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Voorwoord

We hebben een druk jaar 2018 achter de rug. Er is veel gebeurd.

 

In de eerste plaats het afscheid van Maria Buijen. Na vele jaren intensief bij de

vrouwen en kinderen in het Harriet Tubman Huis betrokken te zijn geweest

besloot ze dat het tijd werd meer aandacht te geven aan andere zaken. Ze was

als ‘wijze vrouw’ altijd voor de bewoonsters aanwezig en bereikbaar. Ook voor

de vrijwilligers vervulde ze een rol van betekenis. We hebben veel te danken aan

haar persoonlijke inzet op alle terreinen die voor zo’n kleinschalige opvang als

het Harriet Tubman Huis in Amsterdam aan de orde zijn. Het was mij persoonlijk

een voorrecht zo lang met haar te hebben samengewerkt.

 

En het was dus ook het jaar van de opvolging van Maria. Wij zijn echt heel blij

dat Anouk van Nuland bereid was aan boord te komen. Zij heeft de in gang

gezette ontwikkelingen met daadkracht, energie en vooral blijmoedigheid

opgepakt. Ook zijn we gestart met het zoeken naar aanvulling in het bestuur. We

zijn blij dat Nick Huls is toegetreden. Gezien zijn betrokkenheid en specifieke

achtergrond en kennis op vlak van ‘sociaal recht’ en alles wat daar om heen

speelt is het bestuur nu goed geëquipeerd.

 

Als bestuur hebben we ons de vraag gesteld waar het HTH staat in de

voortdurend veranderende wereld van vluchtelingen die in Nederland, of beter:

in Amsterdam,  verblijven. Eind 2018 is gestart met de discussie binnen en

buiten het bestuur over de (toekomstige) positie van ons huis. Wij zijn daarbij

ondersteund door de SESAM -Academie die ons o.a. heeft begeleid op de

jaarlijkse beleidsdag. Hun ondersteuning is gefinancierd door de Fundatie van

den Santheuvel – Sobbe waarvoor zeer veel dank. Dit jaar 2019 ronden we de

discussie af.
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Op initiatief van Anouk van Nuland is een voorzet gemaakt voor de vernieuwde

‘bed, bad en brood’ regeling van de gemeente Amsterdam die uitvoerig is

besproken in het bestuur. Er is een concept aanvraag voorbereid en nu, 2019,

blijkt dat we een goede kans maken een opvang te gaan realiseren voor 24

vrouwen. 

 

June de Groot heeft in December 2018 afscheid genomen van haar functie

als coördinator  Zij zal verbonden blijven aan de stichting als buddy. Wij zijn haar

heel erg dankbaar voor haar inzet en alles wat ze voor elkaar heeft gekregen met

haar kennis en contacten. 

 

Er waren ook hele praktische kwesties aan de orde. Een paar voorbeelden:

De appartementen waren nodig toe aan een opknapbeurt en dat is voortvarend

in gang gezet. De VOG’s voor ons allen zijn aangevraagd en verkregen.

 

Financieel hebben we ook dit jaar weer veel te danken aan u als particuliere

gever en aan u als onze grotere donateur. Zonder uw steun kunnen wij geen

hulp bieden aan de vrouwen en hun kinderen die bij ons verblijven.

Verderop in dit jaarverslag dat in een nieuw jasje is gestoken door Anouk, vindt u

informatie over het reilen en zeilen in en om het huis.

 

De vrijwilligers zijn wij erg dankbaar dat ze zich ook dit jaar weer hebben ingezet

voor de begeleiding en de klussen in huis. Er waren warme initiatieven (zie

verder op) waar iedereen veel plezier aan heeft beleefd. Een woord van

waardering ten slotte voor alle bestuursleden die zich ook dit weer hebben

ingezet voor talloze zaken. Ook dit jaar kunnen we terugkijken op een mooie en

constructieve samenwerking.

 

Ed van Cortenberghe

voorzitter
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Bedankt!

Graag beginnen wij ons jaarverslag dit keer een beetje anders.. namelijk

met een dankwoord! Waarom aan het begin? Omdat zonder jullie steun wij

ons werk niet kunnen doen. Samen kunnen wij een veilige plek bieden aan

pak 'm beet 20 individuen. Is dat niet fantastisch?

 

Namens iedereen van het Harriet Tubman Huis

 

Bedankt voor alle donaties!

Bedankt voor alle financiële bijdragen!

Bedankt voor de interesse in ons werk!

Bedankt voor de inzet van al onze vrijwilligers!

 

 

 

JAARVERSLAG  2018  /  PAGINA  6

 

 
 

 



JAARVERSLAG  2018  /  PAGINA  8

 

 
 

 



JAARVERSLAG  2018  /  PAGINA  8

 

 
 

 

JAARVERSLAG  2018/  PAGINA  9  

 

Middelen

 

In 2018 hebben wij als stichting weer financiële steun mogen ontvangen

van verschillende fondsen, stichtingen en andere instellingen. Gelukkig

hebben we het jaar dankzij deze donaties kunnen afronden met het

benodigde bedrag om onze werkzaamheden te kunnen voortzetten. Een

aantal zal ik hieronder toelichten. 

 

Van de Konfederatie Nederlandse Religieuzen hebben wij €10.000

ontvangen voor onze exploitatie, het Jeannette Noelhuis heeft ons

gesteund met € 1.000, de Diaconie en Lutherse gemeenschap ook met een

bedrag van € 1000,- verder ontvingen wij van Stichting de Witte roos een

bedrag van € 3850, fantastisch! Verder ontvingen we nog van Cartitas de

jaarlijkse ondersteuning van € 1000, van de stichting Diaconale

Protestantste gemeente € 1750, via het Maria Strootfonds € 5.000, Stichting

de Rotonde ook een bedrag van € 5.000, en als laatste van Stichting

Corbello ook een bedrag van € 5.000. Met alle kleinere, maar niet minder

gewaardeerde bedragen een totaal van € 45.061.

 

Van particulieren ontvingen wij € 9.663. Daarnaast ontvingen wij het hele

jaar door voedsel, speelgoed, kleding en huisraad van kerkelijke

organisaties en particulieren. Er is dus gelukkig nog steeds een grote

betrokkenheid bij onze organisatie.
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Missie & Werkwijze

 

Vanuit een veilige situatie samen werken aan je toekomst. Een plek bieden

waarbij persoonlijke aandacht en empowerment centraal staan. Waar je

terecht kunt voor de juiste informatie, maar ook voor een eerlijk advies.

Wanneer alle zorgen even weggenomen worden, wordt er ruimte gecreëerd

om verder te denken dan aan waar je morgen slaapt. Ieder mens verdient een

waardig bestaan met een toekomstperspectief. Het is van groot belang om zo

snel mogelijk duidelijkheid te creëren. Waar sta je? En wat zijn je

mogelijkheden?

 

Onze vrouwen leven vaak jarenlang in onzekerheid en er gaan veel

onwaarheden rond. Wij willen met onze begeleiding vrouwen graag de

mogelijkheid bieden om op adem te komen en samen een persoonlijk

perspectief-plan op te stellen. Met de juiste informatie kunnen vrouwen

werken aan perspectief. Wij zullen ervoor zorgen dat vrouwen onze opvang

altijd sterker verlaten.  Wij weten in ieder geval dat wij er alles aan zullen doen

om ze de juiste begeleiding te bieden, zodat ze stevig in hun schoenen staan.

Empowerment staat bij ons centraal.
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gedicht geschreven door Derek Otte



JAARVERSLAG  /  PAGINA  12

Onze gasten

In 2018 vonden totaal 10 vrouwen en 16 kinderen

onderdak bij ons in de opvang. 

 

Daar waren 2 vrouwen bij die een verblijfsvergunning hadden gekregen.

Deze vrouwen kregen dat jaar eindelijk een eigen huis in Amsterdam samen

met hun kinderen. Er is nu dus nog 1 vrouw met verblijfsvergunning die op

huisvesting wacht. Wij werken samen met de Gemeente, met “Samen doen”

en met Vluchtelingenwerk Amsterdam, teneinde hier een oplossing voor te

vinden. Verder heeft een vrouw ervoor gekozen, die tijdelijk bij ons verbleef

om verder te verblijven in een AZC met haar man en kinderen. 

 

We hebben dit jaar dus veel wisselingen gehad in huis. Vrouwen uit Congo,

Ivoorkust, Ghana, Nigeria, Kameroen, Guinee, China en Eritrea hebben

bij ons gewoond.  In financiële zin kunnen de meeste vrouwen niets

bijdragen. De vrouwen die nu een verblijfsstatus hebben krijgen een

bijstandsuitkering van de gemeente. Daar betalen zij een kleine bijdrage

van aan het huis, voor service-kosten. Alle andere vrouwen hebben van ons

leefgeld ontvangen. Dit is een bedrag van 40 euro per volwassene en 15

euro per kind per week.            

                                                                                                                   

De meeste kinderen gaan naar een lagere school in de buurt genaamd de

Rozemarn. De Rozemarn is een fantastische school die echt om hun

leerlingen geeft. We houden altijd een kort lijntje met betrekking tot het

welzijn van de kinderen. De kinderen hebben veel meegemaakt, en dan is

het fijn dat daar rekening mee wordt gehouden. 
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Op eigen

kracht

Hoe wij de zelfredzaamheid

bevorderen van onze vrouwen.

Vanuit het Harriet Tubman Huis

vinden wij het belangrijk dat onze

vrouwen bouwen aan hun

zelfredzaamheid. Wij willen hen

ondersteunen tijdens deze moeilijke

periode in hun leven maar vooral ook

zorgen dat ze weer stevig in hun

schoenen komen te staan. Even op

adem komen en vanuit de rust verder

kijken.  Zodat ze, wat de uitkomst ook

zal zijn, sterk genoeg zijn om verder

hun leven om te bouwen. Of dit nou in

Nederland zal zijn, of elders. Bij ons in

huis staat voorop dat vrouwen elkaar

ondersteunen. Zij weten van elkaar

hoe het is om dit mee te maken en

hebben vaak vergelijkbare

ervaringen. 

 

 

 

Binnen het huis wonen de vrouwen

zelfstandig. Ze koken samen of alleen

en zorgen voor de kinderen. Ook werken

ze aan hun Nederlandse taal, zodat ze

goed voorbereid zijn op een nieuw leven

als ze in Nederland mogen blijven. De

meeste doen dit bij Diaconaal centrum

'Stap Verder' in Amsterdam Zuidoost.

Verder volgt een aantal van onze

vrouwen cursussen. Waaronder naailes

in een buurthuis. Een van onze vrouwen

combineert haar passie voor het helpen

van anderen met koken. Zij kookt

wekelijks in het Wereldhuis voor een

grote groep ongedocumenteerden.

Laatst heeft ze zelfs een workshop

gegeven Congolees koken. Wij waren

hierbij aanwezig en het was een groot

feest.
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Donaties

 

 

Regelmatig ontvangen wij binnen onze opvang donaties waar we heel

dankbaar voor zijn. Van pyjama's voor de kinderen tot blikken met

bonen.  Een aantal keer per jaar wordt er vanuit verschillende kerken

pakketten samengesteld met houdbare artikelen zoals blikken met bonen,

pasta, pakken met rijst etc, ook zitten er vaak toiletartikelen bij voor de

vrouwen en kinderen.  Tijdens de ‘Oogst’dagen in november werd er door

een diaconale groep uit Duivendrecht een groot aantal dozen met fruit en

noten gebracht.  

 

Verder hebben we wekelijks donaties ontvangen van de stichting Human

Aid Now. Dominique komt met een bus vol spullen onze vrouwen blij

maken: kratten vol groenten, fruit, vlees en zuivel. De producten worden

eerlijk verdeeld onder de vrouwen. Dit geeft hun iets meer ruimte betreft

leefgeld. Meer weten over deze organisatie? Bezoek de website op

www.humanaidnow.org.

 

Ook hebben we sinds kort een Facebook-groep waar we bijhouden welke

spullen we nog kunnen gebruiken. Deze is te vinden via de groep Spullen

doneren - Harriet Tubman huis.  
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Vrijwilligers

Dit jaar hebben we samen met een topteam van vrijwilligers weer veel werk kunnen

verzetten! We hebben afscheid genomen van een aantal vrijwilligers, maar gelukkig is

er ook weer een aantal bijgekomen. Een keer in de twee maanden hebben wij

een gezamenlijk overleg. Hier maken we samen mooie plannen voor de komende

periode en steunen elkaar wanneer nodig. Soms kan dit werk best heftig zijn en dan is

het belangrijk om te weten dat je het samen doet. Ook is het belangrijk om de

successen te bespreken. Want samen kunnen we echt wat betekenen voor onze

vrouwen en kinderen.

 

Ook onderdeel worden van ons team? 

Kijk op de site van de Vacaturebank voor onze laatste vacatures. 

https://vacaturebank.vca.nu/o-1239470/harriet-tubman-huis
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bedanKT

voor jullie

inzet in 2018

 

HARRY,  JUNE,  SERVANE,

AYA,  JANTINE,  SARAH,

PHILLIPA,  NAZANIN,

ESTHER,  ALINE,  ASLIHAN

EN ANOUK 
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Bestuur

 

Het bestuur bestond in 2018  uit de volgende personen:

 

Ed van Cortenberghe                   Voorzitter

Bram van Mill                               Penningmeester

Helen Passchier                           Secretaris tot Juni 2018

Susan Nuijten                               Secretaris vanaf Juni 2018

Rudolf Korn                                  Lid

Nick Huls                                      Lid

 

Het bestuur kwam in 2018 weer tweemaandelijks bij elkaar. De belangrijkste

onderwerpen waren de financiën, de stand van zaken in huis, de opknapbeurt van de

flats, de externe contacten, de invoering van de Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en

de opvolging van de coördinator. Daarnaast  werd ook over de toekomst van het

Harriet Tubman Huis gesproken, ook met een aantal externe contacten. 

 

Met de financiële steun van de Fundatie van den Santheuvel-Sobbe hebben wij de

hulp kunnen inroepen van de SESAM Academie. Zij hebben voor ons een plan van

aanpak opgesteld. Op de beleidsdag van onze stichting in september hebben zij

samen met het bestuur, de coördinatoren en vrijwilligers onderwerpen besproken

zoals de doelstelling en positionering, visie op ondersteuning van de gasten en de rol

van de begeleiders. 

 

Met dank aan: 
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de opvolging van de coördinator. Daarnaast  werd ook over de toekomst van het

Harriet Tubman Huis gesproken, ook met een aantal externe contacten. 

 

Met de financiële steun van de Fundatie van den Santheuvel-Sobbe hebben wij de

hulp kunnen inroepen van de SESAM Academie. Zij hebben voor ons een plan van

aanpak opgesteld. Op de beleidsdag van onze stichting in september hebben zij

samen met het bestuur, de coördinatoren en vrijwilligers onderwerpen besproken

zoals de doelstelling en positionering, visie op ondersteuning van de gasten en de rol

van de begeleiders. 

 

Met dank aan: 
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Onze opvang

Dit jaar was ook ons andere appartement aan de beurt om opnieuw geschilderd te

worden. Ben Scheerman heeft in een aantal dagen beide appartementen voorzien van

een frisse laag verf. De vrouwen moesten veel schuiven met meubels, maar het

resultaat is het waard. De Diaconie Caritas heeft ons hierin financieel gesteund.  

 

Verder hebben wij in het voorjaar samen met de vrouwen ons balkon opgeknapt. Alle

oude fietsen moesten plaatsmaken voor leuke bloemetjes. Graag wilden we een

plek creëren waar ze trots op zijn, en waar ze zelf zorg voor zouden dragen. Aan het

eind van het jaar stonden de bloemetjes er helaas niet meer zo goed bij. Maar oefening

baart kunst, wie weet lukt het dit jaar wel! Verder staat er  volgend jaar  nog aan aantal

opknapwerkzaamheden op de planning. Hierbij gaan we aan de slag het vernieuwen

van de keukens en de gemeenschappelijke ruimtes.  
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Financieel verslag

 

 
 

 

De kascommissie, in de samenstelling van de heren Frans Zoer en Bas van de

Sande, heeft de controle uitgevoerd en heeft daarna een goedkeurende verklaring

afgegeven. Wij zijn de heren dankbaar voor de door hen verrichte werkzaamheden

Het resultaat van het boekjaar 2018 bedraagt € 4.180,-positief (€ 2.813,- positief in

2017)

Op de volgende pagina’s tonen wij de balans per 31 december 2018 en de staat van

baten en lasten over 2018, met de toelichting op de balans en op de staat van baten

en lasten. Waarna het financieel verslag afsluit met de begroting voor 2019. Het zal

wederom moeite kosten om de exploitatiekosten van één jaar te financieren. Bij het

schrijven van dit jaarverslag ontbreekt nog een bedrag van € 29.000,-

STICHTING HARRIET TUBMAN HUIS

 

Bram van Mill

Penningmeester
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Balans Stichting Harriet Tubman Huis

(na resultaatverwerking)
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Balans Stichting Harriet Tubman Huis

(na resultaatverwerking)
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Stichting Harriet Tubman Huis
Huigenbos 15, 1102 KA
Amsterdam Zuidoost
 
Contact 
Tel. 06-33082232 
bij geen gehoor graag even mailen
 
@ info@harriettubmanhuis.nl

bestuur@harriettubmanhuis.nl
 
www.harriettubmanhuis.nl
 
 

 

Kamer van koophandel: 34122238
Erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling 
 
Donaties  
IBAN NL10 INGB 0008 3306 85
 t.n.v. Stichting Harriet Tubman Huis, Amsterdam
 
 
 

 
 


