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Inleiding 

Stichting Safe Haven is een jonge stichting die een  fysiek en emotioneel veilige plek biedt aan alleenstaande 

ongedocumenteerde vrouwen ver van hier. Het is een plek waar ruimte is tot rust te komen. Maar ook waar de 

vrouwen gestimuleerd worden om na te denken over en te werken aan hun toekomst. 

De stichting is in 2017 opgericht en sinds maart 2018 zijn onze werkelijke activiteiten begonnen waartoe Safe 

Haven in het leven is geroepen; een veilig plek bieden aan vrouwen die er geen hebben. In de tijd dat de 

deelnemers bij ons verblijven  wordt gekeken waar hulp nodig is op gebied van verblijfsvergunning, financiën, 

gezondheid, taal en toekomstperspectief.  

Al onze activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd en we zijn volledig afhankelijk van giften en fondsen.  

In dit verslag geven we graag een inkijkje in de activiteiten die afgelopen jaar zijn uitgevoerd, met daarbij een 

aantal foto’s. Voor een compleet overzicht van de financiën verwijzen we graag naar het financieel verslag. Als 

dit niet aan u verzonden is, kunt u dit bij ons opvragen. 

Inrichting 

In het eerste kwartaal hebben we de opvanglocatie nog verder ingericht en mooi afgemaakt, klaar voor 

ontvangst van onze eerste deelnemers. Met de sobere maar benodigde basisvoorzieningen kan elke deelnemer 

zo aanschuiven en een plezierig verblijf hebben.  

 

Opvang/leefgemeenschap  

Safe Haven is veel meer dan een opvanglocatie, het is een leefgemeenschap waar Nederlanders en mogelijke 

nieuwe Nederlanders met elkaar samen leven onder één dak. In het aantal kernbewoners zijn geen wijzigingen 

aangebracht. Nog steeds wonen er 3 volwassenen en 3 kinderen. Wel is er een hond bij gekomen!  

En uiteraard deelnemers. In het 2
e
 kwartaal is onze eerste bewoonster gekomen en  eind 3

e
 kwartaal de 

tweede dame. Het is als prettig ervaren om stapsgewijs te groeien in het opvangen van de vrouwen. Zo kunnen 

de kernbewoners wennen aan hun rol maar ook de deelnemers aan elkaar. Dit is mede van belang in deze 

situatie, waarbij de twee dames uit compleet verschillende werelden komen (post – Sovjet en West-Afrika).  

 
Een slaapkamer en de woonkamer 
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We leren van elkaars culturen door minimaal 1 keer per week samen te eten met het hele huis. De gesprekken 

zijn net zo divers als de kookkunsten waar we ons op verlekkeren. Samen eten  is een goede grond waar 

verbinding kan ontstaan. 

Trajectbegeleiding  

In de tijd dat de deelnemers bij ons verblijven wordt op verschillende terreinen gekeken waar behoefte is aan 

begeleiding. Dat kan zijn op juridisch, sociaal, psychisch of lichamelijk vlak. Waarbij we voornamelijk 

functioneren als ‘social worker’ die toe leidt en mee gaat naar de juiste instantie. Naast als de behoefte die 

duidelijk worden, wordt er ook gewerkt aan een toekomstperspectief. 

Om tot een helder toekomstperspectief te kunnen komen, is allereerst voldoende levensonderhoud nodig en 

een veilige en rustige leefomgeving. Het is aan de kernbewoners om die leefomgeving samen met de 

deelnemers te creëren. In een bewonersoverleg worden spanningen uitgesproken en afspraken gemaakt.  

We hebben getracht samen te werken met de Webster University, maar het is tot op heden nog niet gekomen 

tot een solide uitwerking in de praktijk. Wel hebben we gebruik kunnen maken van een aantal tools die ze ter 

beschikking hebben gesteld, zoals een uitgebreid intakeformulier wat gebruikt wordt als 0-meting. Van daaruit 

kunnen we monitoren en ‘meten’ wat de persoonlijke groei is van de deelnemers.  

 

In het eerste halfjaar heeft een kernbewoner de begeleiding van de deelnemers opgepakt. Dit blijkt toch te 

veel te conflicteren met de rol als kernbewoner om een veilige vertrouwde omgeving te creëren. De voorkeur 

is ontstaan om de begeleiding of coaching van buitenaf te laten gebeuren. Daarvoor hebben we het 

Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS) bereid gevonden, die bekend is met de doelgroep en de 

deelneemsters begeleidt in de toekomstoriëntatie buiten de woonlocatie. Per december is een werkneemster 

van het ROS gestart met kennismaking met de deelneemsters. 

De vrouwen zijn begeleid naar passende dagbesteding en training, waaronder taallessen, fietsles en 

tuinwerkzaamheden. 

Verder zijn de deelnemers verwezen naar medisch specialisten voor zowel lichamelijke als geestelijke zorg. 

Voor beide deelnemers geldt dat we groei hebben gezien. Zeker bij onze eerste deelneemster zien we groei in 

zelfvertrouwen en de motivatie groeien om ergens voor te gaan. Onze andere deelneemster heeft sinds 

binnenkomst een flinke psychische uitdaging gehad. Dit verdient de juiste aandacht en rust alvorens weer 

verder vooruit te kijken en doelen te stellen. 

Buddie voor een Zussie 

Doelstelling:  Nederlandse vrouwen (buddy) worden aan een vrouw zonder status (zussie) gekoppeld om deze 

vrouw wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving en om leuke gezellige dingen mee te ondernemen. En 

ook wel om een sterke liefdevolle schouder te zijn voor een zussie.   

Dit is een lopend project waar ook deelnemers van buiten het huis aan kunnen deelnemen. Door diverse 

verhuizingen of doordat dames een verblijfsvergunning hebben gekregen is er een afname geweest in de 

intensiteit van dit project. Er zijn 7 koppels actief geweest in 2018. We hebben 1 gezamenlijke ontmoeting 

gehad met de buddies (de Nederlandse groep) om ervaringen uit te wisselen in een soort intervisie opstelling. 

Het is als zeer waardevol beschouwd door de buddies die toch elk op hun eigen  manier diverse (culturele) 

uitdagingen tegenkomen in de relatie met hun zussie. De koppels worden gemonitord door de vrijwilligers 

coördinator.  
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Overige activiteiten 

In het najaar heeft een uitgebreide snoeidag plaatsgevonden in de tuin rondom het huis.  Zo konden we goed 

en wel de winter in.  

Om nog meer draagkracht te genereren in onze achterban hebben we een zogenaamde ‘schouderavond’ 

georganiseerd. Het was een leuke afwisseling van brainstorm, informeren & enthousiasmeren van diverse 

betrokkenen. Tevens gaf het ons weer nieuwe input om met frisse blik naar bepaalde onderwerpen te kijken, 

zoals een hoopvol toekomstperspectief genereren en draagkracht te vergroten van zowel deelnemers als 

vrijwilligers. 

Flink gesnoeid op de snoeidag! 

 

Samenwerking 

Als jonge, kleine stichting hebben we partners nodig om onze activiteiten te kunnen realiseren. Maar het 

begint al bij de instroom van onze deelnemers, omdat zij via ons netwerk bij ons in beeld raken. Wereldhuis in 

Amsterdam, Apdied (kleine migranten organisatie) 2Bfree Rotterdam, Rotterdams Ongedocumenteerden 

steunpunt, Bridge to Hope Amsterdam is een greep uit de organisaties waar we in diverse mate mee hebben 

samengewerkt. 

We hebben contact gezocht met de lokale politieke partij CU/SGP en ook de diaconie van een PKN gemeente 

om het draagvlak te creëren voor de activiteiten van Safe Haven.  

Ook schuiven we regelmatig aan in landelijke of regionale overleggen die ter opbouw en ondersteuning  zijn 

aan onze missie of de doelgroep. 

Vrijwilligers 

Safe Haven wordt geheel door vrijwillige inzet gerund. Er zijn dit jaar 12 vrijwilligers structureel actief geweest 

voor onze stichting. Daarnaast waren er nog 7 vrijwilligers bereid om hun handen uit te de mouwen te steken 

met de snoeidag. En op de Schouderavond hebben nog 4 personen ons versterkt. We zijn enorm blij met deze 

inzet en betrokkenheid!  



 

 
4 

Donaties 

We zijn gezegend met een betrokken groep giftgevers. Ruime één derde van de totale inkomsten kwamen uit 

die hoek (37%). Het grootste gedeelte kwam van fondsen en stichtingen (56%). Die werden ingebracht door het 

PIN, het RC Maagdenhuis en de Haella stichting.  De overige financiële donaties kwamen van een aantal 

kerkelijke gemeentes in en om Rotterdam. Totaal is er een bedrag van 21577 euro binnengekomen. 

Een compleet financieel verslag is bij ons op te vragen. 

Vanuit ons netwerk hebben we naast de financiële donaties hebben ook nog andere donaties gekregen zoals 

witgoed, meubels, beddengoed, gereedschap en heel veel kostbare uurtjes mankracht! 

Uiteindelijk konden we het jaar financieel positief afsluiten. We zijn onze donateurs (zowel financieel als op 

elke andere manier) dan ook zeer erkentelijk, onze dank is groot! 

 

Het bestuur van Stichting Safe Haven 

Juni 2019 


