Jaarrekening 2018

Toelichting bij de inkomsten en uitgaven 2018:
Een groot gedeelte van de inkomsten hebben we ontvangen van
onze vaste donateurs en uit periodieke giften. We willen iedereen
die ons gesteund heeft hartelijk bedanken.
Onze bijzondere dank aan Stichting Mundo Crastino Meliori, die ons
met 750 euro heeft gesteund. Van Stichting Het R.C. Maagdenhuis
hebben we een toezegging gekregen voor €1650,-, maar dat
kunnen we pas in 2019 ontvangen.
Ook ontvingen wij bijdrages van verschillende diaconieën en konden
wij dankzij de Diaconie Willem de Zwijgerkerk weer een zomeruitje
organiseren. Tevens hebben we substantiële ondersteuning
ontvangen van het WW fonds en Nationaal fonds kinderhulp in de
vorm van directe financiële ondersteuning voor enkele van onze
cliënten. Omdat wij hiervoor alleen doorgeefluik zijn van fonds naar
cliënt, zijn deze kosten buiten de jaarrekening gehouden.
Ten opzichten van vorig jaar hebben we meer uitgaven gehad in
de directe ondersteuning en de ondersteuning voor reizen.
We hebben enkele klanten heel intensief bijgestaan en onder
andere OV-abonnementen betaald voor de kinderen. Daar stonden
dit jaar minder inkomsten uit fondsen tegenover, waardoor we een
relatief groot negatief saldo hebben. Dit halen we uit de reserve.
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Met veel plezier presenteren wij hier
ons jaarverslag 2018!
Strijdbare groeten Anna, Daphne, Elke,
Fatima, Najoua, Nienke, Petra, Sandra en Swe.

Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen

Sociale activiteiten

In ons jaarverslag van 2017 meldden we een zorgwekkende groei van
cliënten die te maken hadden met de Dublinverordening. Hun asielaanvraag werd automatisch door de IND afgewezen omdat ze via een
ander Europees land naar Nederland waren gekomen. (Overigens is
een directe route naar Nederland – via Schiphol – voor de meeste
vluchtelingen(vrouwen) niet weggelegd.) Aan deze situatie is helaas
weinig veranderd, integendeel. Wel is de solidariteit binnen
Amsterdam ten opzichte van deze groep verbeterd. Het nieuwe
progressieve Amsterdamse bestuur dat in 2018 van start is gegaan,
heeft belangrijke plannen voor 2019 die de situatie van ongedocumenteerden in de stad moet gaan verbeteren. Zo komt er een 24-uurs
opvang voor uitgeprocedeerde vluchtelingen waar ook de “Dublinclaimanten” welkom zijn. Ook is de samenwerking tussen organisaties
hechter geworden. Zo is onder meer het initiatief ontstaan voor het
Code Rood Netwerk waarin organisaties contact met elkaar onderhouden over de opvang en ondersteuning van ongedocumenteerden.
Ook de SVZV is bij dit netwerk betrokken.

Ook in 2018 heeft SVZV weer sociale activiteiten georganiseerd.
In de lente was er een uitje naar Artis, in de zomer een picknick en
een rondleiding door het natuurgedeelte van het Vondelpark en in
december een bezoek van een concert in de Vredeskerk.
De uitjes waren een groot succes en wij hebben daarmee elke keer
meer vrouwen en kinderen kunnen bereiken dan bij een gemiddeld
vrouwen-eetcafé. Om met name meer vrouwen met kleine kinderen
te bereiken, hebben we een paar maanden lunch in plaats van
avondeten in De Peper georganiseerd. Bij deze willen we de
vrijwilligers van De Peper voor hun ondersteuning en flexibiliteit
danken. Helaas kwamen er ’s middags ook niet meer vrouwen dan
in de avonduren zodat we uiteindelijk toch weer naar een diner zijn
overgegaan, wel al om 18 uur in plaats van 19 uur.
Omdat de gemiddelde opkomst niet heel groot was, hebben we
recent besloten om met het maandelijkse organiseren van het
eetcafé te stoppen en in plaats daarvan vaker uitjes te organiseren.

Een andere positieve ontwikkeling is dat verscheidene van onze
cliënten dankzij het Chavez arrest in 2018 met succes een
verblijfsvergunning hebben aangevraagd op grond van het feit
dat ze moeder zijn van een kind met de Nederlandse nationaliteit.
Het criterium dat zij de enige verzorgster moest zijn van het kind,
is door het Chavez arrest vervallen. Na vele jaren kunnen zij eindelijk
in alle rust met hun kind(eren) hun leven gaan opbouwen.

De steungroep draaide 4 keer per maand spreekuur in 2018.
Het aantal contactmomenten is vergelijkbaar met het aantal in 2017,
namelijk 73 in totaal.

Spreekuur in 2018
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Echter, verdere structurele veranderingen laten op zich wachten.
De positie van ongedocumenteerde vrouwen is nog steeds weinig
rooskleurig. In 2020 bestaat de SVZV 25 jaar en een aanzienlijk
deel van onze cliënten is helaas net zo lang al ongedocumenteerd.
Ze worden ouder en krijgen in toenemende mate te maken met
gezondheidsproblemen en (verdere) vereenzaming. Door hun
afhankelijkheid van anderen krijgen zij meer dan gemiddeld te
maken met fysiek, seksueel of psychisch geweld. We blijven ons
met alle macht voor deze groep inzetten: door hun verblijfspositie
te verbeteren, om waar nodig opvang te regelen en door activiteiten
te organiseren die hun sociaal netwerk vergroten (eetcafé, uitjes,
spreekuur). Ondertussen groeien hun kinderen, vaak hier geboren
of hier gekomen op jonge leeftijd, op tot tieners en jong
volwassenen, maar ongedocumenteerd. De meeste van hen kwamen
niet in aanmerking voor het Kinderpardon, als zoveel andere
kinderen. Ze kunnen niet verder studeren en komen in slecht betaalde
en onveilige banen terecht. Daarnaast krijgen ze te maken met
identiteitsproblemen: ze zijn ongedocumenteerd in eigen land en
leven in de marges van de samenleving. Ook voor deze groep blijven
wij ons inzetten om hun situatie te verbeteren.

Efiehuis
Op ons spreekuur komen nog steeds vaak vrouwen langs die op zoek
zijn naar woonruimte. Naast het helpen bij het zoeken naar onderdak
hebben we in 2018 aan twee vrouwen opvang in het Efiehuis kunnen
aanbieden. Dat is een woonruimte in Amsterdam-Zuidoost waarover
we sinds 2005 beschikken en die we gebruiken om vrouwen in een
ver stadium van hun zwangerschap of met een baby tijdelijk onderdak
te bieden.
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Het
6 aantal contactmomenten per cliënt kan verschillen. Sommige
dames komen maar één keer langs, anderen komen wat vaker langs
4
om vervolgacties te bespreken, post op te halen, of geld op te halen
8
2 hun eigen fonds dat door de steungroep is aangevraagd.
van
7
In0 onderstaande tabel is te zien waar de contactvrouwen van
6
jan vandaan
feb maart
april Vergelijkbaar
mei juni juli met
aug desept
okt nov
deckomen
origine
komen.
afgelopen
jaren
5
de meeste cliënten oorspronkelijk uit Suriname.
4
3

AANTAL CONTACTVROUWEN PER LAND IN 2018
2

81
70
6
5
4
3
2
1
0

