 2.581 2.000 
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     Reiskosten bewoners 517 750 
     Persoonlijke ontwikkeling bewoners 1.044 3.000 
Totaal 36.754 39.950 
   
Algemene kosten   
  * Kantoorkosten 367 750 
  * Huur kantoor 4.515 5.562 
  * Telefoon- en internetkosten 1.376 750 
  * Kleine inventaris kantoor 959 710 
  * Contributies 405 450 
  * Verzendkosten 115 100 
  * Reiskosten vrijwilligers 0 200 
     Voorlichting 199 1.000 
     Bankkosten 187 200 
     Verschillen -18 100 
  * Administratiekosten 1.695 2.250 
  * Accountantskosten 2.017 2.400 
  * Verzekeringen 409 1.000 
  * Bestuurskosten 98 350 
     Afschrijvingskosten 621 0 
Totaal 12.944 15.822 
   
Totaal lasten 221.381 218.802 
   
RESULTAAT -22.805 0 
   

* Een percentage van deze kosten valt onder Fanga Musow, maar wordt wel gedekt door de subsidie 
van de Gemeente Utrecht 
** Conform begroting wordt een deel van de subsidie doorgeschoven naar Fanga Musow 
 
 
Financieel jaarverslag Fanga Musow 2018 
 

BATEN   
 Resultaat 2018 Begroting 2018 
 € € 
Subsidie    
     Gemeente Utrecht  54.727 36.000 
   
Fondsen   
     Diverse fondsen 68.550 83.806 
   
Donateurs    
     Incidenteel 2.770  
     Via incasso 6.240  
 9.010 13.000 
   
Sponsoracties:   
     Crowdfunding 1.466  
     Bijdragen kerken 1.250  
 2.716 1.500 
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Totaal baten 135.003 134.306 
   
LASTEN   
Personeelskosten   
     Loonkosten 38.696 35.250 
     Inhuur externen 18.508 20.464 
     Reiskosten werknemers 0 200 
     Vrijwilligerskosten 640 400 
     Kantinekosten 66 150 
     Deskundigheidsbevordering  1.234 1.250 
Totaal 59.144 57.714 
   
Huisvestingskosten   
     Huur 22.167 23.690 
     Gas, water en licht 3.157 4.500 
     Internet, telefoon, TV bewoners 735 1.000 
     Onderhoud 195 750 
     Huishoudelijke kosten, schoonmaak 5 150 
     Inrichtingskosten 1.562 500 
     Doorstroomhuis 91 350 
     Overige huisvestingskosten 0 350 
Totaal 27.911 30.850 
   
Activiteiten   
     Leefgeld 18.888 18.000 
     Participatie 1.484 2.000 
     Juridische hulp 4.634 2.000 
     Medische hulp 1.354 750 
     Reiskosten bewoners 755 500 
     Persoonlijke ontwikkeling bewoners 1.665 4.500 
Totaal 28.781 27.750 
   
Algemene kosten   
     Kantoorkosten 122 250 
     Huur kantoor 1.505 1.854 
     Telefoon- en internetkosten 749 250 
     Kleine inventaris kantoor 320 40 
     Contributie 143 50 
     Verzendkosten 25 50 
     Reiskosten vrijwilligers 123 200 
     Voorlichting 84 2.000 
     Fondsenwerving 10.922 11.948 
     Bankkosten 245 200 
     Verschillen 8 100 
     Administratiekosten 565 250 
     Accountantskosten 672 525 
     Verzekeringen 136 225 
     Bestuurskosten 33 50 
Totaal 15.653 17.992 
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Totaal lasten 131.489 134.306 
   
RESULTAAT 3.513 0 

 
Fondsen en donaties 
 
Ons vrouwenhuis Fanga Musow ontving dit jaar steun van de volgende fondsen voor het project Kind 
in Beeld: Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting Kinderzorg Utrecht, Stichting N. van 
Ballegooijen Fonds, de Van Baaren Stichting, Stichting Sint Nicolaas Gasthuis, Janivo Stichting, Co 
Schippers Fonds, Fonds Wiggers van Kerchem en stille fondsen. 
 
Fanga Musow ontvangt een solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via de  
Commissie PIN. Samen met een grote gift van het Kansfonds en steun van het Ana Maria Fonds 
Algemeen Nut, de Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds en Emmaus Haarzuilens steunen zij het 
Eigen Kracht programma van de vrouwen in het Fanga Musow huis. 
 
Voor het komende jaar kunnen we rekenen op steun van het RC Maagdenhuis, Stichting Voorzorg 
Utrecht, de Protestantse Diaconie Utrecht, Stichting Diorapthe, het Kansfonds en de ASN Foundation. 
De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in 
haar economisch handelen door leiden. De coördinatiekosten van het Fanga Musow huis worden 
door de Gemeente Utrecht gefinancierd. 
  
Al onze vaste donateurs heel hartelijk bedankt! Jullie steun is onmisbaar. 
  
Fanga Musow kan uw steun altijd goed gebruiken. Wilt u bijdragen? Klik op de - Doneer - knop op 
www.fangamusow.nl.  
 
Of maak uw gift (periodiek) over op rekeningnummer NL77 TRIO 025.47.09.788 ten name van 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. 
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Co Schippers Fonds 
 
 

 
 
 

Fonds Wiggers van Kerchem 
 
 

 
 
 

Stichting N. van Ballegooijen Fonds 
 

                               
 
 

Stichting Sint Nicolaas Gasthuis 
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