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Inleiding 

In heel Nederland leven er duizenden mensen zonder geldige verblijfspapieren. Alleen als in Rotterdam is de 

schatting dat het er zo’n 15.000 zijn. In de volksmond worden ze illegalen genoemd, formeel zijn het 

ongedocumenteerden. Een status die maakt dat ze geen recht hebben om te werken, geen recht hebben op 

bijstand. Sinds 2015 bestaat de Bed Bad Brood (BBB)- Regeling die per gemeente wordt ingevuld. Er bestaat 

een aanhoudende discussie over de invulling, beleid en vergoeding in die regeling. 

We spreken over een kwetsbare groep die onzeker is over hun bestaan in het heden en over hun toekomst. 

Mensen die vaak al het nodige hebben meegemaakt in de korte of soms langere tijd dat ze hier in NL zijn. Ook 

de weg hiernaartoe of de historie die ze vanuit hun thuisland meedragen maakt ze kwetsbaar. De vrouwen in 

deze groep zijn éxtra kwetsbaar. Omdat ze vrouw zijn, vreemdeling, zonder rechten en een klein, en een al dan 

niet betrouwbaar netwerk hebben. Dit maakt de kans groot dat deze groep wordt uitgebuit, bijvoorbeeld in de 

prostitutie.  

Symboliek naam, logo en huisstijl 

Juist voor deze kwetsbare groep vrouwen willen Safe Haven zich inzetten. Wij willen 

hen een tijdelijk veilig thuishaven bieden. Vanwaar de persoon met enige 

ondersteuning op diverse levensgebieden weer grip op het leven krijgt en richting in 

een hoopvolle toekomst. Net zoals een haven niet een permanente verblijfplaats is, zo 

is Safe Haven een tijdelijk veilige haven vanwaar weer verder getrokken wordt. 

Het logo is als vuurtoren van de haven. Vanuit het donkere paarse hart gloort er hoop en kleur. Het mozaïek 

van kleuren staat voor de diversiteit in nationaliteiten die we mogen bedienen. Maar daarnaast ook aan de 

veelzijdigheid van gaven en talenten van de personen die tot bloei zullen komen.  

De vier grotere stralen geven de basis kernwaarden van de stichting weer en geven richting in onze werkwijze; 

Safe (veiligheid), Trust (vertrouwen), Florish (bloeien), Hope (hoop voor de toekomst). 

Waarom deze stichting nodig is 

Safe Haven is uit nood geboren.  Er bestaat al tijden een toename in het aantal migranten wat hier verblijft 

zonder documenten en zonder voorzieningen. Ondanks alle inzet van de Integratie Naturalisatie Dienst (IND) 

en Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) om de vreemdeling terug te sturen naar land van herkomst. We zijn 

ervan overtuigd dat deze mensen een humane en sterker nog: een liefdevolle benadering verdienen.   

Uit ervaringen en onderzoeken
1
 blijkt dat wanneer deze kwetsbare groep een 24-uurs verblijfsplaats heeft en 

goede begeleiding ontvangt, betere weloverwogen keuzes maakt. Bijvoorbeeld ook om terug te keren naar 

thuisland.  

  

                                                                 
1
 Valse hoop of bittere noodzaak. Rapport in opdracht van Amnesty & Stichting Los 
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Strategie 

Missie 

Een fysiek en emotioneel veilige plek creëren waar ruimte is om tot rust te komen. Waar migrantenvrouwen zich 

kunnen ontplooien en toewerken naar een hoopvolle toekomst hier in NL of elders. 

Doelstelling 

De stichting heeft als doel vastgesteld in de notariële akte;  het bieden van materiele en immateriële steun aan 

kwetsbare migranten vrouwen in het Rijnmond gebied. Safe Haven wil haar doel bereiken door:  

 het bieden van tijdelijk veilig onderdak  

 het geven van alle vormen van hulp aan de doelgroep, waarmee zij in hun hele menszijn zo goed 

mogelijk herstellen en een volwaardige positie in de samenleving in kunnen nemen in Nederland 

danwel ergens anders. 

 waar mogelijk samen te werken met andere organisaties die bijdragen aan de doelstelling. 

Visie 

We willen als een community invulling geven aan deze missie en doelstelling. Dat begint fysiek bij een gebouw 

van steen, met een dak erop, de kachel aan en brood op de plank. Maar dit is niet afdoende. Het gaat ook om 

een emotioneel veilige plek waar gewerkt wordt aan de toekomst. Dus gericht op vooruitgang. Daarvoor is ook 

begeleiding nodig. Safe Haven wil deze begeleiding van binnen en van buitenaf bieden, als een community van 

betrokken mensen bij de doelgroep. Van binnenuit door een warme liefdevolle omgeving in een 

leefgemeenschap te vormen. Waar samen gegeten en het leven gedeeld wordt. Het zal een mozaïek zijn van 

Nederlanders en vrouwen van de doelgroep. Uitgangspunt is een kleinschalige woonvorm met een huiselijke 

sfeer en ruimte voor 4 max 5 gasten. In de toekomst zien we graag verschillende woonvormen in verschillende 

grote en mate van zelfredzaamheid. 

Kernwaarden en werkwijze 

Een aantal kernwaarden die we hanteren als uitgangsprincipes die gelden voor een ieder in de 

woongemeenschap. Een ieder, kernbewoner danwel tijdelijke bewoner, wordt gevraagd hier aan bij te dragen. 

Veiligheid / Safe 

Het bieden van een veilige stabiele leefomgeving. Hierbij gaat zowel om  fysieke als emotionele veiligheid.  

Vertrouwen / Trust 

Herstel van vertrouwen in zichzelf, in anderen en wellicht ook God. Daar waar in het thuisland of op weg naar 

NL zoveel  

Vertrouwen herwinnen of herstellen vind plaats in verschillende lagen in relatie tot iets of iemand. Integriteit 

en betrouwenswaardigheid van een ieder is erg belangrijk. We laten ons ja ja zijn, een nee een nee. 

Bloeien / Florish 

De bewoonsters zijn niet alleen slachtoffer of hulpontvanger. Er huist ook een sterke innerlijke kracht in hen. 

Soms moet die hervonden worden. Door te bouwen aan karakter en skills. Met behulp van psychosociale en 

pastorale zorg zal gewerkt worden aan herstel van hun identiteit.  

Toekomst / Hope 

Het verblijf in de Safe Haven is van tijdelijke aard. De blik zal altijd gericht zijn op de toekomst, hoe kan de 
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vrouw in kwestie vervolgstappen maken om meer op eigen benen te staan (binnen alle geldende marges) 

elders in Nederland of in land van herkomst. Ook te midden van schijnbare perspectiefloze situaties willen we 

naast de persoon blijven staan en samen hoopvol blijven en zoeken waar een hoopvolle toekomst ligt. 
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Activiteiten 

Activiteiten van Safe Haven 

Hieronder beschrijven we de activiteiten die we graag willen ontwikkelen en uitvoeren. 

Onderdak en levensonderhoud. Een woongroep met vaste kernbewoners bieden tijdelijke veilige woonruimte 

aan de doelgroep. Er zal ook deels in levensonderhoud worden voorzien. Het verblijf duurt in beginsel een jaar 

met uitloop tot  18 maanden.  

Dagbesteding. Er zal gezocht worden naar een zinvolle dagbesteding waarbij de bewoonsters ook 

daadwerkelijk wat kunnen leren of bijdragen aan de gemeenschap. Dit draagt bij aan afleiding van stressvolle 

situatie. We denken aan inzet in de moestuin, creatieve uitingen, taallessen etc. Uiteraard zal er ook 

participatie verlangd worden in het huishouden.  

Cursus/training. Trainingen dragen bij aan de ontplooiing van de persoon en een blik naar de toekomst te 

werpen. Gedacht wordt aan trainingen waarmee de zelfredzaamheid en daarmee de kansen tot integratie in NL 

danwel re-integratie in thuisland wordt vergroot.  

Begeleiding & toeleiding. In de verblijfsperiode kan de persoon tot rust komen en zich beraden op de stappen 

die nodig zijn om haar situatie te verbeteren. Na een korte gewenningsperiode zal er een begeleidingsplan 

opgesteld worden met de persoon in kwestie. Samen worden groeidoelen geformuleerd. Een begeleider in huis 

zal dit initiëren, begeleiden  en monitoren. Er wordt gebruik gemaakt van andere instanties buiten de deur die 

adequate hulp kunnen bieden op specifieke vraagstellingen waar Safe Haven niet in kan voorzien. De casuïstiek 

wordt besproken met (semi)professionals die verbonden zijn aan Safe Haven. 

Netwerken. Zowel wat betreft de begeleiding als andere hulp, is de opbouw van een ondersteunend netwerk 

gewenst. Dit netwerk kan bestaan uit organisaties waar mee wordt samengewerkt die bijdragen aan de 

realisatie van de doelstelling. Als ook vrijwilligers die ondersteunende taken kunnen vervullen.  Nu al wordt 

samengewerkt met kerkelijke en maatschappelijke organisaties. Op deze wijze is de community niet beperkt 

tot een locatie waar alles moet gebeuren, maar zal het fungeren als een spil in een groter netwerk. 
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Organisatiestructuur 

Hieronder beschrijven we hoe de stichting is georganiseerd.  

Bestuur 

Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur vallen de volgende zaken 

 Besturen van de stichting 

 Opbouw, beheer en besteding vermogen 

 Bekostiging huisvesting, levensonderhoud en andere kosten 

 Bekostiging begeleiding, mogelijke personeelskosten en vrijwilligersvergoedingen 

 Personeel zoals projectcoördinator en kernbewoners 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Jan Jaap Goudsbloem,  Voorzitter 

Eunice de Jonge – Berg,  Secretaris 

Foppe Zwikstra,  Penningmeester 

Personeel en vrijwilligers 

Er is een directeur  aangesteld, Marije Companjen, die verantwoordelijk is voor alle uitvoerende zaken. De 

directeur legt verantwoording af aan het bestuur. Deze persoon heeft inspraak op het  beleid aangaande de 

zaken die te maken hebben met opbouw, beheer en besteding van het vermogen van de stichting.  

De project coördinatie ligt in handen van het kernteam wat bestaat uit 3 kernbewoners . Zij vormen de vaste 

basis voor de bewoning van het accommodatie en zijn de cultuurdragers van Safe Haven. Het is  een 

zelfsturend team, wat ook het programma opstelt voor de tijdelijke bewoners.  

In de uitvoer van de activiteiten van Safe Haven zal ook gebruik worden gemaakt van de inzet van vrijwilligers, 

deze zijn onmisbaar in een missie als deze. 

Voor deskundigheidsbevordering kan er een beroep worden gedaan op derden, dit geldt zowel voor het 

kernteam als de andere vrijwilligers. 

Momenteel is er niemand in dienst. Er is een verlangen om in de nabije toekomst de directeur of een 

kernbewoner op de payroll te zetten. Mits de opbouw van de financiën dit toelaat.  
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Financieel beleid 

De opbouw van het vermogen, het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting vallen onder de 

verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

Werving van financiën 

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling op de volgende wijze:  

 Aanschrijven van fondsen  

 Aanschrijven van particulieren 

 Aanschrijven van kerkgenootschappen 

 Mogelijke subsidiering vanuit de BBB-regeling 

Besteding vermogen van de stichting 

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om verplichtingen namens de stichting aan te gaan. Het bestuur 

stelt de begroting vast en geeft accordering op de budgetten. De projectcoördinator mag binnen het gestelde 

budget besteden. Bij uitgaven die buiten de begroting vallen geldt de volgende staffel:  

 Uitgaven < € 100: 1 bestuurslid kan dit zelfstandig beslissen 

 Uitgaven vanaf € 100 tot en met € 500: 2 bestuursleden kunnen dit beslissen 

 Uitgaven > € 500: alleen het voltallige bestuur kan dit beslissen   

De voorzitter en de penningmeester kunnen onafhankelijk van elkaar zelfstandig betalingen vanaf de 

bankrekening verrichten. Hiervoor is gekozen uit praktische overwegingen. Daarnaast beschikt het bestuur 

over twee pinpassen, die voor het opnemen van geld en het verrichten van betalingen via betaalautomaten 

gebruikt kunnen worden. Het bestuur kan een pinpas ter beschikking stellen van niet-bestuursleden.  

De penningmeester verzamelt en administreert nota’s, facturen en kassabonnen waaruit de aard van alle 

betalingen blijkt. De penningmeester kan kasgeld ter beschikking stellen aan bestuursleden en niet 

bestuursleden. Alle uitgaven die door middel van kasgeld zijn voldaan, dienen door middel van nota’s, facturen 

en kassabonnen te worden verantwoord aan de penningmeester. 

De stichting kent geen uitkeringen beleid. De geworven gelden worden gebruikt om de kosten te dekken die 

gepaard gaan met de activiteiten die de stichting ontplooit of doet ontplooien.  

Beheer van het vermogen  

De bezittingen van de stichting bestaan uit bancaire tegoeden, kasgeld, en vorderingen op derden. Deze 

bezittingen worden gefinancierd door het stichtingsvermogen en door vorderingen van derden op de stichting. 

In bijzondere gevallen kan sprake zijn van andere financieringsbronnen, zoals een (bancaire) lening.  

De bancaire tegoeden worden aangehouden bij SNS Bank op een rekening courant. Bancaire tegoeden die niet 

direct noodzakelijk ter dekking van uitgaven kunnen op een spaarrekening worden aangehouden.  

De stichting stelt zichzelf ten doel om de wervingskosten en de beheerskosten niet meer dan 10% te laten 

bedragen van de bestedingen. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.  
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Administratie 

Er wordt overeenkomstig de eisen van de belastingdienst een inzichtelijke administratie gevoerd waarin de 

aard en omvang van alle inkomsten, uitgaven en het vermogen van de instelling. Na elke boekingsjaar zal er 

een jaarverslag worden opgesteld, welke ook ter inzage op de website te vinden is. 


