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Jaarverslag 2019 

 

Het afgelopen jaar was opnieuw een veelbewogen jaar voor alle betrokkenen. 

Gelukkig hebben veel vrouwen een verblijfsvergunning gekregen en de opvang 
was daardoor half leeg. Het jaar startte goed met het langverwachte 

kinderpardon op 29 januari 2019! 

 

 

Kinderen en het Kinderpardon 

 

De kinderen hebben zelf actie gevoerd. Ze zijn naar samenkomsten gereisd, 
bijvoorbeeld van de actie Wij blijven hier, #BOOS en Geen Kind aan de Kant. Ze 

hebben ook aan televisieprogramma’s meegewerkt om hun stem te laten horen. 

Zo werd Gohar (12) op 30 januari 2019 geïnterviewd door het Jeugdjournaal. Ze 

sprak met de pers en politici alsof ze het al jaren deed! 

 

https://nos.nl/artikel/2269815-nadat-ik-had-gehoord-over-het-kinderpardon-
had-ik-een-hele-fijne-nacht.html 

 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2269812-ik-heb-ineens-een-wonder-

gehoord.html 

 

Met en voor de kinderen voeren we al jaren actie in samenwerking met Defence 
for Children, Vrouwen Tegen Uitzetting en andere organisaties. In de loop van 

2019 kregen veel, maar helaas niet alle, van onze kinderen bericht dat ze 

inderdaad onder het kinderpardon vallen.  

 

In het kader van het kinderpardon hebben in totaal 112 personen die wij 

begeleid hebben, zowel kinderen als hun ouders, nu de mogelijkheid om als 

gewoon gezin te leven in een huis of flat, er te mogen zijn en geen angst meer te 
hoeven voelen voor de politie. Eindelijk is hen recht gedaan en heeft de 

humaniteit gewonnen! 

 

Eén van de kinderen, die geen beslissing op zijn aanvraag heeft gekregen, is 

naar de rechtbank gestapt. Tijdens de zitting reageerde de rechter duidelijk 

aangeslagen en verontwaardigd op de handelswijze van de IND. Het positieve 
was dat de rechter deze zaak naar de meervoudige kamer heeft verwezen voor 

een inhoudelijke behandeling van de zaak. De IND kan hierna niet meer in 

beroep gaan. Hopelijk zullen meer rechters tot een dergelijke actie over gaan! 

 

 

Huisvesting opvang 

 
Het jaar startte met een propvolle opvang. Dat kwam doordat er vooral veel 

vrouwen en kinderen waren die onder het kinderpardon zouden moeten vallen. 

Na het pardon vond er een kleine exodus plaats want veel van hen zijn daarna 

naar Ter Apel gegaan om alles verder te regelen. Sindsdien worden er geen 

mensen meer in de woning van Gabbi opgevangen en verblijft iedereen die nog 

in procedure is op andere locaties. Een deel van de locaties is helaas weggevallen, 
omdat de camping, waar we mensen onderbrachten, verkocht is. Onze eigen 

opvangcapaciteit is daardoor enorm geslonken en we zijn vaker afhankelijk van 

gastadressen en huurwoningen. Dit brengt allebei meer kosten met zich mee. 

https://nos.nl/artikel/2269815-nadat-ik-had-gehoord-over-het-kinderpardon-had-ik-een-hele-fijne-nacht.html
https://nos.nl/artikel/2269815-nadat-ik-had-gehoord-over-het-kinderpardon-had-ik-een-hele-fijne-nacht.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2269812-ik-heb-ineens-een-wonder-gehoord.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2269812-ik-heb-ineens-een-wonder-gehoord.html
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Nieuwe kansen 

 

Als we aan een procedure werken betreft deze vaak een heel gezin. Zo hebben 
we in 2019 gewerkt aan 65 procedures en daarmee nieuwe kansen op verblijf 

gecreëerd voor in totaal 180 personen. 

In 34 zaken hebben we succesvol een beroep gedaan op het kinderpardon 

waardoor 112 personen eindelijk aan een normaal leven in Nederland konden 

beginnen.  

Een andere werkwijze die we ook hanteren is om vrouwen en kinderen te 

ondersteunen met doorreizen naar een ander land waar ze familie hebben en/of 
meer kans maken op een verblijfsvergunning. Vijf vrouwen en vijf kinderen 

kunnen via deze route uitkijken naar een betere toekomst.  

 

Een minder bekend deel van ons werk bestaat uit het begeleiden en helpen van 

vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van gedwongen prostitutie, (ritueel) 

misbruik en kinderporno. We zijn enorm blij dat we 15 vrouwen en kinderen 
hebben kunnen bevrijden. Daarnaast heeft de stichting diverse interviews 

afgegeven om de specifieke problematiek van deze groep vrouwen onder de 

aandacht te brengen. Achter de schermen waren we betrokken bij deze 

uitzending van Argos: 

 

https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/uitzending-6-juni-
nigeriaanse-meisjes-vermist-maar-niet-gemist.html 

 

Vanaf het begin van ons bestaan zet Stichting Vesta zich in voor vrouwen en 

meisjes die in de vrouwenhandel zijn beland, onder andere via 

expertbijeenkomsten. Dit werk zullen we voortzetten, want nog steeds worden er 

duizenden vrouwen en meisjes uit azc’s in Nederland vermist maar niet gemist. 

 
 

Doelgroep 

 

De doelgroep bestaat uit vrouwen en kinderen die in Nederland op straat terecht 

zijn gekomen of dreigen te komen doordat zij buiten het systeem vallen.  

In 2019 waren de vrouwen en kinderen hoofdzakelijk afkomstig uit Armenië, 
Oekraïne, Rusland, Afghanistan, Kaapverdië, China, Burundi, Siërra Leone, 

Dominicaanse Republiek, Somalië, Macedonië, Brazilië, Thailand, Irak en Iran, 

Liberia en Nigeria, Ethiopië, Eritrea en Turkije.  

De vluchtredenen van de vrouwen waren divers: oorlogsgeweld, de politieke 

situatie van het land van herkomst, seksuele geaardheid, religieuze voorkeur, 

(eer gerelateerd) geweld tegen vrouwen/meisjes en vrouwenhandel.  

 
 

Financieel overzicht 

 

De inkomsten uit donaties zijn voor het tweede jaar op rij gedaald. Na een forse 

daling van 25% in 2018 (ten opzichte van 2016 en 2017), zien we in 2019 een 

verdere daling met 14%. Hiervoor zijn verschillende verklaringen te geven: 
- Door de politie-invallen in 2016-2017 zijn we steeds meer ‘onder de radar’ 

gaan werken en is de stichting beperkt naar buiten getreden. 

https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/uitzending-6-juni-nigeriaanse-meisjes-vermist-maar-niet-gemist.html
https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/uitzending-6-juni-nigeriaanse-meisjes-vermist-maar-niet-gemist.html
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- In 2018 en 2019 zijn er (in tegenstelling tot andere jaren) geen 

benefietacties georganiseerd. 

- De gemiddelde leeftijd van ons donateurenbestand is hoog en natuurlijk 

verloop door overlijden wordt onvoldoende aangevuld met nieuwe 
donateurs. 

- Er is door het bestuur onvoldoende aan fondsenwerving gedaan.  

De donaties blijven dus ver achter bij het benodigde budget. Een tweede 

geldstroom via het verkopen van tweedehands spullen (dit zijn vaak donaties in 

natura), blijft noodzakelijk, terwijl dit qua tijd en energie nauwelijks op te 

brengen is. De combinatie van deze twee geldstromen is geen duurzaam 

concept. Er is een grote noodzaak om de inkomsten via donaties te vergroten.  

De grootste kostenposten betreffen de huur (eigen panden en gastadressen), 

(door)reiskosten en eten/drinken.  

 

De bestuursleden verrichten hun werk volstrekt belangeloos. Zij ontvangen geen 

onkostenvergoeding of vacatiegelden. De directeur ontvangt wel vacatiegelden 

en een maandelijkse vrijwilligersvergoeding. Bij beide vergoedingen wordt een 
maximum gehanteerd van € 1500 per jaar. 

 

 

Omzet 2019  
Donaties 43.829,00  
Totaal Omzet 43.829,00  

   

Kosten 2019  
Vacatiegelden 750,00  
Vrijwilligersvergoeding 1.500,00  
Onkostenvergoeding 1.600,00  
Huur panden 19.870,82  
Energie en water 378,50  
Overige huisvestingskosten 4.518,20  
Kleding 1.278,95  
Eten/drinken/boodschappen 5.882,55  
Telecommunicatie 480,00  
(Door-)reiskosten 6.685,05  
Activiteiten/empowerment 746,40  
Bankrente en -kosten 199,41  
Verzekeringen algemeen 75,45  
Overige algemene kosten 2.803,89  
Totaal Kosten 46.769,22  

   

Saldo -2.940,22  
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Conclusies en verwachtingen 

 
We zijn blij voor de vrouwen en kinderen die na hun onzichtbaar bestaan er nu 

mogen zijn. De prijs voor het kinderpardon is helaas hoog: 

- In ruil voor het pardon is afgesproken dat er in het vervolg geen beroep 

meer mogelijk is op de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. 

- Er komt geen volgend kinderpardon meer. Voorgoed.  

- Nederland nam jaarlijks 750 vluchtelingen over van de VN organisatie 

UNHCR uit hun kampen, dat wordt nu beperkt tot 500.  
De coalitie is het eens geworden over een toets voor schrijnende situaties in het 

begin van de asielprocedure, waarbij gekeken wordt naar de belangen van 

kinderen. Aangezien dit door de IND wordt gedaan, hebben we daar echter geen 

hoge pet van op. We vragen al jaren om onafhankelijk toezicht op het handelen 

van de IND, maar er is nog steeds geen externe instantie die hun werkwijze 

beoordeelt. 
 

Vrouwen en kinderen die nog geen recht op verblijf hebben lopen enorm veel 

risico om in gevaarlijke en mensonterende situaties terecht te komen. Veel 

vrouwen en meisjes, zelfs zwangere vrouwen, worden vermist maar niet gemist. 

Een enkeling komt bij ons terecht en wij hebben sterk het vermoeden dat het 

hier om mensenhandel gaat. 
 

Voor 2020 trekken we de volgende conclusies: 

- Stichting Vesta blijft zich hard maken voor breed gedragen acties tegen 

het handelen van de IND. 

- Stichting Vesta gaat zich hard maken voor een onafhankelijk orgaan voor 

het toetsen van schrijnende situaties van vluchtelingenkinderen. 

- Stichting Vesta blijft zich ten volle inzetten om de onzichtbare groep 
meisjes en vrouwen die in Nederland in de vrouwenhandel zijn beland, 

zichtbaar te maken. 

- De inkomsten over 2019 kunnen onze activiteiten niet dekken. Voor 2020 

dient fondsenwerving een hoge prioriteit te krijgen van het bestuur. 

Hiervoor is het noodzakelijk om extra menskracht aan te trekken. 

 
 

 

 

Voorts ....  

....zijn wij van mening dat er  

onafhankelijk toezicht moet komen op de IND.  

 
 

 

 


