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Doelstelling en het actuele beleid
Iedereen heeft het recht om zich waar ook ter wereld, naar eigen keuze en in veiligheid, te
vestigen.
Vanuit dit motto werkt de Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning (SVZV) sinds 1995 aan
het verbeteren van de positie van vrouwen die, om welke reden dan ook, zonder geldig
verblijfsdocument in Nederland wonen.
Sinds de jaren negentig zijn de rechten van mensen zonder verblijfsvergunning in Nederland in een
rap tempo afgenomen. Vrouwen treft dit op veel specifieke terreinen, met name op het gebied van
gezondheid, zwangerschap, de zorg voor kinderen, (seksueel) geweld, arbeid en juridische positie.
De Steungroep wil deze misstanden aan de kaak stellen en tegelijkertijd vrouwen bijstaan om hun
mogelijkheden te vergroten.

De achtergronden van vrouwen zonder verblijfsvergunning in Nederland zijn heel uiteenlopend.
Sommige vrouwen zijn gekomen om bij hun ouders of partner te komen wonen of op de vlucht
voor oorlog, geweld of natuurrampen, anderen zijn op zoek naar werk. Sommige vrouwen zijn
slachtoffer geworden van vrouwenhandel of zijn huiselijk geweld door hun partner of familie
ontvlucht – en vervolgens hun afhankelijke verblijfsvergunning verloren. Een deel van de vrouwen
heeft eerder een asielverzoek ingediend of is in afwachting van één of andere juridische procedure
om een verblijfsvergunning te krijgen. Sommige vrouwen leven hier alleen, anderen hebben
kinderen en/of een partner.
Wat deze vrouwen gemeen hebben is de achtergestelde positie waarin zij zich bevinden. Als gevolg
van het repressieve migratiebeleid van de overheid worden zij van vrijwel alle voorzieningen in
Nederland uitgesloten. Dit gaat in tegen onze ideeën over rechtvaardigheid. De Steungroep verzet
zich tegen de stigmatisering van mensen zonder verblijfsvergunning.
Er zijn geen illegale mensen, alleen onmenselijke wetten!
De Steungroep werkt aan het versterken van de positie van deze vrouwen op praktisch en
structureel niveau. Het vergroten van hun zelfredzaamheid staat hierbij voorop. Tijdens ons
tweemaandelijkse spreekuur ondersteunen wij hen in het regelen van praktische zaken
(huisvesting, medische en juridische zaken, opleidingsmogelijkheden), almede het bieden van
emotionele steun of een luisterend oor. Wij zijn actief in het creëren van voorzieningen en het
opbouwen van netwerken van en voor vrouwen en wijzen hen waar nodig de weg naar andere
organisaties.
Hiervoor hebben wij uw hulp hard nodig! De activiteiten van de Steungroep worden door circa
twaalf vrijwilligers gerealiseerd. Voor zowel de directe financiële ondersteuning voor de vrouwen als
onze onkosten (noodvoorzieningen; informatie avonden; exploitatiekosten etc.) zijn wij van giften
van particulieren en fondsen afhankelijk.

Activiteiten van de Steungroep in 2017
Spreekuur
Het spreekuur van de Steungroep van Stichting Zijwaarts is er voor vrouwen die zonder
verblijfsvergunning in Amsterdam en omgeving leven en hulp kunnen gebruiken op zowel praktisch
als emotioneel niveau.
We helpen op het Spreekuur met tips, adviezen of bijvoorbeeld een brief voor het ziekenhuis of de
voedselbank. Ook gaan wij mee naar afspraken met de IND, advocaat of andere organisaties. Dit
spreekuur wordt twee vrijdagen per maand gehouden, op de een na laatste en de laatste vrijdag
van de maand. Behalve concrete hulp, geeft dit spreekuur ook inzicht in de zaken waar vrouwen
zonder verblijfsvergunning tegenaan lopen.
Eetcafé
Elke laatste zaterdag van de maand organiseren wij een eetcafé, waar gekookt wordt door vrouwen
voor vrouwen zonder verblijfsvergunning. Ook mensen met papieren zijn welkom. Deze
bijeenkomsten staan in het teken van informatie uitwisselen, netwerken en adviezen delen. Elke
maand vindt er een activiteit plaats. Er worden bijvoorbeeld sprekers uitgenodigd om informatie te
geven over actuele onderwerpen, maar ook een ontspannende workshop massage of salsa dansen
behoort tot de mogelijkheden.
Efiehuis, opvang voor zwangere vrouwen
De SVZV huurt in Amsterdam Zuidoost een kamer waar zwangere vrouwen de laatste maanden
van hun zwangerschap kunnen doorbrengen en de eerste maanden als moeder met hun kindje. Ze
hoeven dan even niet te denken aan waar ze die avond moeten slapen, kunnen tot rust komen en
kunnen hier veilig verblijven. Ook helpen we deze vrouwen met de aanvraag van een baby-pakket,
met kinderkleren en aanvraag van fondsen, om ze op weg te helpen.
Aandacht voor Ouderen
Naar mate de steungroep ‘ouder’ wordt, zien we ook onze cliënten ouder worden. Daar komen
nieuwe problemen uit voort. Daar waar jonge vrouwen nog redelijk in staat zijn om geld te
verdienen, wordt dat voor oudere vrouwen steeds moeilijker. Ze gaan lichamelijk meer mankeren,
waardoor werken en ook het zwerven op straat steeds zwaarder wordt . Daarnaast is terugkeer, als
het al ooit een optie zou zijn geweest, uitgesloten, omdat ze helemaal niets meer met het land van
herkomst hebben. We gaan daarom in 2017 ons verdiepen in de problematieke van deze oudere
vrouwen zonder verblijfsvergunning en met onze collega steungroepen bekijken hoe we ze beter
kunnen ondersteunen.
Aandacht voor jongeren
Naast ouderen willen we ons in 2017 richten op kinderen en jongeren zonder verblijfsvergunning.
We zullen hier ook een aantal financiële fondsen voor benaderen.
We zullen ons gaan richten op:
1- informatievoorziening over rechten van kinderen/jongeren (aparte ruimte op website met
basis info en links naar organisaties)
2- begeleiding door vrijwilligers van kinderen/jongeren
3- geld ter bevordering van positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren, zoals een
bijdrage aan schoolspullen, sportspullen, een bibliotheekpas, kleding, fiets, schooluitjes,
cursussen (mits niet aan te vragen bij externe fondsen zoals Jeugd Sport Fonds etc.),
4- geld voor financiering van tandarts/orthodontist kosten die niet gedekt worden door
noodfondsen en niet in behandeling worden genomen door tandartsen.
Zomeruitje en decemberviering
In de zomer van 2017 willen we een zomeruitje organiseren. We kunnen terecht op een boerderij
in het oosten van het land of we organiseren een speurtocht met picknick in een park in
Amsterdam. Onze cliënten en hun kinderen kunnen tijdens dit uitje ontspannen en een gezellige
dag hebben. Rond Sinterklaas zullen we wat extra’s doen voor de kinderen bij het Eetcafé.
Scholing van vrijwilligers
Veel klanten van de steungroep hebben ergens in hun leven te maken gekregen met geweld en
seksueel misbruik of hebben daar nog steeds mee te maken. Het is moeilijk om dit te herkennen
en hier op in te spelen of de juiste vragen te stellen. Een van de vrijwilligers van de steungroep is
gespecialiseerd in het herkennen van ‘gender based violence’. Zij zal in 2017 een training geven
over dit onderwerp aan de vrijwilligers van de steungroep, met name die vrijwilligers die spreekuur
draaien. Deze training zal ook open staan voor vrijwilligers van gelieerde organisaties.

Banden aanhalen met gelieerde organisaties
In 2017 zullen we de contacten met andere organisaties vernieuwen, maken en aanhalen. Het gaat
onder andere om:
ASKV/steunpunt vluchteling
Stichting Landelijk Ongedocumenteerde Steunpunt
Wereldhuis
Wij zijn hier en Zij is hier
Fairwork
Mamma Cash
Marokkaanse vrouwen vereniging Nederland
Vrouwen tegen uitzetting
Dokters van de Wereld

Financieel plan 2017

fondsen voor SVZV zelf
giften
Periodieke donaties
Bankkosten
kantoorkosten en huur
Computer/website kosten
Vrijwilligers
Spreekuur kosten
Indirecte kosten

begroting 2017
debet
credit
€ 2.500,00
€
450,00
€ 7.500,00
€
350,00
€ 1.500,00
€
100,00
€
100,00
€ 2.050,00

20%

steun aan andere organisaties
Efiehuis
Eetcafe
Publiciteitskosten
Activiteitenkosten
Directe ondersteuning en diversen
Medische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Ondersteuning reizen
Ondersteuning scholing en kinderen
diversen /onvoorzien
directe kosten

€
150,00
€ 3.500,00
€
750,00
€
750,00
€
250,00
€ 1.000,00
€
500,00
€
500,00
€
250,00
€
500,00
€
250,00
€ 8.400,00

80%

TOTAAL

€ 10.450,00

€ 10.450,00

Overige financiële informatie
Financiering Stichting Zijwaarts
Stichting Zijwaarts ontvangt geld via donaties, giften en fondsen.
Dit geld wordt voor 80% direct besteed aan onze doelgroep. Bij specifieke activiteiten, zoals
eetcafé of zomeruitje, vragen we apart fondsen aan. Voor onze exploitatiekosten zijn wij volledig
afhankelijk van donaties en giften van particulieren.
Fondsen voor cliënten

Voor onze klanten kunnen we daarnaast nog een beroep doen op specifieke fondsen zoals het WW
fonds. Dat geld gaat 100% rechtstreeks door naar de klant. Wij vragen het wel aan voor de
vrouwen, omdat zij, vanwege het gebrek aan verblijfspapieren, dit niet kunnen.
Activiteiten agenda 2017:




































20 januari 14:00 – 17:00 uur Spreekuur
27 januari: 14:00 – 17:00 uur Spreekuur
28 januari: 19:00 uur Eetcafé
17 februari: 14:00 – 17:00 uur Spreekuur
24 februari: 14:00 - 17:00 uur: Spreekuur
25 februari: 19:00 uur Eetcafé
24 maart: 14:00 – 17:00 uur: Spreekuur
25 maart: 19:00 uur Eetcafé
31 maart: 14:00 - 17:00 uur: Spreekuur
April: Scholing van vrijwilligers
21 april: 14:00 - 17:00 uur: Spreekuur
28 april: 14:00 - 17:00 uur spreekuur
29 april: 19:00 uur Eetcafé
19 mei: 14:00 – 17:00 uur: Spreekuur
26 mei: 14:00 - 17:00 uur Spreekuur
27 mei: 19:00 uur Eetcafé
23 juni: 14:00 – 17:00 uur: Spreekuur
24 juni: 19:00 uur Eetcafé
30 juni: 14:00 - 17:00 uur Spreekuur
21 juli: 14:00 – 17:00 uur: Spreekuur
28 juli: 19:00 uur Eetcafé
Juli en augustus: een zomeruitje, data wordt later bekend gemaakt
18 augustus: 14:00 tot 17:00 uur Spreekuur
25 augustus: 14:00 tot 17:00 uur Spreekuur
22 september: 14:00 tot 17:00 uur Spreekuur
29 september: 19:00 uur Eetcafé
30 september: 14:00 tot 17:00 uur Spreekuur
20 oktober: 14:00 tot 17:00 uur: Spreekuur
27 oktober: 14:00 tot 17:00 uur Spreekuur
28 oktober: 19:00 uur Eetcafé
17 november: 14:00 tot 17:00 uur: Spreekuur
24 november: 14:00 tot 17:00 uur Spreekuur
25 november: 19:00 uur Eetcafé, met bijzondere aandacht voor de kinderen ivm
Sinterklaas.
22 december: 14:00 tot 17:00 uur Spreekuur
29 december: 14:00 tot 17:00 uur Spreekuur

Contactgegevens:
Stichting Zijwaarts/Steungroep Vrouwen zonder verblijfsvergunning
Van Ostadestraat 49 B
1072 SM Amsterdam
020-4630345
info@svzv.nl
NL31 TRIO 0197906834, ten name van Stichting Zijwaarts/SVZV te Amsterdam
RSIN: 812429151

