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Jaarverslag Stichting Seguro 

 
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. 
 
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 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.  
Expliciet wordt door Seguro ingezet op het belang van blijvende opvang en begeleiding juist aan deze 
groep ongedocumenteerden op grond van humanitaire reden – ook als er weinig juridische kansen 
zijn. Dit is en blijft extra belangrijk, psychische en/of lichamelijke kwetsbaarheid vraagt aandacht, 
inzicht in de persoonlijke stressfactoren en (on)mogelijkheden. Van daaruit kan het juiste traject 
ingezet worden naar herstel en/of andere toekomst mogelijkheden. 
 
In het jaarverslag 2019 wordt eerst ingezoomd op het primaire doel; de ongedocumenteerden zelf; 
hun persoonlijke voortgang juridisch en in resultaten van de hulpverlening. Vervolgens wordt u 
meegenomen in de LVV-ontwikkelingen tot nu toe.   
 
Het jaar 2019 in het kort 
Het afgelopen jaar was een dynamisch jaar, op veel vlakken. De diversiteit aan Seguro bewoners 
maakt elk begeleidingstraject uniek en uitdagend om stappen vooruit te zetten. Seguro heeft 
opnieuw gemerkt dat jarenlange tijd geven en investeringen doen in de mensen uiteindelijk positief 
resultaat oplevert. Dit jaar zijn diverse mensen uitgestroomd, waarvan meerdere mét 
verblijfsvergunning en anderen doordat ze zelf sterker zijn geworden of een ander type zorg- en 
hulpverlening nodig hebben.  
Het is ook een jaar waarin de continuïteit en kwaliteit van de hulpverlening een extra uitdaging was, 
door ziekte van de ene hulpverlener en vertrek van de andere. Het is samen met bestuur, team, 
invallers en stagiaires gelukt om de Seguro bewoners te blijven zien, spreken en begeleiden. Hier zijn 
wij trots op.  
Dynamiek was er afgelopen jaar ook als het gaat om de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). 
Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de ngo’s en de wethouder, maar de 
uitvoering daarvan kent nog wat uitdagingen. Hierover leest u aan het eind meer.   
 
Resultaten opvang, begeleiding en hulpverlening door Seguro: 
Seguro staat voor heldere begeleidingstrajecten, met per bewoner zicht op wie hij/ zij is en wat hij 
nodig heeft. In het begin maar ook gedurende het verblijf worden alle juridische mogelijkheden 
onderzocht. Dit is een continu en terugkerend proces, doordat vaak opnieuw openingen ontstaan op 
basis van vertrouwen en kennis van de persoon en zijn verhaal. Elke mogelijkheid wordt stap voor 
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stap uitgewerkt en in gang gezet. Van de bewoners verwachten we een duidelijke en actiegerichte 
inzet naar vermogen om in positieve zin iets aan hun leven te veranderen en de eigen regie en 
verantwoordelijkheid terug te pakken.  
Naast juridisch wordt gewerkt aan de hulpvraag per bewoner, als het gaat om benodigde externe 
zorg – en hulpverlening, activerende begeleiding, creëren dag- en weekritme en versterken van de 
persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit alles met als doel te komen tot betere kansen en 
keuzes voor hun eigen toekomst, hier in Nederland of elders.  
Concreet houdt dit in: 17 begeleidingsplannen voor volwassenen en 5 voor kinderen zijn opgesteld 
en leidraad in de dagelijkse begeleiding. Persoonlijke toespitsing volgt verderop. 
 
Bewaken voortgang en resultaten:  
Elke drie maanden komt een overzicht in het bestuur, waarop de voortgang en situatie per bewoner 
inzichtelijk is gemaakt. Hierin wordt benoemd om welke redenen de bewoner de opvang, hulp en 
begeleiding vanuit Seguro nog steeds nodig heeft. Van daar uit worden de begeleidingsdoelen en het 
toekomstperspectief benoemd.  
Verder wordt met de bewoner elk half jaar een evaluatie gesprek gevoerd om de situatie te 
bespreken en zijn/ haar begeleidingsdoelen scherp te stellen. In de tussentijd werken de 
medewerker en bewoner gezamenlijk aan de uitvoering.  
 
Juridische voortgang en uitstroom 
Alle namen in dit jaarverslag zijn gefingeerd. 
 
Mehidi uit Libië is halverwege dit jaar uitgestroomd naar 
een AZC. Vanwege de slechte veiligheidssituatie in Libië 
hebben veel mensen recht gekregen op opvang en 
hoeven ze Nederland voorlopig niet te verlaten. Er is een 
zgn. beslis- en vertrekmoratorium van kracht, dat in 
december 2019 voor zes maanden verlengd is.  
 
Kenyi uit Guinee woont sinds een aantal maanden bij ons. 
Door een aantal afschuwelijke gebeurtenissen is Kenyi 
ernstig getraumatiseerd. Zo ernstig, dat hij eigenlijk 24-
uurs begeleiding nodig heeft omdat hij niet (meer) voor 
zichzelf kan zorgen. Dit is iets wat we hem bij Seguro niet 
kunnen bieden. De IND heeft nu eindelijk onderkend dat 
deze man te kwetsbaar is om naar Guinee terug te sturen 
en hem begin 2020 een verblijfsvergunning gegeven. Dit 
zorgt ervoor dat we actief aan de slag kunnen met het 
zoeken naar een plek in een instelling voor begeleid 
wonen.  
 
Omar uit Nigeria heeft een aantal jaar bij Seguro gewoond. Omar heeft sinds kort de diagnose PTSS 
en dat verklaart deels zijn problemen met huisgenoten. Deze problemen werden zo ernstig dat we 
uiteindelijk moesten besluiten om hem de toegang tot Seguro te ontzeggen. Omdat hij ook een 
evidente kwetsbaarheid heeft, zijn we hem wel blijven ondersteunen met leefgeld. Na wat 
omzwervingen heeft hij nu een kamer gevonden in Utrecht, die voorlopig door ons betaald wordt. 
Omar is erg vooruit gegaan. Hij heeft inzicht gekregen in zijn eigen problemen en staat zelfs open 
voor therapie, iets wat jarenlang ondenkbaar voor hem was. Tot het einde van de therapie blijven we 
hem financieel ondersteunen, daarna gaan we kijken wat er nog voor andere mogelijkheden zijn.  
 
Tedros is afkomstig uit Eritrea en verblijft sinds afgelopen jaar bij Seguro. Hij heeft erg moeten 
wennen en het heeft lang geduurd voor hij inzag dat hij alleen zelf verandering in zijn situatie kan 



Jaarverslag 2019 
 

 

  4   

brengen. Het is hem tot dusver niet gelukt om zijn identiteit aan te tonen, maar hij blijkt wel zussen 
van vaders kant te hebben. We zijn nu bezig om deze zussen ertoe te bewegen DNA-materiaal af te 
staan, zodat duidelijk is dat ook Tedros een kind van zijn (Eritrese) vader is. Zijn vader is inmiddels 
overleden. Tedros is drie dagen per week te vinden op een dagbestedingsplek van 50/50 (Leger des 
Heils), waar hij Nederlands leert en waardoor hij wat structuur in zijn leven krijgt. Dat heeft hij nodig 
om de moed niet te verliezen.  
 
Vasili uit Armenië heeft tweeënhalf jaar bij Seguro gewoond. In die tijd is duidelijk geworden dat er 
geen enkele mogelijkheid is om in Nederland te blijven. Vasili was ook niet bereid na te denken over 
andere mogelijkheden en was bovendien niet kwetsbaar genoeg om nog door Seguro te worden 
opgevangen. Hij is begin mei vertrokken.  
 
De Marokkaanse Sami verblijft al heel wat jaren in Nederland. Hij heeft altijd in zijn eigen onderhoud 
kunnen voorzien, maar omdat hij een aantal jaar geleden MS heeft gekregen, is dat nu onmogelijk 
geworden. Sami kan goed voor zichzelf zorgen en wij ondersteunen hem met wat hulpmiddelen. 
Naar de mogelijkheden voor een verblijfsvergunning wordt gezocht.  
 
Voor Quajo, Idris en Kodjo betalen we uit eigen middelen een onderzoek naar het functioneren (o.a. 
intelligentie, niveau). Voor alle drie denken we dat de uitslag bij kan dragen aan de begeleiding die 
wij bieden en aan het krijgen van een verblijfsvergunning. Doordat mensen lang bij ons verblijven, 
zijn we in staat mensen echt te leren kennen en dan kom je soms ook tot de conclusie dat je méér 
over iemand moet weten om verder te komen.  
 
In het Fanga-huis kregen de Armeense Gayane en Vagan begin 2020 het onvoorstelbare nieuws dat 
ze een verblijfsvergunning hebben gekregen. Hier hebben we de afgelopen vijf jaar bij Seguro hard 
voor gewerkt en het is geweldig dat die inzet zich nu vertaalt in een verblijfsvergunning. Vagan is een 
kwetsbare jongen, die in zijn ontwikkeling zou worden geschaad als hij terug zou moeten naar 
Armenië. Daar was de rechter het tot twee keer toe mee eens, en uiteindelijk de IND dus ook. Nu kan 
ook de jongste zoon van Gayane binnenkort naar Nederland komen.  
 
Samira uit Eritrea heeft een asielaanvraag ingediend en verblijft inmiddels in een AZC. De tijd bij 
Seguro had ze nodig om af te rekenen met bagage uit haar verleden en we zien nu een volwassen 
vrouw die er klaar voor is om aan haar eigen leven te beginnen. Ze heeft te lang voor anderen 
moeten zorgen. We hopen dat er snel duidelijkheid komt over haar aanvraag.  
 
Francis uit Sierra Leone kreeg samen met haar zoontje Jedidiah een verblijfsvergunning op grond van 
het kinderpardon. Baby Hans heeft al de Nederlandse nationaliteit, omdat hij een Nederlandse vader 
heeft. Samen wonen ze nu in een flat vlakbij de school van Jedidiah. Ze hebben het erg naar hun zin. 
Francis is inmiddels druk bezig met inburgeren.  
 
De uit Ethiopië afkomstige Almaz nam met haar dochtertjes Fola en Naja haar plaats in. Fola en Naja 
hebben allebei een Nederlandse vader en dus ook de Nederlandse nationaliteit. Almaz is bezig met 
het regelen van een Ethiopisch paspoort zodat ze een aanvraag op grond van het Chavez-arrest kan 
indienen.  
 
Voortgang persoonlijk herstel en ontwikkeling:  
Seguro zet heel bewust en actief in op persoonlijk herstel en ontwikkeling. Het belangrijkste is dat 
bewoners een gevoel van eigen regie en verantwoordelijkheid terugkrijgen en op basis daarvan 
keuzes kunnen maken over hoe verder. Hierin is mede bepalend wat de kwetsbaarheid is van de 
bewoner. Vaak zijn daar beperkende factoren in, zoals ernstige PTSS, psychische ziektebeelden, 
laagbegaafdheid, analfabetisme en somatische klachten. Daarbij is er veel onbegrip over het 
Nederlandse systeem, inzicht in hun eigen procedure en waarom hun persoonlijk verhaal niet zomaar 
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leidt tot verblijfsvergunning. Dit alles kost veel tijd en aandacht. Waarbij eerst stapsgewijs inzicht en 
acceptatie nodig is, voordat verder nagedacht kan worden over de toekomst.  
In het begeleidingstraject worden regelmatig externe hulp- en zorgverleners ingezet. Het afgelopen 
jaar is er in het bijzonder samengewerkt met Altrecht GGZ angst en trauma, I-Psy (zowel voor 
volwassenen als kinderen) en de POH van de huisarts. Daarnaast is logopedie ingezet voor een kind 
met een taalontwikkelingsstoornis, Stichting MEE in het kader van diagnostiek voor een drietal 
bewoners, huisartsen, ziekenhuizen (o.a. diabetes, MS, huidaandoeningen). Ook is contact gelegd 
met een geestelijk werker – vanuit islamitische insteek – om openingen te creëren rond zingeving en 
toekomst vraagstukken. 
 
Voor het vrouwenhuis Fanga Musow is het projectvoorstel Eigen kracht opgezet, met grote dank aan 
het KANS fonds voor de financiering van 2019. In deze Eigen Kracht aanpak wordt voortgebouwd op 
bovenstaande – eerst is rust, herstel en persoonlijke ontwikkeling nodig, vandaaruit kun je je weer 
richten op de toekomst. De methodiek Kracht- en herstelwerk wordt hierbij ingezet. Hierin is het 
belangrijk te weten dat je als ongedocumenteerde niet zomaar mag werken en studeren. Vanuit 
Seguro wordt gekeken naar welke mogelijkheden er wél zijn en dat wordt gestimuleerd. Denk aan 
online mogelijkheden, hulp van vrijwilligers voor taal of een (taal-)maatje, gezamenlijke trainingen, 
sport en beweging. Deze aanpak wordt ingezet bij zowel de vrouwen als de mannen.       
 
In dit kader zijn vanuit het PAS  - Project Aan de Slag - door de gemeente diverse praktijkleerplekken 
gefinancierd en aangeboden via Leger des Heils (50/50),  Wij3.0 en andere leerplekken. Ook de 
vrijwilligerscentrale staat weer open voor ongedocumenteerden, omdat de gemeente de 
Domstadpolis WA verzekering heeft opengesteld voor onze doelgroep. Dit is goed nieuws. Het maakt 
dat meer van onze bewoners een plek hebben om naar toe te gaan en zich daar kunnen ontwikkelen.  
Een 4-tal bewoners van Seguro heeft gebruik gemaakt van een 50/50 plek van het Leger des Heils. Bij 
elk van hen is een duidelijke vooruitgang zichtbaar in positief denken, het van waarde zijn, nieuwe 
kennis en vaardigheden opdoen, groei in zelfvertrouwen, dagritme en energie krijgen, het leren 
kennen van nieuwe mensen.  
Voor één van de vrouwen in het bijzonder geldt dit. Depressie, PTSS en beperkte emotionele 
beschikbaarheid voor haar kind typeerden haar langere tijd. De stap naar sport en andere vormen 
van ontspanning was haar bij voorbaat al te veel. Na een intensief therapeutisch traject dat zich richt 
op traumaverwerking (de NET-methode) begint stap voor stap het herstel. De ruimte voor een 
praktijkleerplek via 50/50 is ingezet. Het is voor haar het belangrijkste moment in de week 
geworden, een plek voor haarzelf, waar ze gezien wordt, zelfvertrouwen op doet en nieuwe dingen 
leert. Mede hierdoor is ze ook weer gaan sporten en komt er meer ruimte voor andere dingen.   
 
Eén bewoner heeft een grote kwaliteit voor het naaien. In zijn land van herkomst was het zijn 
beroep. Vanuit Seguro heeft hij een betaalde cursus patroon tekenen gevolgd, welke hij succesvol 
heeft afgerond. Het naaien is zijn houvast in een psychisch heel moeilijke tijd. Hij had een zware 
afkickperiode, verslaving was zijn overlevingsmiddel geworden door de vele tegenslagen in zijn leven. 
In Afghanistan is hij veel kwijt geraakt, heeft veel geweld gezien en zag voor nu geen toekomst meer. 
Intensieve begeleiding en persoonlijke aandacht waren hard nodig om voorzichtig weer levenszin en 
levensperspectief te kunnen zien. 
     
Een andere bewoner is recent begonnen met een cursus Alfabetisering bij Acceptus. Telkens weer 
blijkt hoe weinig onderwijs meerdere Seguro bewoners hebben gehad in hun thuisland. Voor 
onderwijs was geen tijd, toegang, financiële middelen en/of mogelijkheden. Het geletterd worden en 
computervaardigheden opdoen zijn hierin essentiële ontwikkelpunten, om niet te zeggen 
basisvaardigheden, om hier of elders een betere toekomst te krijgen.  
Sinds de zomer is een leraar basisonderwijs bij Seguro begonnen als zomervrijwilliger. In die tijd heeft 
hij contact opgebouwd met meerdere bewoners, waarvan hij een aantal incidenteel is blijven zien. 
Na de zomer is hij op zijn school, samen met een collega van hem, taalles gaan geven aan een viertal 
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bewoners. Alle vier zijn erg enthousiast en maken grote sprongen in hun taalbegrip en het praten, 
lezen en schrijven.  
 

 
 

Verder heeft één van de jonge vrouwen, samen met de coördinator, een les Maatschappelijke 
vorming gegeven op het ROC -sportcollege over vluchten, ongedocumenteerd zijn en wat dat voor 
haar betekent. De jongeren waren erg onder de indruk van haar verhaal. Voor haarzelf realiseerde zij 
zich hoe sterk hun levens verschilden en hoeveel mogelijkheden deze jongeren hier in Nederland 
hebben ten opzichte van haarzelf. Keuzemogelijkheden, scholing en veiligheid, dat is wat zij ook zo 
graag had gehad.  
 
Afgelopen jaar heeft Seguro een moestuin op een volkstuinencomplex in huur en beheer genomen. 
De bewoners halen er voldoening en rust uit; een eigen plek, de grond bewerken en je eigen 
groenten kunnen oogsten.  
Ook sport is en blijft belangrijk, wetenschappelijk is de impact ervan op de psyche veelvuldig 
bewezen. Bij elke bewoner wordt sport gestimuleerd. Naast sporten bij de Stadsbrug zijn een vijftal 
abonnementen bij Fit For Free uitgegeven, als extra stimulans. Ook zijn alle kinderen in de leeftijd 
van 6 tot 9 op zwemles gegaan. Het is ongelooflijk hoe blij ze daar van worden. Verder is er 
Aapjeskooi (gymnastiek) voor de jongsten en voetbal voor de oudere jongens.  
Tot slot zijn Ubuntuhuis, Villa Vrede en Huis van Vrede blijvende plekken waar een aantal mannen 
graag komen en/of vrijwilligerswerk doen. Verder volgt een aantal bewoners Nederlandse les op 
diverse van deze locaties.  
 
Gezamenlijke trainingen:  
Er zijn twee bewonerstrainingen geweest, één vanuit MSC sportcoaching over Gezond Leven. Sport, 
bewegen en gezond leven zijn thema’s die regelmatig terug komen zowel centraal als in de 1 op 1 
begeleiding. En verder één Salsa les, bedoeld om de drempel tot reguliere lessen te verlagen en 
beweging te stimuleren.  
Ook is er een informatieve bewonerssessie gehouden over de LVV (landelijke vreemdelingen 
voorziening). Hierin is open besproken waarom Seguro mee doet en wat voor hen wel en niet de 
meerwaarde is of kan zijn.  
 
Toekomsttraining:  
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PAS heeft in samenwerking met Villa Vrede in 2019 twee toekomsttrainingen georganiseerd. Dit is 
een intensieve training van zes dagdelen. De training is erop gericht om ongedocumenteerden op 
een reële manier na te laten denken over de toekomst, onder leiding van een professionele trainer. 
 
Leidraad is dat er vier opties zijn voor de doelgroep ongedocumenteerden, nl. a) terugkeer b) zonder 
papieren leven in Nederland c) doormigreren d) verblijfsstatus bemachtigen. Er is in de training 
aandacht voor kennisoverdracht, uitwisseling van levenservaringen en het ontdekken van 
persoonlijke talenten. Uiteindelijk maken de deelnemers een persoonlijk toekomstplan, waar de 
begeleider van de betreffende opvangorganisatie samen met bewoner verder mee aan de slag kan 
gaan. 
 
Vanuit Seguro hebben vier bewoners deze training succesvol afgerond.  
 
Fanga Musow - het project Kind in Beeld. 
In dit project wordt telkens opnieuw beseft hoe hard het nodig is om de ontwikkeling van het kind 
centraal te zetten. Oog en aandacht voor zijn/ haar emotionele, fysieke en intellectuele ontwikkeling 
als individu en in relatie tot moeder, vriendjes, sport en school is juist in deze onzekere verblijf-
technische periode essentieel. Het Fanga-huis is voor de kinderen vaak de semi-stabiele plek waar ze 
opgroeien, kind kunnen zijn en de basis meekrijgen in hun ontwikkeling. Afgelopen jaar heeft de 
orthopedagoog, samen met de kindervrijwilligers, daar hard aan gewerkt, met elk gezin op een heel 
eigen manier. De orthopedagoog is persoonlijk mentor van de kinderen en begeleidt daarin de 
moeders in wat zij nodig hebben. 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. 
Dit jaar was het niet nodig om een intensief traject in een gezin op te starten. Wel is er kortdurend 
intensiever ingezet op meerdere gezinnen in bepaalde fases. Hierin werd extra ondersteuning 
geboden aan de moeder en het kind, waarmee de moeder vervolgens verder aan de slag kon.  
 

Dit jaar is een groot beroep gedaan op de expertise van de orthopedagoog, 
in het bijzonder rond de uitdagingen in de kindermiddag. Door de veiligheid 
die er is tijdens de kindermiddag, komt bij de kinderen veel emotie en 
uitdagend gedrag naar voren. De orthopedagoog kent de kinderen goed, 
zodat goede interventie mogelijk is. Hierin traint ze de kinderwerkers en 
geeft tips mee voor hun werk.     
Afgelopen jaar zijn de elementen van Theraplay in de één op één contacten 
toegepast. Theraplay is een speelse methode die wordt ingezet om de 
ouder-kindrelatie te verstevigen en waarin ouder en kind samen 
deelnemen aan de behandeling. 
 

Verder is de professionele expertise van de orthopedagoog ingezet bij;  
- Het opzetten van en inhoudelijke afstemming rond diverse onderzoeken per kind, o.a. logopedie, 

taalontwikkeling, psychische ondersteuning (I-Psy) etc. Evenals de afstemming rond 
schoolresultaten en observaties van gedrag en acties.  

- Opvoedingsondersteuning aan de moeder, waarbij aandacht is voor het beheersen van het 
stressniveau van de  moeder, zodat haar stress minder merkbaar is in haar gedrag richting kind. 

- Het belang benadrukken van het opbouwen van een eigen netwerk, zowel voor moeder als voor 
kind. Zoals uitbreiden informele netwerk, sport, andere moeders en vriendjes ontmoeten, 
huiswerk, Nederlands oefenen en voorlezen. 
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Ook in de juridische procedures biedt de orthopedagoog ondersteuning door het regelen en 
schrijven van ondersteunende kind-gerelateerde documenten. Voor één van de kinderpardon-zaken 
zijn meerdere kind-gerelateerde onderzoeken door de orthopedagoog opgesteld dan wel verzameld. 
Deze onderzoeken over emotionele, sociale en intellectuele ontwikkeling, zijn in overleg met de 
advocaat verwerkt in de onderbouwing van de aanvraag. Deze rapporten zijn heel belangrijk om te 
laten zien dat het kind geschaad wordt als zijn ontwikkeling niet op de juiste wijze meegenomen 
wordt in de besluitvorming rond verblijfsvergunning.  
Daarbij speelde dit jaar dat één van de kinderen gevraagd was om in de rechtbank te getuigen over 
de rol van zijn vader, een heftige vraag voor een kind. Hierin heeft de orthopedagoog hem begeleid 
en hem zo goed mogelijk gewezen op het mogen maken van eigen keuzes en het inzichtelijk maken 
van de consequenties. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het schrijven van een brief (schriftelijke 
verklaring) in plaats van het fysiek getuigen ter plaatse.  
 
Stedelijk breed – samenwerking rond zorg en hulpverlening   
Seguro heeft stedelijk het Breed Zorgoverleg geïnitieerd. Doel is betere en snellere toegankelijkheid 
van psychische en verslavingszorg, diagnostiek, indicaties en zo nodig opvang. In het voorjaar is 
gesproken over persoonlijkheid en LVB diagnostiek, waarbij cultuur en taal zo min mogelijk een 
barrière zijn. De Gemeente overweegt om de kosten van benodigde diagnostiek te betalen. Hiervoor 
is eerst evaluatie nodig van een eerdere ingebrachte casus, tot die tijd zal Seguro de kosten voor 
eigen rekening nemen. Ook is ASKV- MOO langs geweest met uitleg over toegang tot Veldzicht 
(psychiatrisch ziekenhuis gespecialiseerd in ongedocumenteerden), MOO en het nieuw op te zetten 
MOO intensief.   
In het najaar is Victas – verslavingszorg uitgenodigd, de hernieuwde contacten hebben de 
mogelijkheden verbreed. Victas heeft gezorgd dat zij contractant zijn van de CAK regeling voor 
onverzekerbare vreemdelingen. Hierdoor is de toegang tot verslavingszorg voor 
ongedocumenteerden verbeterd en laagdrempeliger.   
 
Deskundigheidsbevordering  
Vanuit het team wordt blijvend gewerkt aan professionalisering en het opdoen van nieuwe 
kennis.Het afgelopen jaar is ingezoomd op kennisverdieping over terugkeer. In samenwerking met 
VluchtelingWerk – het project Met Opgeheven Hoofd - krijgt dit komend jaar verder inhoud. Deze 
intensievere samenwerking sluit mooi aan op de toekomsttraining die door bewoners wordt gevolgd.  
 
Ook heeft een training interculturele hulpverlening plaatsgevonden begin 2019 en is vanuit Altrecht 
de GGZ-contactpersoon voor ongedocumenteerden uitgenodigd. Zij heeft toelichting gegeven over 
Narrative Exposure Therapy, wat iemand met PTSS of depressie nodig heeft en wat op korte en lange 
termijn de gevolgen kunnen zijn. Ook hebben we het erover gehad welke begeleiding vanuit Seguro 
daarin helpend kan zijn.   
 
De Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV).  
In 2019 is veel tijd en aandacht gegaan naar de LVV vanuit de coördinator en het bestuur.  
In nauwe samenwerking met alle Utrechtse ongedocumenteerden organisaties – zowel opvang, 
begeleiding als huiskamer en activering – is hierin als één keten opgetrokken richting wethouder, 
gemeente en rijk. In maart / april 2019 is een samenwerkingsovereenkomst met de wethouder 
afgesloten.  
Onze belangrijkste redenen voor deelname aan de LVV is dat Seguro zich samen met de 
ketenpartners hard wil maken voor de menselijke en juridische rechten en belangen van de 
doelgroep. Daarbij worden kansen gezien en is er hoop dat in nauwere samenwerking met IND en 
DT&V vastgelopen casussen een nieuwe impuls en toekomstrichting kunnen krijgen. Verder is een 
belangrijke reden de afspraak dat de Vreemdelingenpolitie de ongedocumenteerde gedurende 
verblijf en begeleiding in LVV geen vreemdelingendetentie op legt. Tot slot is ook verruiming van de 
activeringsmogelijkheden rond (vak) opleidingen en vrijwilligerswerk voor de doelgroep een 
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belangrijke reden geweest. Het vergroten van kennis en vaardigheden is een grote stap naar een 
betere toekomst voor de bewoner. 
 
Een ander aandachtspunt binnen de LVV is de opvang van gezinnen (vrouwen en kinderen). Vanuit 
de Rijkspartijen ligt dit gevoelig, de gezinslocatie wordt gezien als Rijksvoorziening waar zij terecht 
kunnen. Deze locatie wordt als tijdelijke overbrugging ingezet naar (vooral) terugkeer. Inmiddels is 
bereikt dat erkend is dat niet alle vrouwen met kinderen toegang hebben tot de gezinslocatie. Denk 
bijvoorbeeld aan ongedocumenteerde vrouwen met een Nederlands kind. Daarbij geldt dat de 
vrouwen die Fanga Musow opvangt veelal te kwetsbaar zijn voor de gezinslocatie. Zij hebben eerst 
herstel van trauma en overlevingsstrategieën nodig, voordat zij weer reëel over hun eigen leven, kind 
en toekomstplannen na kunnen denken. Vervolgens wordt vaak duidelijk dat terugkeer niet (zomaar) 
kan en wordt gezocht naar nieuw bewijsmateriaal en identiteitspapieren. Het is en blijft een intensief 
traject, dat tijd en vertrouwen kost.  
 
Wat is hierin bereikt?  
Afgelopen maart 2019 heeft Seguro mede de samenwerkingsovereenkomst LVV ondertekend met 
wethouder dhr. Van Ooijen.   
De bewoners zijn hierover geïnformeerd en hebben een toestemmingsverklaring getekend dat zij 
akkoord zijn met het delen van V-nummers met de Rijkspartijen Dienst Terugkeer en Vertrek en de 
IND en vreemdelingenpolitie (AVIM). Deze ondertekening geeft de doelgroep een tijdelijk vrijwaring 
van vreemdelingendetentie, puur op basis van illegaliteit, zolang zij in de LVV opvang zitten.  
Voor een expliciete bespreking van hun casus in het LSO zal opnieuw eerst toestemming gevraagd 
worden aan betreffende bewoner.   
De opvang van vrouwen met kinderen ligt gevoelig bij de Rijkspartijen. Seguro heeft in overleg met 
huize Agnes, STIL en SNDVU de noodzaak van opvang van vrouwen en kinderen terugkerend onder 
de aandacht gebracht bij de wethouder en gemeente. Dit heeft geresulteerd in een schriftelijke 
toezegging dat vastgehouden wordt aan de huidige Utrechtse praktijk, waardoor ook deze (beperkte) 
toegang mogelijk blijft op basis van kwetsbaarheid en persoonlijke situatie.  
Afgelopen jaar heeft de LVV daarin nog niet gebracht wat wij dachten. Het is een moeizaam proces, 
met veel overleg en een lange adem, waarbij nog niet een gezamenlijk doel nagestreefd wordt. Wij 
hopen dat in goed overleg met de wethouder en de gemeente 2020 daarin meer positieve impuls, 
constructief overleg en resultaten zal opleveren.      
 
PR- Communicatie 
In het afgelopen jaar vonden drie bijzondere PR en communicatie momenten plaats. 
Op 9 mei jl. stonden onze donateurs en vrijwilligers centraal tijden de ‘Fanga Bedankavond’. Samen 
met de genodigden, de Fanga bewoners en het team hebben wij geluisterd naar verhalen van de 
vrouwen, samen gegeten en zelfs nog Eritrees gedanst. Het was een mooie avond waarin de 
betrokkenen een heel direct inkijkje kregen in het werk met de Fanga vrouwen en kinderen.  
  
Op 30 november heeft oud-bewoonster en kapster Lusine samen met visagist Armine en de huidige 
Fanga bewoners een prachtige Beauty benefietmiddag georganiseerd voor Fanga. Het is bijzonder 
om te zien hoe een oud-bewoonster zo timide binnenkwam en zo krachtig zich heeft ontwikkeld. 
Mede hierdoor heeft ze een relatie kunnen opbouwen en een fijn thuis met haar man en kind 
gevonden. In de tijd bij Fanga heeft ze een boekhoudcursus gedaan en inmiddels heeft ze haar eigen 
kapperszaak opgezet.  
Het benefiet was een succes, de sfeer was goed, de hapjes waren lekker. De kleine groep aanwezigen 
heeft gul gegeven, wij zijn erg blij met de mooie opbrengst van maar liefst € 706, - .    
 
Een vrijwilliger heeft via zijn werk bij Nike, gezorgd dat Fanga Musow onderdeel werd van het Nike 
Matching program. Hierdoor is veel kleding en toiletspullen verzameld en uitgedeeld aan onze 
bewoners. Met daarbij een financiële bijdrage via hun donatiesysteem.  
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Een deel van de kleding die door Nike werd ingezameld en gedoneerd 

 
  
Tot slot zijn de digitale Seguro-nieuwsbrieven verstuurd via het nieuwe MailChimp systeem. Ook 
worden deze direct op de Facebook-pagina van Stichting Seguro gepost. Word ook onze volger, en 
zie daar alle links. Ook is een speciale eindejaarsgroet verstuurd, waar alle fondsen, donateurs en 
vrijwilligers in bedankt zijn.  
 
https://www.facebook.com/StichtingSeguro/ 
www.fangamusow.nl 
 
Het team van Seguro 
In 2019 waren twee medewerkers (Anneke Boerma en Lilian Bruigom) in vaste dienst en drie 
medewerkers met een tijdelijk contract (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 2019 bestond uit de volgende personen: 
 
- Kitty Penninga, geboren 1951, voorzitter, aanvang zittingstermijn 31 maart 2018, einde 30 maart 
2021, derde zittingstermijn 
- Jeroen Vermeulen, geboren 1984, penningmeester, aanvang zittingstermijn 13 december 2016, 
einde 2 juli 2019, eerste zittingstermijn 
- Bert van Andel, geboren 1957, algemeen bestuurslid, aanvang zittingstermijn 13 december 2019, 
einde 12 december 2022, tweede zittingstermijn 
- Rosemarie Strengholt, geboren 1990, algemeen bestuurslid, aanvang zittingstermijn 24 mei 2017, 
einde 14 januari 2020, eerste zittingstermijn 
- Lisette Roerdinkholder, geboren 1992, penningmeester, aanvang zittingstermijn 2 juli 2019, einde 1 
juli 2022, eerste zittingstermijn 
- Hans Flantua, geboren 1950, algemeen bestuurslid, aanvang zittingstermijn 2 juli 2019, einde 1 juli 
2022, eerste zittingstermijn 
 
De bestuursleden worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden. Zij zijn allen gezamenlijk 
bevoegd.  
 
 

https://www.facebook.com/StichtingSeguro/
http://www.fangamusow.nl/
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Financiële verantwoording   
 
Seguro 
De inkomsten bij Seguro zijn lager dan begroot. Bij de begroting is een bedrag toegevoegd vanuit de 
reserve, maar dit is uiteindelijk niet nodig gebleken. De loonkosten komen hoger uit dan begroot, 
omdat er in het verleden een aantal periodieken voor medewerkers niet zijn doorgevoerd. Dit is 
gecorrigeerd, maar toen was de begroting voor 2019 al gemaakt. Daarnaast zijn er een aantal posten 
lager uitgevallen dan begroot. De huur is lager dan begroot, o.a. omdat er sinds de woningen zijn 
gerenoveerd geen gas meer is. De overige huurkosten zijn de kosten voor de bewoner wiens kamer 
in Utrecht wij voorlopig betalen (zie onder kopje ‘Juridische voortgang en uitstroom’). 
De studiekosten zijn lager dan begroot. Dit komt doordat het merendeel uit het loopbaanbudget is 
betaald. Ook de juridische kosten zijn lager dan begroot. De kosten zijn afhankelijk van het juridisch 
perspectief van de bewoners en van de tarieven die de IND hanteert voor aanvragen, en verschillen 
daarom per jaar. 
Alles bij elkaar resulteert dit in een positief resultaat van € 3.848,-, dat wordt toegevoegd aan de 
reserve. 
  
Fanga Musow 
De huur is lager dan begroot, omdat er een huurverlaging is doorgevoerd. Aan het onderhoud is er 
meer uitgegeven dan begroot. Dit komt omdat er veel onderhoud is gepleegd in het kader van een 
kindvriendelijke leefomgeving. Om dit te kunnen uitvoeren is een groot bedrag ontvangen van 
stichting Kinderpostzegels. De medische kosten komen boven de begroting uit, met name vanwege 
meerdere noodzakelijke tandartsbehandelingen. Het positieve resultaat van € 2.691,- wordt 
toegevoegd aan de reserve. 
 
Jaarrekening Stichting Seguro 2019 

 
BATEN   
 Resultaat 2019 Begroting 2019 
 € € 
Subsidie    
     Gemeente Utrecht  270.000 231.848 
** Deel subsidie >> Fanga Musow -46.243  
   

Totaal inkomsten 223.757 231.848 
   
LASTEN   
Personeelskosten   
 *  Loonkosten 120.186 116.468 
     Inhuur externen 1.893 0 
 *  Reiskosten werknemers 0 38 
 *  Vrijwilligerskosten 2.883 2.700 
 *  Kantinekosten 215 285 
 *  Deskundigheidsbevordering wn en vrijw 0 1.313 
 *  Studiekosten werknemers 369 2.625 
 *  Overige personeelskosten 438 750 

Totaal 125.984 124.178 
   
Huisvestingskosten   
     Huur 26.649 32.500 
     Gas, water en licht 4.686 4.500 
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     Internet, telefoon, TV bewoners 2.897 3.000 
     Onderhoud, huishoudelijk, schoonmaak 316 1.500 
     Inrichtingskosten 1.219 1.500 
     Overige huisvestingskosten 1.388 0 

Totaal 37.155 43.000 
   
 
Activiteiten   
     Leefgeld 34.935 34.320 
     Participatie 892 2.000 
     Juridische hulp 649 4.000 
     Medische hulp 2.459 2.500 
     Reiskosten bewoners 1.473 750 
     Persoonlijke ontwikkeling bewoners 2.509 4.800 

Totaal 42.916 48.370 
   
Algemene kosten   
  * Kantoorkosten 422 563 
  * Huur kantoor 4.307 5.625 
  * Telefoon- en internetkosten 1.090 1.313 
  * Kleine inventaris kantoor 736 563 
  * Contributies 611 375 
  * Verzendkosten 105 75 
  * Reiskosten overig 320 300 
     Voorlichting 287 1.500 
     Bankkosten 192 200 
     Verschillen -65 50 
  * Administratiekosten 2.019 1.688 
  * Accountantskosten 2.000 2.250 
  * Verzekeringen 700 1.500 
  * Bestuurskosten 507 300 
     Afschrijvingskosten 621 0 

Totaal 13.853 16.300 
   
Totaal lasten 219.909 231.848 
   
RESULTAAT 3.848 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 2019 

 
BATEN   
 Resultaat 2019 Begroting 2019 
 € € 
Subsidie    
     Gemeente Utrecht  46.243 46.243 
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Fondsen   
     Diverse fondsen 89.495 77.854 
   
Donateurs    
     Incidenteel 2.081  
     Via incasso 5.565  

 7.646 8.000 
   
Sponsoracties:   
     Crowdfunding 491 1.500 
     Bijdragen kerken 304  
     Overige, acties 1.486 2.500 

 2.281 4.000 
   
   
Retour/niet uitgekeerde fondsen -3.513  
   
   

Totaal baten 142.152 136.097 
   
LASTEN   
Personeelskosten   
     Loonkosten 40.062 38.823 
     Inhuur externen 19.875 17.600 
     Reiskosten werknemers 0 13 
     Vrijwilligerskosten 1.005 900 
     Kantinekosten 75 95 
     Deskundigheidsbevordering  0 438 
     Studiekosten werknemers 123 875 
     Overige personeelskosten 146 250 

Totaal 61.283 58.993 
   
Huisvestingskosten   
     Huur 19.417 23.500 
     Gas, water en licht 5.612 5.250 
     Internet, telefoon, TV bewoners 745 700 
     Onderhoud, huishoudelijk, schoonmaak 10.030 850 
     Inrichtingskosten 868 500 

Totaal 36.673 30.800 
   
Activiteiten   
     Leefgeld 22.345 22.000 
     Participatie 1.366 3.250 
     Juridische hulp 1.551 2.000 
     Medische hulp 2.475 750 
     Reiskosten bewoners 827 500 
     Persoonlijke ontwikkeling bewoners 2.002 3.000 

Totaal 30.566 31.500 
   
Algemene kosten   
     Kantoorkosten 141 188 
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     Huur kantoor 1.436 1.875 
     Telefoon- en internetkosten 363 438 
     Kleine inventaris kantoor 245 188 
     Contributie 204 125 
     Verzendkosten 35 25 
     Reiskosten overig 107 100 
     Voorlichting 24 750 
     Fondsenwerving 6.359 8.954 
     Bankkosten 274 200 
     Verschillen 10 50 
     Administratiekosten 673 563 
     Accountantskosten 667 750 
     Verzekeringen 233 500 
     Bestuurskosten 169 100 

Totaal 10.939 14.804 
   
Totaal lasten 139.460 136.097 
   
RESULTAAT 2.691 0 
 
Met dank aan onze donateurs en fondsen 
 
In 2019 heeft het vrouwenopvanghuis Fanga Musow financiële ondersteuning gehad van donateurs 
en van diverse fondsen. Het Kansfonds financierde een groot deel van de exploitatiekosten van het 
Fanga Musow huis. 
 
Het project ‘Kind in Beeld 2019’ werd gefinancierd door Stichting Rotterdam, Stichting Dioraphte, 
Stichting Voorzorg Utrecht, Protestantse Diaconie Utrecht, Het R.C. Maagdenhuis, ASN Foundation 
en een fonds dat in stilte geeft. 
 
De Gemeente Utrecht financierde de personeelskosten van het Fanga Musow opvanghuis. 
 
Stichting Kinderpostzegels Nederland stelde subsidie ter beschikking voor het verbeteren van de 
leefomgeving van kinderen in de opvang. Fanga Musow heeft daar graag gebruik van gemaakt.  
Met dit geld hebben wij de gehele benedenverdieping kunnen opknappen. Hierdoor ontstond extra 
speelruimte voor de kinderen en meer ontspanningsmogelijkheden voor de moeders. Ook de 
buitenruimte is opgeknapt, en een trampoline is geplaatst zodat de kinderen hun energie een stuk 
beter kwijt kunnen. Tot slot wordt per kamer een eigen hoekje ingericht voor elk kind. De uitvoering 
van het project is gestart in 2019 en wordt afgerond in 2020.  
 
De vrouwen van het Fanga Musow huis organiseerden samen met de coördinator een Beauty 
benefiet; Knippen voor Fanga. Naast knippen, kon je je ook laten verwennen door de visagist, of een 
handmassage krijgen. Albert Heijn Konincks op de Amsterdamsestraatweg steunde het benefiet door 
de hapjes en drankjes gratis ter beschikking te stellen. Het Beauty benefiet leverde maar liefst ruim  
€ 700 op. 
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De donaties die Fanga Musow ontvangt lopen terug. Zowel de mensen die per automatische incasso 
geven als de mensen die eenmalig schenken nemen af. We hopen van harte dat deze trend afneemt 
en spelen in op nieuwe manieren van werven door Facebook acties, crowdfunding en het 
organiseren van benefietbijeenkomsten. 
 
Bij deze alle fondsen en donateurs heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage! 
 
Wilt u bijdragen? Fanga Musow kan uw steun goed gebruiken.  
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.  
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