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Voorwoord

Op dit moment moeten de vrouwen in het Harriet Tubman Huis net als

alle vluchtelingen bijna twee jaar wachten op de start van hun

asielprocedure. Zitten zij eindelijk in zo’n procedure dan breekt een

nieuwe periode aan van wachten, wachten en nog eens wachten. Al die

tijd mogen zij niet werken, niet studeren; ze mogen helemaal niets.

‘Ik leef wel, maar ik besta niet,’ zei een van onze bewoonsters tegen mij.

Korter en krachtiger is haar situatie niet te verwoorden. 

De reden dat mensen vluchten is niet altijd even duidelijk en vaak

complex. Altijd draait het om angst én om tastbare hoop, om

voortgedreven worden door nachtmerries, maar ook door

doorzettingsvermogen, moed en veerkracht.

Voor de zeven gevluchte vrouwen die met hun kinderen bij ons wonen is

het van groot belang dat zij actief mogen en kunnen meedoen in onze

samenleving. Zij zijn gewoon moeders, gewoon vrouwen met hoop op

een betere/veiligere toekomst, in ieder geval voor hun kinderen. Zij

hebben veel, en soms alles, opgegeven, soms zijn zij zelfs zichzelf

kwijtgeraakt en kost het de nodige tijd, rust en regelmaat hen weer op

verhaal te laten komen.

Als Nederlanders ervaren wij nu hoezeer onze vrijheid door alle

coronamaatregelen wordt ingeperkt. De avondklok is een noodzakelijk

kwaad. Velen worden depressief omdat het einde van deze crisis nog niet

in zicht lijkt, we zijn het wachten moe ook al weten we dat we allemaal in

hetzelfde schuitje zitten en dat we straks gevaccineerd zijn. Niet weten

waar je precies aan toe bent, leven in onzekerheid, maakt mensen ziek.

De coronacrisis heeft ook de ongelijkheid tussen mensen schrijnend

blootgelegd. Zo is het voor veel kinderen zwaar om niet naar school te

kunnen. Verplicht vanuit huis digitaal onderwijs te moeten volgen is een

hele opgave. 
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Maar ben je daartoe gedwongen in een ruimte van nog geen 30 vierkante

meter met 11 andere kinderen om je heen, dan is het praktisch onmogelijk

je te concentreren. School geeft de kinderen die tijdelijk bij ons wonen de

noodzakelijke structuur en leerkrachten bieden indien nodig extra

aandacht. Door alles wat zij hebben meegemaakt hebben ze dat juist

hard nodig. Daarvan verstoken te moeten zijn is voor hen extra moeilijk,

zet hen ongewild op achterstand.

MENSENWERK
Helaas gaat de discussie over vluchtelingen vaak over getallen en regels in

plaats van over mensen. Het zijn juist de persoonlijke verhalen die ons

raken en motiveren. De vrouwen en kinderen die een beroep doen op

onze opvang hebben een naam, een gezicht, een persoonlijke

geschiedenis. Soms zijn ze boos, soms zijn ze verdrietig, soms blij, soms

hartelijk, soms afstandelijk, soms beminnelijk, soms moeilijk, want niets

menselijks is hen vreemd. Het zijn niet alleen mensen op de vlucht, maar

mensen die hunkeren naar geborgenheid, liefde, vrijheid en veiligheid.

Vrouwen die zich door niets en niemand tegen laten houden, niet door

oorlog of een dictator of een zware asielprocedure.

KOMEN EN GAAN 
Voor corona toesloeg was het in ons huis een komen en gaan. Door de

maatregelen zijn nu veel procedures vertraagd, ook de doorstroom in ons

huis is gestagneerd.

In het afgelopen jaar kreeg slechts één bewoonster een

verblijfsvergunning waarmee zij eindelijk het recht heeft op werk, een

uitkering en op eigen woonruimte. Maar zij wacht nog steeds op die

beloofde woning, helaas zijn er nog vele wachtenden voor haar.
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Ook ons huis kent een wachtlijst. Er is een grote behoefte aan een veilige

plek waar vrouwen die in een asielprocedure zitten samen met hun

kinderen tijdelijk kunnen worden opgevangen tot zij in staat zijn een

volgende stap te zetten.

Het Harriet Tubman Huis bestaat dankzij de onvoorwaardelijke inzet van

alle vrijwilligers die zich inzetten voor het welzijn en welbevinden van

onze bewoners. Ook de coördinatoren, de vrouwen die verantwoordelijk

zijn voor het reilen en het zeilen van het huis, doen dat als vrijwilliger vaak

naast een reguliere baan.

Coördinator word je uit overtuiging. Het kost minimaal een dag in de

week, vaak wordt langer gewerkt dan de afgesproken uren, het is zwaar

door de confrontatie met veel pijn en verdriet en het vereist een grote

bevlogenheid.

Het Harriet Tubman Huis is ruim twintig jaar geleden ontstaan uit een

woongroep en vervolgens verhuisd naar drie naast elkaar gelegen flats in

Amsterdam-Zuidoost. Oprichter Claartje Vollebregt was het gezicht van

het huis tot haar dood in 2011. Maria Buijen nam in dat jaar alle taken van

Claartje over tot 2018, ook zij werd een begrip. Na zeven jaren volgde June

De Groot Van Embden haar op en daarna kwam Anouk Nuland. 

De vluchtelingenproblematiek is complexer geworden en asielprocedures

stagneren bij de IND. Dat heeft zijn weerslag in ons huis en al het werk

werd voor één coördinator te zwaar. Anouk kreeg versterking van Noëlle

Oostdam, een verpleegkundige met een schat aan ervaring als manager

en coach.

De Maya Angelou Opvang (LVV) aan het Javaplantsoen in Amsterdam was

de droom van Anouk, waarvoor zij ons moest verlaten. Gelukkig was Milou

Dohmen bereid haar op te volgen.

7





Toen Noëlle aangaf dat zij zich op andere belangrijke zaken wilde

concentreren en het voor Milou te zwaar bleek om het Harriet Tubman

Huis te combineren met een baan als juridisch-sociaal medewerker bij

STIL in Utrecht, vroegen wij ons als bestuur af hoe wij ooit weer zo’n sterk

duo zouden kunnen vinden.

We deden een oproep voor nieuwe coördinatoren en tot onze blijdschap

kregen we veel enthousiaste reacties. Inmiddels is een nieuw team,

bestaande uit Mirjam Smit, Rinda Bosker en Vivian Deekman, ingewerkt

door Noëlle en Milou en zijn de verschillende taken verdeeld. Overigens is

wel gebleken, gezien de hoeveelheid werk, dat het team uit vier mensen

zal moeten bestaan. Dat is nu ons streven.

DANKBAARHEID
Intens dankbaar zijn wij al onze particuliere gevers en de grotere

donateurs, want zonder uw steun en generositeit zou er geen

kleinschalige opvang zoals het Harriet Tubman Huis bestaan, zouden wij

met z’n allen ons werk niet kunnen doen.

Uw support is voor ons een bevestiging dat barmhartigheid geen loos

begrip is, angst en verdeeldheid geen heilzame optie, maar dat we mogen

blijven geloven in LIEFDE en VERBINDING.

 

Ingrid Kluvers 

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. Het Harriet

Tubman Huis wil een veilige vluchtheuvel zijn en is geen

eindbestemming, maar het begin van een volgende stap.

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-Zuidoost. 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

"Want ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij
hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij
opgenomen…"
 - Mattheus 25-vers 35-40

Gelukkig mogen wij dagelijks ervaren dat naastenliefde, empathie en

betrokkenheid geen loze kreten zijn. In tegendeel, het blijkt juist vaak een

belangrijk motief om ons huis en haar bewoners te steunen als vrijwilliger

of met een geldelijke bijdrage. 

In 2020 heeft het Harriet Tubman Huis financiële steun mogen ontvangen

van verschillende fondsen, kleine organisaties en niet in de laatste plaats

van particulieren. Dankzij al deze genereuze bijdragen hebben wij het

boekjaar positief af kunnen sluiten en voelen wij ons ook gesteund in het

nut van onze werkzaamheden. 

Van het Roomsch Catholijk Oude Armenkantoor (RCOAK) en van de

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe mochten wij in het afgelopen jaar

respectievelijk €10.000 en €8.000 ontvangen voor onze exploitatie. De

stichting De Rotonde en de Ars Donandi Stichting WJO de Vries Fonds

schonken ons ieder €7.500 en de St Pierre Fourier stichting €7.000. Het

Kansfonds en de stichting RC Maagdenhuis droegen €5.000 bij en het

Maria Strootfonds €4.000. De Gravin van Bylandt Stichting en de Stichting

Begeleiding Vreemdelingenopvang deden dat ieder voor €2.500. In het

afgelopen jaar werden wij enthousiast gesteund door de Rotary Club

Amsterdam afdeling RIO aan de Amstel. Zij organiseerden verschillende

evenementen waarbij zij €3.750 aan donaties voor ons inzamelden. 
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De Stg Diaconie Protestantse Gemeente A'dam ZO schonk €1.750. Drie

instellingen (Diaconie Evangelisch Lutherse, Provincialaat Zusters van

Liefde en Caritas Amstelland) maakten ieder een bedrag van €1.000 naar

ons over. Ook werden wij ruimhartig bedacht door donateurs die

onvermeld willen blijven, wat wij uiteraard respecteren. In totaal heeft

onze stichting nog €2.579 ontvangen van 9 instellingen en maar liefst

€13.765 van particulieren. Het aandeel donaties van particulieren zit, na

een aantal dalende jaren, flink in de lift. Afgelopen jaar was er een groei

van maar liefst 50% aan donaties door particulieren. 

Wij zijn mede namens onze bewoners iedereen intens dankbaar voor al

deze blijken van betrokkenheid bij het Harriet Tubman Huis.
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Het Harriet Tubman Huis leeft op giften en donaties. Dat zijn niet alleen

financiële middelen, maar ook vaak spullen zoals voedselpakketten,

kleding, kinderspeelgoed of zelfs tweedehands mobiele telefoons of iPads.

Soms krijgen we het spontaan aangeboden via email

(info@harriettubmanhuis.nl) of soms vragen we zelf iets op via Facebook

of in de nieuwsbrief. In het coronajaar was er bijvoorbeeld behoefte aan

extra mobiele telefoons, omdat de coördinatoren tijdelijk niet in het huis

konden komen en het contact telefonisch verliep. Ook hadden alle

kinderen een computer of iPad nodig voor thuisscholing. Gelukkig

konden we dat via ons netwerk snel regelen. Ook hebben we op verzoek

een aantal naaimachines gekregen, waarmee de vrouwen hun kleding

konden vermaken. En vanwege de geboorte van maar liefst twee baby’s in

het huis, werd in allerijl een hele uitzet verzameld. Ook merkten we dat in

de eerste lockdown een heleboel mensen hun zolder gingen opruimen,

want we kregen van alle kanten speelgoed, meubels en kleding

aangeboden. In verband met ruimtegebrek konden we niet alles

aannemen, maar we zijn iedereen dankbaar die aan ons gedacht heeft. 

In de nieuwsbrief die we elk kwartaal sturen, bedanken we onze

contacten voor de giften. En mochten we iemand vergeten zijn, dan bij

deze nog hartelijk dank!  

Donaties in natura
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Onze gasten in het huis

In 2020 woonden in het Harriet Tubman Huis 8 vrouwen en 11 kinderen. In

het afgelopen jaar hebben twee vrouwen een woning toegewezen

gekregen, waarvan één maar liefst 10 jaar lang in het Harriet Tubman Huis

heeft gewoond. De buddy’s en de coördinatoren hebben geholpen met

de verhuizingen. De kamers hebben een grondige opknapbeurt gekregen

en daarna was er weer plek voor een nieuwe bewoonster uit Nigeria en

haar twee zonen.

Ook op een andere manier zijn er nieuwe bewoners gekomen, want er

zijn maar liefst twee baby’s geboren! Ondanks corona is het allemaal goed

gegaan, maar het heeft een enorme impact gehad op de dynamiek in het

huis. Gelukkig maken de twee jongetjes het erg goed.  De oudste dochter

in het huis heeft de middelbare school afgerond en is gestart met een

opleiding in de zorg. Omdat het moeilijk is een kamer te vinden, heeft ze

nu tijdelijk onderdak in het Harriet Tubman Huis gekregen. 

Het jaar is vooral getekend door corona. De bewoonsters bleven

grotendeels binnen, bang voor het virus. Er kon geen Nederlandse les

plaatsvinden en er waren geen activiteiten in het huis. De kinderen

verbleven ook veel in huis vanwege de lockdown, konden niet meer

sporten en moesten omschakelen naar thuisscholing. Dit alles in een klein

huis, je kan je voorstellen dat dit spanningen bracht. Het is een zware tijd

geweest, niet alleen voor de bewoners van het huis maar ook voor ons

Milou en mij, als coördinatoren, om dit van een afstand in goede banen te

leiden. 
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Eind van het jaar 2020 heb ik besloten om te stoppen, met pijn in mijn

hart. Corona heeft qua energie haar tol geëist. Ik denk met heel veel

warmte terug aan de bewoners en vooral aan de kinderen. Het mag ook

gezegd worden dat de lagere scholen alles in het werk hebben gesteld

om oog en oor te hebben voor deze kwetsbare groep kinderen. Er werden

laptops uitgeleend en één of twee keer per week werden de kinderen

uitgenodigd om zelf naar school te komen. Dan konden ze hun verhaal

kwijt en eventueel hulp krijgen. Wanneer het nodig was werden moeders,

samen met mij, op de hoogte gehouden van aangepaste leermethodes en

extra hulp. Ik wil iedereen hiervoor bedanken. Corona heeft ook duidelijk

gemaakt dat er hulp soms om de hoek ligt.

Ik wens mijn opvolgers heel veel plezier en succes toe. 

Noëlle Oostdam 

Noëlle Oostdam 

Coördinator
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BEDANKT
VOOR
JULLIE
INZET IN
2020

AL ,  ARIANE ,  AYA ,  BRAM ,

DOORTJE ,  EMMA ,

FRANCSESCA ,  GITA ,  HARRY ,

HILERY ,  INGRID ,  JANTINE ,

JUNE ,  KATRIEN ,  MARJOLEIN ,

MARK ,  MARLEEN ,  MILOU ,

MIRJAM ,  NATHALIE ,  NICK ,

NOËLLE ,  RINDA ,  ROOS ,

RUDOLF ,  SUSAN ,  VIVIAN  EN
YASMINA .



Vrĳwilligers

IIn 2020 hebben we met ons geweldig team van vrijwilligers weer enorm

veel werk kunnen verzetten. Elk jaar is er verloop, maar gelukkig zijn er

weer nieuwe enthousiastelingen te vinden die zich graag willen inzetten

voor deze kleinschalige opvang. De meeste nieuwe vrijwilligers benaderen

het Harriet Tubman Huis via ons netwerk of reageren op een vacature via

de Vacaturebank van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam. In 2020 hebben

we voor het eerst ook vacatures geplaatst op OneWorld. 

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

coördinatoren, die gezamenlijk zorgen voor het reilen en zeilen in het huis.

In 2020 waren dat Milou en Noëlle. Zij hebben in dit moeilijke jaar zo’n

enorme klus gehad om binnen de beperkingen de verbinding te houden

met de bewoners en het huis, wat niet altijd makkelijk is geweest. Aan het

eind van het jaar heeft Noëlle het stokje overgedragen aan de nieuwe

coördinatoren Rinda, Vivian en Mirjam. Dit team gaat het werk

herverdelen, vooruitlopend op het vertrek van Milou begin 2021.

Ook hebben we voor elke bewoonster een vrijwilliger die als vaste buddy

werkt. Een aantal dames doet dit inmiddels al jaren, en er ontstaat zo een

hechte band tussen de buddy en de bewoonster en de kinderen.

Daarnaast hebben we Harry en Margreet, die helpen met klussen in huis

en enkele vrijwilligers die met de kinderen activiteiten ondernemen. Tot

slot heeft Nathalie als communicatiespecialist in 2020 een

communicatieplan opgesteld voor het huis, waarmee we de komende

jaren aan de slag kunnen.

Ook onderdeel worden van ons team?

Kijk op de site van de Vacaturebank of op onze website voor onze

openstaande vacatures.
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Bestuur

Ingrid Kluvers, voorzitter

Bram van Mill, penningmeester

Susan Nuijten, secretaris 

Rudolf Korn, lid

Nick Huls, lid

Het bestuur bestond in 2020  uit de volgende personen:

Het bestuur van het Harriet Tubman Huis heeft een stabiele

samenstelling en bestaat uit gedreven en actieve bestuursleden. Ze

hebben elk een expertise of aanvullende taak, waarmee er

betrokkenheid met het huis is gecreëerd. Zo zet de voorzitter Ingrid zich

in voor de fondsenwerving bij instellingen en is Nick naast juridisch

expert ook leraar Nederlandse taal in het huis. Bram heeft als

penningmeester contact met vaste donateurs, de kascommissie en de

coördinatoren over het weekgeld. En Susan is het aanspreekpunt voor de

communicatie rondom het huis, zoals dit jaarverslag en de nieuwsbrief. 

De vergaderingen gingen in 2020 over zaken als instroom en uitstroom

van bewoonsters, de zorgen rondom corona, de enorme inzet en de

continuïteit van het coördinatoren-team en de financiën. Elk jaar maken

we ons zorgen of het weer gaat lukken om voldoende donaties te krijgen

om alle kosten te kunnen dekken. Uiteindelijk lukt het ons altijd, door

vereende inspanningen van de voorzitter. Meestal is dat op de valreep in

november of december, maar in 2020 hadden we al in de zomer uitzicht

op voldoende donaties. Dat gaf een geruststellend gevoel in een

zorgelijk jaar.
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In 2020 heeft het bestuur 7 keer vergaderd. De vergaderingen waren

meestal bij de voorzitter thuis aan haar grote eettafel; met soep en een

broodje konden we nog wat napraten. Helaas was dat alleen in januari

2020 het geval en sindsdien vergaderden we online via Zoom. Het

vergaderen is efficiënter, want het kost minder tijd, maar we missen

hiermee het persoonlijk contact als bestuur met elkaar. 

We kijken ernaar uit om elkaar weer eens in het echt te zien in 2021. En

niet alleen om te vergaderen, maar ook om langs te gaan in het huis en

een goede afscheidsborrel te kunnen organiseren voor de vertrokken

coördinatoren en vrijwilligers. Want dat verdienen ze.

Susan Nuijten

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 daarop een goedkeurende verklaring afgegeven. Wij zijn haar

dankbaar voor de verrichte werkzaamheden.

Aan het einde van het jaar ontvingen wij nog veel bijdragen van fondsen

en instellingen, waardoor wij 2020 met een ruim positief resultaat

mochten afsluiten. Het resultaat van het boekjaar 2020 bedraagt € 13.161,-

positief (ten opzichte van € 4.714,- positief in 2019).

Op de volgende pagina’s tonen wij de balans per 31 december 2020 en de

staat van baten en lasten over 2020, met de toelichting op de balans en

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

met de begroting voor 2021. 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 2021 nog een bedrag

van € 47.500,-.

Bram van Mill

Bram van Mill 

Penningmeester
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Balans Stichting Harriet Tubman Huis 
Balans per 31 december 2020 (na resultaatverwerking)
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Balans per 31 december 2020 (na resultaatverwerking)
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Staat van baten en lasten 2020
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Staat van baten en lasten 2020 (vervolg)
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Toelichting op de balans 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
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Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)
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Vooruitzichten 2021



34

De begroting voor 2021 ziet er als volgt uit:
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Lasten (vervolg)



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, Roos Sybesma

Redactie en vormgeving: Naomi Kanapathypilai

 

 


