Jaarrekening 2019

Debet

Credit
€ 4.850,00
€ 8.755,80

Toelichting bi de inkomsten en uitgaven 2019

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 in 2019 gaat naar de volgende fondsen:
- Quiet-fonds en Wij doen mee (Haella) die ons geld hebben toegezegd
specifiek om voor onze cliënten activiteiten te organiseren
(zie elders in het jaarverslag)
- Armoedefonds en Stichting Emmaus die ons geld hebben toegezegd voor
directe hulp aan cliënten voor medische, juridische en huisvestingskosten.
- Stichting FairWork, die een bijdrage heeft gegeven voor onze vrijwilligster,
die zelf tot de doelgroep behoort.

€ 10.097,11
€ 13.605,80

Op de valreep van 2019 kregen wij een toezegging van het Oranje Fonds,
waar we vooral in 2020 gebruik van zullen maken.
En speciale dank aan Diaconie Willem de Zwijgerkerk.
Dankzij hun bijdrage konden wij ons jaarlijkse zomeruitje weer organiseren.
Tevens hebben we substantiële ondersteuning ontvangen van het Weduwenen Wezenfonds en Nationaal Fonds Kinderhulp als 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. Helaas waren de kosten voor de website eenmalig
hoog, maar inmiddels is de website helemaal gemoderniseerd, van alle
waarschuwingen voorzien en heeft ook weer de mogelijkheid om rechtstreeks
aan de steungroep te doneren.
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Afzender:
SVZV
Van Ostadestraat 49 B
1072 SN Amsterdam
06-39179806
info@svzv.nl
www.svzv.nl
Bankrekening:
NL31 TRIO 0197906834
ten name van Stichting Zijwaarts/SVZV
te Amsterdam
ANBI- oftewel RSIN-nummer voor een van de belasting
aftrekbare schenking: 812429151
Openingstijden SVZV:
Vanwege Corona hebben we tijdelijk geen inloopspreekuur
en werken we alleen op afspraak via telefoon of e-mail.

Jaarverslag

2019

Tijdens het schrijven van dit jaarverslag bevinden we ons midden
in de coronapandemie, die een grote impact op ons werk heeft.
Nog belangrijker: deze crisis is een directe aanslag op het privéleven
van onze cliënten. Door groeiende economische schade, sociaal
isolement en maatschappelijke veranderingen heeft de pandemie
ook grote invloed op het psychisch functioneren. SVZV en andere
maatschappelijke organisaties spannen zich in om cliënten juist in
deze zware tijd zoveel mogelijk te helpen en ondersteuning te
bieden op financieel, juridisch en maatschappelijk vlak.

Na een jarenlange lobby gaat in 2019 de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) van start. Het doel is om duurzame oplossingen te
vinden voor ongedocumenteerden die om uiteenlopende redenen (nog)
geen verblijfsvergunning hebben. Belangrijke pijlers van de LVV zijn:
opvang, juridische screenings, begeleiding en participatie. De reeds
bestaande bed-bad-brood-locaties (alleen nachtopvang) in Amsterdam
worden uitgebreid en getransformeerd naar 24-uurs-opvangplekken.
SVZV heeft ervoor gekozen geen officiële partner te worden in dit LVV,
om een onafhankelijke positie te kunnen behouden. Al biedt het nieuwe LVV
meer opvang- en begeleidingsmogelijkheden, vallen er ook hier grote
groepen mensen buiten de boot. Zo zijn er scherpe toelatingscriteria.
’Veilige landers’ die niet aan terugkeer meewerken worden niet toegelaten,
of na maximaal 3 maanden weer buiten de opvang gezet. Hieronder vallen
ook vrouwen die wij op ons spreekuur zien, zoals een oudere Marokkaanse
vrouw, helemaal zonder steunnetwerk. Een getraumatiseerde Braziliaanse
jonge vrouw wordt door dit beleid niet toegelaten tot adequate 24-uursopvang, terwijl haar psychische gezondheid voor onze ogen verslechtert.
Ook een vergeten groep in 2019: ongedocumenteerde gezinnen met
kinderen. Voor hen is er in de LVV’s geen plek. De lobby daarvoor is
begonnen, maar de noodzaak is al lang duidelijk. De ‘sense of urgency’ in
het bieden van onderdak aan ongedocumenteerde Amsterdamse kinderen
en hun moeders lijkt te ontbreken binnen de politiek. Hierbij gaat het in de
meeste gevallen om kinderen, geboren en getogen in Amsterdam, die vaak
tot in hun tienerjaren of langer onder zeer erbarmelijke omstandigheden
leven. Mensen met een Dublin-claim krijgen maximaal 6 maanden opvang,
terwijl het 18 maanden duurt voordat een claim vervalt. Hierdoor belanden
veel zeer jonge vluchtelingen op straat.
Ook in 2019 zagen we veel vrouwen die, dankzij de uitspraak van het Hof van
Justitie van de Europese Unie in de zaak Chavez-Vilchez (2017), met succes
een verblijfsvergunning kregen voor ‘verblijf bij kind’. Vaak kunnen deze
gezinnen na moeizame jaren eindelijk hun leven opbouwen. Helaas merken
wij dat veel van hen tegen bureaucratische barrières aanlopen en dat ondersteuning van de gemeente ontbreekt, met alle schrijnende gevolgen van
dien. Zij krijgen bijvoorbeeld geen toegang tot de maatschappelijke opvang
en zwerven daardoor maanden van adres naar adres.

We hopen met dit tijdelijke vangnet vrouwen rust te geven rond hun
zwangerschap en bevalling. Dat helpt hun vaak om weer op eigen benen
te staan. Als je hiervoor een extra gift wilt overmaken dan zijn we daar
vanzelfsprekend erg blij mee. Vermeld dan bij omschrijving ‘Efiehuis’.

Sociale activiteiten
Omdat de animo voor ons traditionele Eetcafé terugliep, zijn wij halverwege
Land van herkomst contactvrouwen
2019 overgestapt op het organiseren van een maandelijks uitje voor de
25
vrouwen
en kinderen. We zijn o.a. gaan bowlen en naar de bioscoop
geweest. Ook hebben we, door het prachtige weer, tweemaal een gezellige
20
picknick
georganiseerd en uiteraard is ook ons jaarlijks Sinterklaasfeestje niet
overgeslagen, inclusief bingo, een maaltijd en cadeaus. Het is ontzettend fijn
15
dat we nog steeds welkom zijn bij De Peper, en wij willen de mensen daar
dan10ook hartelijk voor danken.
2019 heeft ons ook wat extra fondsen opgeleverd, bijvoorbeeld van
Quiet,
5 WijDoenMee en Actie Pepernoot. Dus we kunnen onze uitjes blijven
organiseren, hoewel nu ‘coronaproof’.
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Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in 2019

De steungroep draaide 4 keer per maand spreekuur in 2019.
Het aantal contactmomenten en cliënten is flink gestegen (104 tegenover
73 in 2018)

Aantal bezoeken per maand
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SVZV blijft actief daar waar het gemeentelijke beleid niet toereikend is.
Want hoewel de hulp aan ongedocumenteerden is uitgebreid en
‘geïnstitutionaliseerd’, worden zij die niet in aanmerking komen sterker
gemarginaliseerd. We blijven ons inzetten om de verblijfspositie van vrouwen
te verbeteren, (informele) opvang te regelen en activiteiten te organiseren
die hun sociaal netwerk vergroten (uitjes en spreekuur).
In 2019 hebben we onze lobby- en netwerkactiviteiten versterkt.
SVZV werkt samen met andere kritische groepen binnen en buiten de LVV,
zoals het Code Rood Netwerk, Fischer Groep Advocaten, FairWork,
Amsterdam City Rights, Vrouwen Tegen Uitzetting en Wereldhuis.
In 2020 zetten wij deze noodzakelijke hulp en lobby voort.

Het aantal contactmomenten per cliënt kan verschillen. Sommige dames
komen maar één keer langs, anderen komen wat vaker langs om vervolgacties te bespreken, post op te halen of geld op te halen van hun eigen fonds
dat door de steungroep is aangevraagd.
In onderstaande tabel is te zien waar de contactvrouwen van origine vandaan
komen. In tegenstelling tot de laatste paar jaar komen de meeste vrouwen niet
meer uit Suriname. Nigeria, Marokko en Brazilië voeren de lijst in 2019 aan.

Efiehuis

20

daarmee kunnen helpen en soms verwijzen zij vrouwen naar ons door.
Sinds 2005 beschikken wij over een woonruimte in Amsterdam Zuid-Oost:
het Efiehuis. Het wordt bewoond door een vrouw in een ver stadium van
haar zwangerschap of een vrouw met een pasgeboren kind. Afgelopen jaar
hebben twee verschillende vrouwen en hun baby’s daar hun toevlucht kunnen
vinden. Voor hoe lang de kamer wordt toegezegd verschilt per individu.
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Op ons spreekuur komen vrijwel elke keer vrouwen langs die dringend
onderdak nodig hebben. Ook reguliere instellingen bellen of wij hun cliënten

Land van herkomst contactvrouwen

Aantal bezoeken per maand

