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Jaarverslag Vesta 2021 

 
Inleiding 
 
Jubileumjaar 10 jaar Vesta 
Twee december 2021 was het tien jaar geleden dat de Stichting werd opgericht. 
Een droomjubileum zou zijn geweest dat we de Stichting hadden kunnen opheffen, omdat 
we inmiddels overbodig zijn. Het tegenovergestelde gebeurde: het was een druk jaar met 
veel mensen en grote problemen, zoals politie aan de deur op zoek naar vreemdelingen, 
maar ook politie aan de telefoon met hulpvragen voor vreemdelingen. Niet alleen de 
mensen waren op de vlucht, ook wij moesten zoeken naar nieuwe veilige plekken. 
 
Covid-19, lockdowns en de avondklok 
De lange periode waarin de avondklok van kracht was (van 23 januari tot 28 april) had grote 
impact op de vluchtelingen. Dit was voor vluchtelingen een erg spannende tijd. Vanwege de 
lockdowns werden de mensen nog angstiger en depressiever. Bovendien overleden er 
familieleden aan covid-19 in het thuisland. Geen afscheid kunnen nemen in een toch al 
eenzame periode is extra pijnlijk. 
 
Gebrek aan perspectief 
Het gebrek aan juridisch perspectief vanwege vertraagde procedures maakte het niet echt 
beter. Net zomin als de IND die positieve beslissingen van de rechter niet opvolgde. We 
hadden dit jaar meer dan ooit te maken met depressieve en hopeloze vluchtelingen, soms 
ook met zelfmoordgedachten. 
 
Verergering 
Wat opviel dit jaar was dat steeds meer vrouwen tijdens de vlucht met mishandeling, 
seksueel misbruik en vrouwenhandel te maken hadden. Door de gevaarlijke vluchtroutes, 
zoals bijvoorbeeld via de grens tussen Wit-Rusland en Polen, hebben ze vaak in 
afschuwelijke omstandigheden gezeten en velen hebben onderweg medevluchtelingen 
verloren die omkwamen door verdrinking, onderkoeling of mishandeling. 
In Nederland kregen we te maken met het gegeven dat de gemeentes aan het einde van het 
jaar mensen uit de gemeenteopvang op straat zetten. Ze liepen daarmee vooruit op het 
regeringsakkoord waarin hiervoor namelijk geen geld beschikbaar wordt gesteld. 
 
Doelen en globale activiteiten Vesta 

• Wij bieden eerste opvang en ondersteuning aan vrouwen en kinderen die gedupeerd 
zijn door het rechtssysteem; 

• We bewerkstelligen een goede rechtsgang voor vrouwen en kinderen; en 
• We bestrijden seksisme, racisme, mishandeling en seksueel geweld/misbruik ten 

opzichte van vrouwen en kinderen. 
 
Om deze doelen te bereiken regelen of initiëren wij het hele jaar door onderstaande zaken 
voor de vrouwen en kinderen die bij ons komen. 
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Onze hulp begint met het regelen van de dagelijkse levensbehoeften zoals onderdak, kleding 
en voeding. Daarna kijken we of er medische zorg nodig is en melden eventuele kinderen 
aan voor school.  

Als het dagelijkse leven op de rails staat komt er ruimte voor nadenken over en werken aan 
de juridische kant van hun situatie. We bespreken mogelijke procedures of andere 
toekomstperspectieven en nemen actie daarvoor. 

Daarnaast voeren we de nodige ondersteunende activiteiten uit zoals ontspanning en 
empowerment, voorlichting, lobby en fondsenwerving. 

Weer mens 
Doordat vrouwen en kinderen die bij Vesta komen een veilige plek krijgen en in hun 
dagelijkse levensbehoeften wordt voorzien, voelen ze zich als mens behandeld. Door hen op 
hun zelfstandigheid en kracht aan te spreken krijgen zij weer vat op hun leven en voelen zij 
zich sterker worden. Alleen vanuit een veilige situatie kunnen ze aan hun toekomst werken. 
Bij Vesta krijgen zij zicht op een normaal leven, vaak nadat zij jaren in Niemandsland 
verkeerd hebben. Wij ondersteunen bij een leven waarin zij een dak boven hun hoofd 
krijgen, zelfstandig kunnen functioneren en zich veilig kunnen voelen. 

Impact strekt verder 
Zodra de vrouwen een plek in Nederland hebben gevonden, maar vaak al eerder, 
ondersteunen zij hun familie in hun land van herkomst. Dit betekent dat ook hun situatie 
verbetert door het werk van Vesta.  

 
Activiteiten 2021 
 
Door het ingaan van de avondklok hebben we een bovenmatige inspanning geleverd; naast 
vluchtelingen, kwamen ook ongedocumenteerden bij ons aan de deur, omdat zij door de 
lockdown in de problemen kwamen. Veel mensen kwamen tegen de avond aan. Voor hen 
verzorgden we zowel eten als extra slaapplekken. Een boete kon men zich eenvoudigweg 
niet permitteren in de toch al uitzichtloze situatie. Vluchtelingen die meerdere malen een 
boete hebben gehad, verliezen namelijk de mogelijkheid op een verblijfsvergunning. 
Hoewel we voor ongeveer 30 mensen de vaccinatie geregeld hebben konden zij nergens 
naartoe. Doordat ze geen burgerservicenummer hebben, krijgen ze geen QR-code en dus 
ook geen toegang tot veel (opvang)locaties. 
 
In de zomer hebben veel mensen gebruik gemaakt van vakantielocaties voor de huisvesting. 
De kinderen hebben ervan genoten omdat ze mee konden doen aan de kinderprogramma’s 
en echt een vakantiegevoel beleefden. 

Op 1 oktober hebben we voor de actie Vermist maar niet Gemist een sit down bij de Tweede 
Kamer in Den Haag gehouden. We wilden hiermee de aandacht vestigen op het feit dat er 
honderden minderjarige alleenstaande vluchtelingenkinderen zijn verdwenen uit de 
"beschermende" opvang van de overheid. Zij worden vaak geronseld voor criminele 
activiteiten en prostitutie. Dit jaar hebben we drie meisjes kunnen helpen ontsnappen uit de 
prostitutie. Een druppel op een gloeiende plaat.  
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Door de lockdown konden we de campagne Vermist maar niet Gemist helaas niet groots 
aanpakken. Wel hebben we het publiek met kleine acties benaderd, waaronder de 
genoemde sit down. 
We blijven aandacht vragen voor dit probleem en de Tweede Kamer benaderen om in te 
grijpen! 
 
Eind oktober hebben we meegelopen met een demonstratie in Amsterdam van We are Still 
Here (http://wijzijnhier.org/who-we-are/ en https://permanentverblijf.org) en Vrouwen 
Tegen Uitzetting (http://www.vrouwentegenuitzetting.com/), om te voorkomen dat de 
eerste vrouwen daar op straat gezet zouden worden. Helaas is in het regeerakkoord 
overeengekomen dat er geen geld meer gaat naar de gemeentes voor opvang van 
uitgeprocedeerden. Alleen mensen die terugkeren naar hun land van herkomst krijgen 
opvang. Vaak kunnen uitgeprocedeerde vluchtelingen helemaal niet terug omdat hun land 
van herkomst hen niet wil toelaten. We vrezen dat er veel opvang gaat verdwijnen en het 
vreemdelingenketen overleg, een samenwerkingsverband rondom uitgeprocedeerde 
vluchtelingen, helemaal gaat instorten. 
 
Op 2 december bestond Vesta zoals eerder gemeld tien jaar. Na 10 jaar groen licht van Vesta 
voor vluchtelingen heeft Gabbi als steun in de rug het idee van de groene lamp als signaal 
van hoop voorgelegd aan kunstenaar Marc van Vliet (www.mcamvanvliet.nl) Marc heeft 
geheel kosteloos een ontwerp gemaakt voor Vesta. Het idee hiervan is dat er een ‘groen 
licht’ signaal van solidariteit en tolerantie voor de vluchtelingen door Nederland gaat 
schijnen. Het groene licht verwijst naar het grensgebied tussen Wit-Rusland en Polen waar 
veel vluchtelingen vastzitten in de bossen. Mensen in de buurt hebben een groen licht 
opgehangen om hen te laten weten dat ze bij hen thuis welkom en veilig zijn.  
 
Op 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten, hebben we de groene lamp 
gepresenteerd op de Dam in Amsterdam. ‘s Avonds werd voor het eerst in verschillende 
huizen in diverse steden de groene lamp voor het raam aangezet. 
 
Verblijfsvergunningen, eten & warmte 
De procedures zijn enorm vertraagd, wat uiteindelijk resulteerde in slechts twee 
verblijfsvergunningen voor in totaal vijf mensen, terwijl er wel veel nieuwe aanvragen voor 
de opvang binnenkwamen. 
 
We hielpen 31 mensen bij hun procedure en er verbleven in totaal 36 mensen in de opvang 
en op gastadressen. Een wisselende groep kwam eten, warme kleding en dekens halen. Voor 
drie personen hebben we een doorreis naar een ander land georganiseerd. 
 
Herkomst en vluchtredenen 
De vrouwen en hun kinderen kwamen onder andere uit Afrikaanse landen als Democratische 
Republiek Congo, Nigeria, Rwanda, Burundi, Ethiopië, Eritrea, Soedan en Somalië of meer uit 
de richting van Oost-Europa en Centraal-Azië: Rusland, Armenië, Mongolië , Kazachstan, 
China, Afghanistan en Pakistan. 
Naast de algemene problematiek van politieke spanningen, vervolging van etnische 
minderheden, oorlog en geweld in de verschillende regio’s speelt in Afrika de vrees van 
vrouwen voor genitale verminking bij henzelf of hun dochters. Vrijwel overal komt seksueel 
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geweld/verkrachting voor in gevangenissen of het wordt ingezet als strijdmiddel in de 
oorlog. Voor vrouwen zijn eergerelateerde motieven/eerwraak, gedwongen huwelijken, 
“huiselijk” geweld, uitbuiting, mishandeling en gedwongen prostitutie veelal reden om te 
vluchten. 
 
Wat we verder zien is dat de vrouwen, als ze eenmaal besloten hebben om te vluchten, 
tijdens hun poging om veiligheid te vinden in toenemende mate traumatische situaties 
meemaken onderweg. 

Restricties en beperkte menskracht 
Lobby, fondsenwerving, communicatie & voorlichting, ontspanning & empowerment 
stonden dit jaar helaas op een laag pitje vanwege alle restricties die Covid-19 met zich 
meebracht. We beschikten daardoor over te weinig financiële middelen. Daarnaast hebben 
we te weinig menskracht binnen Vesta. In totaal zijn er zo’n 15 vrijwilligers actief, inclusief 
het bestuur. Het leeuwendeel van de werkzaamheden komt voor rekening van onze 
oprichtster Gabbi Wierenga. Drie vrijwilligers assisteren regelmatig met diverse hand- en 
spandiensten, ieder ongeveer twee dagdelen per week, terwijl de overigen minder frequent 
beschikbaar zijn. De vaste krachten zijn een chauffeuse/klusser, iemand die de eerste 
opvang, begeleiding en ondersteuning verzorgt en een tolk, die ervaringsdeskundige is en 
deel uitmaakte van de oorspronkelijke “We are Here” groep in Amsterdam. Met zijn 
achtergrond is hij goed in staat de vrouwen te ondersteunen en wegwijs te maken. 
 
Heldenketting 
Een lichtpuntje was de nominatie van onze oprichtster Gabbi Wierenga voor de 
Heldenketting, een project van het Zuidelijk Toneel. Dit is een portretten estafette van niet-
alledaagse helden in zes verschillende steden waaronder Den Bosch. (voor meer informatie 
zie https://www.hzt.nl/projecten/heldenketting) 
 
Financiën 
 
Voor de winst- en verliesrekening verwijzen we u naar bijlage 1, pagina 7. 
Vesta werft vooral inkomsten via donaties en legaten van individuele donateurs en 
daarnaast door subsidie aan te vragen bij particuliere fondsen. 
 
De inkomsten van Vesta over 2021 laten een daling zien van ruim 20%, terwijl de inkomsten 
over 2020 al niet dekkend waren voor alle kosten. Bovendien is, net als in 2020, een groot 
deel van de inkomsten afkomstig van een beperkt aantal donateurs. Gecombineerd met het 
feit dat het donateurenbestand al jaren uitdunt door de hoge gemiddelde leeftijd van de 
donateurs, zijn de inkomsten voor de stichting te kwetsbaar en onzeker. In dit licht was het 
extra belemmerend dat geplande activiteiten geen doorgang konden vinden. Een 
benefietveiling waarvan de opbrengst voor Vesta bestemd was moest door de verschillende 
lockdowns helaas uitgesteld worden.  
 
Door het stilvallen van ook andere geplande activiteiten/acties is Vesta weinig in de 
publiciteit gekomen en heeft het aantrekken van nieuwe donateurs stilgestaan. 
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De ontvangen gelden worden vooral besteed aan huisvesting (4100/4130/4190 in de winst- 
en verliesrekening), dagelijkse leefkosten en (door)reiskosten. 
 
De bestuursleden en andere vrijwilligers verrichtten hun werk volstrekt belangeloos. Zij 
ontvingen geen onkostenvergoedingen of vacatiegelden. De directeur ontving wel 
vacatiegelden en een maandelijkse vrijwilligersvergoeding. Bij beide vergoedingen is het 
maximum bedrag gehanteerd dat fiscaal vrijgesteld is. 
 
Conclusies 
 
Al met al is het voor vluchtelingen niet makkelijker geworden in Nederland en dat is te 
merken in ons werk. Er zijn minder procedures met een positief resultaat geweest, wat 
minder perspectief biedt. 
Tegelijkertijd zijn alle leefomstandigheden complexer geworden, inclusief het sluiten van de 
gemeentelijke opvanglocaties.  
 
De mogelijkheden om inkomsten te werven zijn afgenomen door alle covid-19 restricties, 
terwijl de kosten voor huisvesting en dagelijks leven juist stegen. Het zet niet alleen de 
vrouwen en kinderen onder druk, maar ook onze vrijwilligers.  
 
Ruimere financiële middelen kunnen het werk verlichten, maar wat net zo belangrijk is, is 
dat de IND stopt met het eindeloze procederen en zich houdt aan gerechtelijke uitspraken. 

Graag willen we alle vrijwilligers, vrouwen en kinderen in de opvang sterkte wensen en 
bedanken voor hun bijdrage. Ook de mensen en instellingen die ons op financiële of andere 
wijze hebben gesteund zijn we enorm erkentelijk. 

 

Het bestuur 

Februari 2022, ’s-Hertogenbosch 
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Bijlage 1 Winst & Verlies boekjaar 2021 

 

 

Winst en verlies Stichting Vesta
Boekjaar 2021 t/m 2021, Periode 1 t/m 13 25-02-2022 / 17:56:03

Gegenereerd door Wil Dorenbos v4.0.MAGIC 1/2

2021
Omzet
8200 - Donaties 33.466,60
8210 - Legaten 10.000,00
Totaal omzet 43.466,60

Kosten
4000 - Bestuurskosten 1.500,00
4004 - Vrijwilligersvergoeding 2.180,00
4100 - Huur panden 14.873,80
4130 - Energie en water 5.384,97
4190 - Overige huisvestingskosten 2.682,80
4280 - Kleding 678,15
4290 - Eten/drinken/boodschappen 14.144,10
4330 - Telecommunicatie 447,00
4390 - Overige kantoorkosten 346,85
4490 - Reiskosten 4.180,60
4530 - Medische kosten 488,15
4590 - Activiteiten 1.439,40
4620 - Bankrente en -kosten 247,60
4990 - Overige algemene kosten 250,00
Totaal kosten 48.843,42


