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Voorwoord

In het licht van de Coronacrisis waar wij nog steeds in zitten, lijkt 2019 voor

het Harriet Tubman Huis (HTH) bijna onbezorgd. Daarom valt het

afgelopen jaar moeilijk als bewogen te omschrijven. Er was sprake van een

aantal noodzakelijke veranderingen in de organisatie, maar de kinderen in

ons huis gingen gewoon naar school. Ze namen deel aan dans-, muziek-

en toneellessen, mede dankzij de steun van het Jongeren Cultuur Fonds

Amsterdam. Ze mochten naar de Weekendschool, konden in vakanties

leren zeilen of een theatervoorstelling bezoeken. De coördinatoren,

vrijwilligers en buddy’s waren fysiek aanwezig, liepen onbekommerd in en

uit, en organiseerden evenementen in de vakanties of op de

vrijdagmiddagen. Van een anderhalvemetersamenleving of   social

distance hadden we nog niet gehoord. De moeders volgden Nederlandse

les bij Stap Verder, ze deden boodschappen op de markt en kookten

heerlijke maaltijden samen, als ze niet naar een afspraak moesten met

hun advocaat, met Equator, VluchtelingenWerk of andere instanties. Want

de eerlijkheid gebiedt te melden dat met of zonder de coronacrisis: een

tijdelijk verblijf in ons huis is nooit zonder zorgen voor de moeders en hun

kinderen.

Ontheemding is geen geestesziekte, maar als het je treft is het moeilijk

gezond te blijven. Jarenlange onzekerheid, gedwongen afwachten ver

weg van je oorspronkelijke sociale context en familie (waarmee je zelfs

niet dagelijks even kunt facetimen of naar zwaaien op veilige afstand) is

buitengewoon uitputtend en ziekmakend. Het leidt in veel gevallen tot

PTSS. Laat duidelijk zijn dat niemand voor haar plezier in ons huis verblijft.

Het is tijdelijk, de toekomst onzeker. De ultieme beloning voor deze

periode in hun leven is een verblijfsvergunning, waarmee je overigens nog

geen staatsburger bent, maar wel het recht krijgt op een eigen woning en

op werk. In het beste geval betekent dat wat meer veiligheid en rust.

Wordt een verzoek definitief afgewezen dan volgt een traject voor

terugkeer naar het land van herkomst. Gelukkig maken we dat zelden

mee.
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Ook in 2019 kreeg een aantal moeders met hun

kinderen een verblijfsvergunning en konden zij het HTH verlaten voor een

eigen huis en een betere toekomst. Feestelijk zijn zij uitgezwaaid. 

 

We konden daardoor weer nieuwe bewoonsters welkom heten. Aan het

begin van 2019 trad Noëlle Oostdam aan als nieuwe coördinator met een

schat aan ervaring als verpleegkundige, mediator en coach. Samen met

Anouk van Nuland werd zij het vaste aanspreekpunt binnen het huis.

NIEUW GEMEENTELIJK BELEID
In de gemeentelijke politiek is in het afgelopen jaar het een en ander

veranderd. In Amsterdam verblijft al geruime tijd een groep

ongedocumenteerde mensen die door de praktijk van het

vreemdelingenbeleid in de knel is geraakt. Dit zijn mensen die de

asielprocedure zonder succes hebben doorlopen en zijn uitgesloten van

de gewone sociale voorzieningen. Vanaf 1 juli 2019 biedt de gemeente

deze groep 24-uursopvang, zodat zij in een stabiele omgeving en onder

professionele begeleiding aan hun toekomst kunnen werken. Dat kan

inhouden: legaal verblijf in Nederland, doorreizen naar een ander land, of

terugkeer naar het land van herkomst. Hiervoor krijgen zij maximaal

anderhalf jaar opvang.

Deze 24-uurs opvang van het programma ongedocumenteerden gebeurt

in samenwerking met het Rijk en vier andere gemeenten in de pilot

Landelijke Vreemdelingen Voorziening. In Amsterdam zouden er locaties

worden gerealiseerd voor zo'n 500 mannen. Met haar ervaring in

vrouwenopvang bij het HTH ontstond bij de coördinator Anouk van

Nuland het idee om ook een locatie voor te stellen speciaal voor vrouwen,

als onderdeel van de gemeentelijke pilot. Ze schreef het voorstel daarvoor

en gaf het de naam “Maya Angelou Opvang” (MAO).
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Het voorstel is eind 2019 goedgekeurd door de gemeente en Anouk is als

woonbegeleider gestart. Medio 2020 wordt de opvang geopend aan het

Javaplantsoen. Als bestuur zijn wij trots op dat alle kennis en ervaring die

Anouk als coördinator heeft opgedaan in het HTH nu wordt ingezet voor

de nieuwe opvang. Het HTH staat volledig los van het MAO opvanghuis,

het zijn twee zelfstandige en verschillende eenheden. Dit hield in dat zij

haar coördinatorschap voor het HTH heeft moeten stopzetten. Gelukkig

heeft één van onze vrijwilligers, Milou Dohmen, haar taak overgenomen.

Nu heeft Milou, samen met Noëlle, de dagelijkse leiding over het HTH.

Voorwaar een gouden team!

 

KLEINSCHALIG
Binnen onze organisatie hebben we nagedacht over veranderingen en

verbeteringen die we kunnen doorvoeren. Professionalisering, betaalde

functies, opschaling, structurele subsidies: allemaal vraagstukken die

voorbij kwamen. In oktober 2019 volgde ik Ed van Cortenberghe op. Bij

mijn start hebben we een inventarisatie gemaakt van onze sterke kanten

en onze uitdagingen. Unaniem en vol overtuiging kozen we voor het

behoud van de kleinschaligheid van het HTH. 

Al 20 jaar wordt het huis gerund door vrijwilligers, gesteund door

vrijgevige instellingen en particulieren, en drijven wij op verbondenheid

van alle betrokkenen. De onderlinge lijnen zijn kort en de sociale cohesie is

groot. Ook de komende 20 jaar willen we opvang blijven bieden aan een

kleine groep vrouwen en hun kinderen, gedurende de periode dat ze in

afwachting zijn van een verblijfsvergunning. We geven hen een veilige plek

om op adem te komen en hen voor te bereiden op wat er komen gaat.

Zelfredzaamheid is hierbij het sleutelwoord. Het welzijn van de kinderen

heeft bij ons de hoogste prioriteit, want wanneer zij het goed doen, dan

gaat het ook beter met hun moeders. Kinderen kunnen de toekomst

vormgeven en hun vooruitzichten liggen in Nederland. Zij spreken

vloeiend Nederlands, gaan naar Nederlandse scholen, volgen opleidingen

en zijn uiterst gemotiveerd. Het zijn onze toekomstige artsen,

verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, onderwijzers of de

uitvoerders van andere vitale beroepen.
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GESTERKT IN ONS STREVEN
Het land dat hun ouders gedwongen moesten verlaten is vaak corrupt, er

geldt geen vrijheid van meningsuiting en de rijkdom van het land wordt

onder een klein bevoorrecht groepje verdeeld. Het is een land waar jonge

vrouwen en mannen wegkwijnen omdat ze hun dromen en ambities niet

mogen vervullen, waar onredelijke inhumane regimes de dienst uitmaken

en waar zij geen enkele toekomst meer zien voor hun kinderen. Het land

van herkomst, wat hun thuisland had moeten zijn, maar waar zij zich niet

langer geborgen wisten. Waar vluchten de enige optie was en het gevecht

om te overleven in een koud ver nieuw land de realiteit. Wij voelen ons

bevoorrecht dat wij dankzij uw steun aan een groep nieuwkomers toch

enige nabije warmte kunnen bieden. 

 

Wij zijn alle particuliere gevers en de grotere donateurs intens dankbaar

voor het mogelijk maken van het Harriet Tubman Huis. Zonder uw steun

en generositeit kunnen wij ons werk niet doen. En zeg ik wij, dan denk ik

aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor het welzijn en welbevinden van

alle bewoners van ons huis. Hun niet-aflatende inzet bewijst dat het ware

geloof niet angst en verdeeldheid is, maar LIEFDE en VERBINDING!

 

Voorzitter
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Gedicht geschreven door Derek Otte



MISSIE
Ieder mens verdient een veilig en waardig bestaan met

toekomstperspectief. De vrouwen en kinderen aan wie wij opvang bieden,

zijn gevlucht voor oorlog, bedreigingen en/of conflicten. In het Harriet

Tubman Huis willen we hen de nodige rust, regelmaat en ruimte geven

om op adem te komen. Vanuit een meer stabiele basis kunnen ze hun

leven weer op orde krijgen en werken aan perspectief.  

 

STRATEGIE
Het Harriet Tubman Huis biedt tijdelijke opvang aan kwetsbare vrouwen

en hun kinderen, gedurende de periode dat zij in afwachting zijn van een

verblijfsvergunning. De stichting huurt van een woningbouwvereniging

drie geschakelde appartementen in Amsterdam Zuid-Oost. De vrouwen

worden naar ons doorverwezen door een advocaat of instanties uit het

vluchtelingennetwerk. De bewoonsters hebben ieder een eigen advocaat,

die hen begeleidt in hun procedure. In het huis is geen woonbegeleider

of gastvrouw aanwezig, de vrouwen wonen zelfstandig. De gezinnen

hebben elk een eigen slaapkamer, daarnaast zijn er gemeenschappelijke

woon- en speelruimtes en drie keukens. Op vaste dagdelen in de week is

een coördinator aanwezig. Daarnaast zijn er vrijwilligers die werken als

buddy, klussenhulp of activiteitenbegeleider. De opvang is niet

vrijblijvend, de bewoonsters zijn verantwoordelijk voor hun eigen

toekomstperspectief. Dit houdt in dat zij actief moeten meewerken aan

het contact met de advocaat over hun asielprocedure. Daarnaast wordt

van de bewoonsters verwacht dat ze de Nederlandse taal leren, zodat ze

goed voorbereid zijn op een (mogelijk) nieuw leven in Nederland.

Missie & strategie
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Giften

In deze tijd lijkt het misschien alsof individualisme hoogtij viert. Alsof

iedereen toegeeft aan de neiging zich te verschansen achter gesloten

grenzen, alles buiten te willen sluiten wat afwijkt van hetgeen normaal

wordt gevonden, het not-in-my-backyard syndroom. Gelukkig krijgen wij

voortdurend een ander beeld van mensen. Wij zien dat liefde, empathie

en barmhartigheid voor velen geen loze kreet is. Integendeel, het blijkt

juist vaak een belangrijke drijfveer. In 2019 heeft het Harriet Tubman Huis

financiële steun mogen ontvangen van verschillende fondsen, stichtingen,

andere instellingen en van particulieren. Dankzij deze gulle gaven hebben

we niet alleen het boekjaar positief af kunnen ronden, zij hebben ook het

vertrouwen in onze werkzaamheden bevestigd.

Van de Konfederatie Nederlandse Religieuzen (PIN) mochten wij ook in

het afgelopen jaar weer €10.000 ontvangen voor onze exploitatie en van

Stichting de Rotonde en de Haëlla Stichting ieder €7.500.

Apple (de werkgever van Anouk van Nuland) schonk ons €5.896 en het

Roomsch Catholijk Oude Armenkantoor (RCOAK) en de Congregatie van

de Zusters van de Voorzienigheid doneerden ieder €5.000. De Fundatie

Van den Santheuvel, Sobbe steunde het Harriet Tubman Huis met €4.000

en dat deed het Jeannette Noëlhuis met €2.500. De St. Pierre Fourier

Stichting schonk ons €3.000. Van de Diaconie Protestantse Gemeente

kregen wij €1.750  en van de Stichting Beheer Wilhelmina Gasthuis terrein

en omgeving €1.500. Provincialaat Zusters van Liefde, Diaconie

Evangelisch Luthersche Gemeente Amsterdam en Caritas Amstelland

maakten ieder een bedrag van €1.000 naar ons over. Ook werden wij

ruimhartig gesteund door donateurs die onvermeld willen blijven, wat wij

uiteraard respecteren. In totaal heeft de stichting €59.879 ontvangen,

waaronder €9.060 van particulieren. Wij prijzen ons gelukkig met al deze

blijken van grote betrokkenheid bij onze organisatie.
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Onze gasten in het huis

In 2019 woonden in het Harriet Tubman Huis 8 vrouwen met hun 12

kinderen.

Afgelopen jaar heeft één van onze langst inwonende gasten haar

verblijfsvergunning gekregen. Samen met Samen Doen en haar vaste

buddy is hard gewerkt om al het papierwerk in orde te krijgen en met

vereende kracht is zij verhuisd. Andere vrouwen zijn op dit moment in

afwachting van hun procedure. Voor de één zal het sneller gaan dan voor

de ander, we blijven vertrouwen op de toekomst.

De kinderen gaan graag naar school. De jongere kinderen zitten op de

lagere school De Rozemarn. De oudere kinderen gaan naar de middelbare

school, van vmbo tot vwo. Het contact met mentoren en

schoolmaatschappelijk werk loopt uitstekend. Alle vrouwen en kinderen

krijgen wekelijks een klein bedrag aan leefgeld, waarmee ze wat dagelijkse

boodschappen kunnen doen. Voor spullen als toiletartikelen, meubilair,

kleding en speelgoed zijn ze afhankelijk van giften. 

De kinderen namen vorig jaar deel aan dans, muziek en toneellessen

(mede dankzij de steun van het Jongeren Cultuur Fonds Amsterdam) en

gingen naar de Weekendschool. In de vakanties werden uitjes

georganiseerd, zoals zeilen, naar Ajax gaan en De Parade bezoeken. De

kinderen maakten ook dankbaar gebruik van sportclubs door de

tegemoetkomingen van het sportfonds. In 2019 ging het Bloei en Groei

traject van start in Vensepolder. Een aantal vrouwen van het Harriet

Tubman Huis helpt iedere week met moes-tuinieren. Dit inspireert ze om

ook op het eigen balkon te starten met het telen van eigen groenten. De

kinderen doen enthousiast mee, want jong geleerd is immers oud gedaan.
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Met maar liefst twintig bewoners in het Harriet Tubman Huis, wordt er

heel veel gebruik gemaakt van de faciliteiten en is er dus regelmatig

onderhoud nodig. In 2019 is één van de twee keukens onder handen

genomen. Van de woningbouwvereniging hebben we een nieuwe keuken

gekregen en dat gaf meteen een opgeruimd gevoel. Daarnaast is de

organisatie Serve the City in het huis geweest om de alle wanden wit te

schilderen. Inmiddels zijn de meubels vervangen en is het balkon opgefrist

met bloemen. Stapje voor stapje knappen we de slaapkamers op.

Wanneer iemand vertrekt naar een eigen woning krijgt de - soms letterlijk

uitgewoonde - kamers een fikse opfrisbeurt, zodat een nieuwe bewoonster

in een gezellige kamer komt. Met vereende krachten zijn ook de overvolle

kelderboxen opgeruimd om er een fietsenstalling van te maken. Zo ziet

het huis er weer mooi uit.

Noëlle Oostdam 

Coördinator
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Regelmatig ontvangen wij voor onze opvang bijdragen waar wij

heel dankbaar voor zijn. Van kleding voor de kinderen tot verse

groenten. Een aantal keer per jaar worden er vanuit verschillende kerken

pakketten afgegeven met houdbare artikelen zoals blikken met bonen en

pasta. Door Neighborhood Feminists wordt maandelijks een pakket

samengesteld met hygiëne-en toiletartikelen voor alle vrouwen. In 2019

heeft een diaconale groep uit Duivendrecht zegels van een supermarkt

gespaard, om zo alle vrouwen een doos met levensmiddelen te kunnen

geven. Verder ontvangen we wekelijks verse producten van Organic food

for You, een duurzame supermarkt. Dit geeft de bewoners iets meer

financiële ruimte. Daarnaast zijn we geweldig geholpen met het

opknappen van het huis door Serve the City en door de Hillsong Kerk met

uitjes voor de kinderen.

In 2019 hebben we een Facebook-groep aangemaakt: Spullen doneren –

Harriet Tubman Huis, waarin we een oproep kunnen doen voor

noodzakelijke spullen. Overigens wordt ons via info@harriettubmanhuis.nl

ook allerlei spullen aangeboden, van meubelen, keukengerei tot een

kinderfiets of een wieg voor de baby. In verband met ruimtegebrek

kunnen we helaas niet alles aannemen, maar we zijn iedereen zeer

dankbaar voor het aanbod.

Donaties in natura
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Vrĳwilligers

In 2019 hebben we met ons geweldig team van vrijwilligers weer veel

werk kunnen verzetten. Elk jaar is er wat verloop, maar gelukkig weten we

altijd weer nieuwe enthousiastelingen te vinden. De meeste nieuwe

vrijwilligers benaderen het Harriet Tubman Huis via ons netwerk of via de

Vacaturebank van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam. We hebben

meestal één of meer vacatures openstaan, zoals voor buddy

of activiteitenbegeleider. 

Wie werkt er in ons team? De meeste inzet wordt verricht door de twee

coördinatoren, eerder genoemd, die samen zorgen voor het reilen en

zeilen in het huis. Daarnaast proberen we voor elke bewoonster een vaste

buddy aan te stellen. Ook hebben we vrijwilligers die helpen met klussen

in huis en vrijwilligers die met de kinderen activiteiten ondernemen. 

Ook onderdeel worden van ons team? 

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

 

18

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


BEDANKT
VOOR
JULLIE
INZET IN
2019

ALINE ,  ANOUK ,  ASLIHAN ,

AYA ,  BRAM ,  ED ,  ESTHER ,

HARRY ,  INGRID ,  JANTINE ,

JUNE ,  MILOU ,  NAZANIN ,

NICK ,  NOELLE ,  PHILLIPA ,

RUDOLF ,  SARAH ,

SERVANE  EN  SUSAN



Bestuur

Ingrid Kluvers, voorzitter

Bram van Mill, penningmeester

Susan Nuijten, secretaris 

Rudolf Korn, lid

Nick Huls, lid

Het bestuur bestond in 2019  uit de volgende personen:

Het bestuur heeft 9 keer vergaderd in 2019. De belangrijkste

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

externe contacten, de opvolging van de voorzitter en het aantrekken van

nieuwe vrijwilligers. Daarnaast   werd ook veel over de toekomst van het

Harriet Tubman Huis gesproken. Het opvanghuis bestaat nu 20 jaar,

maar hoe kunnen we zorgen dat we over 20 jaar nog steeds vrouwen en

kinderen kunnen opvangen? 

Op 14 november hebben we in het Wereldhuis een beleidsdag

georganiseerd, waarop alle vrijwilligers en het bestuur terug hebben

gekeken op het jaar 2019: wat hebben we bereikt? En er zijn plannen

gemaakt voor 2020, zoals het opstellen van een nieuw beleidsplan,

professionalisering van de processen en meer aandacht voor

communicatie.  

Ook hebben we op de beleidsdag afscheid genomen van de voorzitter

Ed van Cortenberghe, die na 7 bevlogen jaren het stokje doorgaf aan

Ingrid Kluvers.

Susan Nuijten

Secretaris
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Financieel verslag

De kascommissie, in de samenstelling van de heer Bas van de Sande en

mevrouw Joke de Hoogh, heeft de controle van dit verslag uitgevoerd en

heeft daarna een goedkeurende verklaring afgegeven. Wij zijn haar

dankbaar voor de verrichte werkzaamheden Het resultaat van het

boekjaar 2019 bedraagt € 4.714,- positief. (€ 4.180,- positief in 2018) 

Op de volgende pagina’s tonen wij de balans per 31 december 2019 en de

staat van baten en lasten over 2019, met de toelichting op de balans en

die op de staat van baten en lasten. Waarna het financieel verslag afsluit

met de begroting voor 2020. Onze stichting is volledig afhankelijk van

giften en donaties van fondsen, instellingen en particulieren. Er wordt

geen subsidie ontvangen van welke instantie dan ook. Het zal wederom

moeite kosten om de exploitatiekosten van één jaar te financieren.

Bij het schrijven van dit jaarverslag ontbreekt voor het jaar 2020 nog een

bedrag van € 32.000,- 

Bram van Mill

Penningmeester
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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

Email: info@harriettubmanhuis.nl

Website: 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

Foto's: Eva Meylink


