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Jaarverslag Stichting Vesta 2020
Dit jaar was van ongekende aard om maar al te bekende redenen. Covid-19 en
de lockdown hebben ons voor veel nieuwe uitdagingen gesteld die een fikse
impact hadden op vrijwel alle aspecten van het werk, zoals huisvesting, de
procedures, school voor de kinderen, emotionele en lichamelijke gezondheid,
acties, fondsenwerving en publiciteit. De situaties van de vluchtelingen waren zo
mogelijk nog schrijnender dan anders. Dit heeft het uiterste gevergd van
iedereen die bij de stichting betrokken is, de volwassenen en kinderen in de
opvang, de vrijwilligers en anderen die met en voor hen werken.

Extra korte termijn opvang
Naast een groep van 45 mensen die al langer in de opvang zitten en waar we op
de uitslag van hun proces wachten kwam er een nieuwe groep van zo’n 65 extra
wisselende mensen die voor een paar nachten of langer opvang nodig hadden.
Dit waren veel Thaise en Chinese vrouwen uit de massagesalons, Filipijnse aupairs en Zuid Amerikaanse vrouwen uit het schoonmaakwerk. Zij hadden geen
werk meer en waren dus ook hun inkomsten kwijt. Als gevolg daarvan verloren
ze bovendien hun toch al veel te dure woonadres. Aan hen hebben we veel extra
zorg geleverd.

De kinderen waren thuis van school
De kinderen moesten thuisblijven maar wel blijven leren, dus hebben we thuisles
gegeven. De huiswerkbegeleiding was een grote opgaaf en gaf veel extra werk
omdat het niveau van Nederlands van de moeders onvoldoende was om de
kinderen te helpen.

In huis
In huis leefde iedereen vooral op de eigen kamer waar ze ook apart moesten
eten. Normaal gesproken koken de vrouwen zelf, maar nu kookte Gabbi meestal
en zette dan de opgediende borden klaar zodat iedereen die kon komen ophalen.
We hebben veel gehamerd op extra hygiëne, zoals handen ontsmetten en goed
wassen, afstand houden en mondkapjes dragen. Zo hebben we kunnen
voorkomen dat mensen besmet raakten. We zijn enorm trots dat niemand ziek is
geworden.
Sommigen kregen bericht uit het thuisland dat familie was getroffen door COVID
en een aantal familieleden zijn overleden zonder dat er afscheid genomen kon
worden. Het leverde veel verdriet en wanhoop op.
Al met al was het een grotere uitdaging dan ooit om een goed dagritme te
houden, de boodschappen te doen en de moed er in te houden.
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Procedures
Advocaten, hulpverlening en rechtbanken waren dicht of moeilijk bereikbaar.
Werken in deze tijd, telefoongesprekken voeren en ook gewone gesprekken was
allemaal ingewikkeld met de kinderen erbij thuis. Kleine potjes hebben immers
grote oren. De moeilijke gesprekken met de vrouwen moesten dus vaak ’s
avonds laat worden gevoerd als de kinderen in bed lagen. De meeste procedures
lagen vrijwel stil en antwoorden van de rechtbank bleven uit. Er kwamen maar 5
positieve uitspraken voor 9 personen. Andere jaren gaat het om positieve
beslissingen voor rond de 50 personen. De mensen die wachten op de uitspraak
van het kinderpardon hebben het hele jaar totaal niets gehoord. Het geeft veel
onduidelijkheid en onrust.

Uitstel van activiteiten
We hebben de geplande acties rondom Vermist maar niet gemist moeten
uitstellen. Ook de bijeenkomst samen met Vrouwen Tegen Uitzetting voor de 8
maart viering in Pakhuis de Zwijger is afgelast.
Een positieve uitzondering was dat alle kinderen tussen 6 en 12 jaar een
weekend op een boerderij mochten logeren. Ze kwamen met plantjes en
vruchten thuis en een belangrijke oplossing van de zesjarige Yuri: “Gabbi, als de
melk op is kan ik het uit een koe voor jou knijpen!”

Een paar cijfers
36 volwassenen en 33 kinderen verbleven voor langere tijd in de opvang.
Ondanks alle complexe situaties zijn we erin geslaagd 64 nieuwe procedures te
openen. We hebben 12 meisjes/jonge vrouwen geholpen om uit de prostitutie te
ontsnappen.

Financiële cijfers
De inkomsten uit donaties zijn met 25% gestegen ten opzichte van 2019, maar
nog ruim onder het niveau van de benodigde uitgaven. Na een forse daling van
25% in 2018 (ten opzichte van 2016 en 2017), en een daling van 14% in 2019,
zou deze opgaande trend ons optimistisch kunnen stemmen. Tweederde van de
donaties zijn echter afkomstig van slechts zes donateurs, wat onze inkomsten
kwetsbaar en onzeker maakt.
De gemiddelde leeftijd van ons donateurenbestand is namelijk hoog en het
verlies van donateurs door overlijden wordt onvoldoende aangevuld met nieuwe
donateurs.
Daarnaast blijven de totale inkomsten van de stichting achter bij het benodigde
budget. Een tweede geldstroom via het verkopen van tweedehands spullen (dit
zijn vaak donaties in natura), blijft noodzakelijk, maar was zeer beperkt mogelijk
gezien de maatregelen rondom covid-19 en de fragiele gezondheid van Gabbi.
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De combinatie van deze twee geldstromen is überhaupt geen duurzaam concept.
Er is een grote noodzaak om de inkomsten via donaties te vergroten. In 2020
wilden we dit bewerkstelligen middels publiciteit rondom acties. Acties die helaas
niet konden plaatsvinden wegens de lockdown.
De grootste kostenposten betreffen de huur (eigen panden en gastadressen),
eten/drinken en (door)reiskosten.
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.

Conclusies
Dit jaar was emotioneel uitputtend voor iedereen. Daarom willen we alle mensen
die op directe of indirecte wijze hebben bijgedragen aan ons werk in deze
complexe omstandigheden van harte extra bedanken, vooral ook de twee nieuwe
vrijwilligers die een grote bijdrage hebben geleverd aan de dagelijkse gang van
zaken.
Het naar buiten treden met ons werk, onder andere met de campagne ‘Vermist
maar niet Gemist’, is verhinderd door de pandemie en de bijbehorende
maatregelen. Hierdoor heeft de stichting veel publiciteit misgelopen en beperkt
extra inkomsten kunnen genereren.
Ondanks alle tegenslag zijn we er ook in dit onvoorstelbare jaar in geslaagd de
vrouwen en kinderen op te vangen en bij te staan. Plus een extra groep
ongedocumenteerden die door de lockdown op straat kwam te staan. Dit heeft
het uiterste gevraagd van ieders flexibiliteit en inventiviteit. Voor de langere
termijn is dit echter een onhoudbare situatie zonder meer inkomsten.
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Bijlage 1

Winst & Verlies boekjaar 2020

Omzet
Donaties

54.822,00

Totaal omzet

54.822,00

Kosten
Bestuurskosten
Vrijwilligersvergoeding
Huur panden
Energie en water
Overige huisvestingskosten
Kleding
Eten/drinken/boodschappen
Telecommunicatie
Overige kantoorkosten
Reiskosten (o.a. doorreizen)
Medische kosten
Activiteiten/empowerment
Bankrente en -kosten
Overige algemene kosten

1.500,00
1.500,00
14.401,60
4.040,32
3.844,12
1.248,90
14.479,40
645,00
220,19
4.223,00
207,90
1.185,00
240,32
1.597,19

Totaal kosten

49.332,94

Saldo

5.489,06
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