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Openingstijden:
Ons spreekuur is op dit moment op afspraak.  
Wij zijn bereikbaar via e-mail en telefoon en willen  
binnenkort weer met een vast inloopspreekuur beginnen.  
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Bankrekening:
NL31 TRIO 0197906834 
ten name van Stichting Zijwaarts/SVZV
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Toelichting bij de inkomsten en uitgaven 2021
 
2021 stond, net als 2020, in het teken van corona en met specifieke fondsen 
konden we ook in 2021 onze cliënten helpen met noodfondsen voor eerste 
levensbehoeften. De inkomsten aan donateurs en giften zijn ten opzichte van 
2020 gelijk gebleven. We willen iedereen die ons gesteund heeft hartelijk 
bedanken.

De noodfondsen van Oranjefonds en Linda Speerstra die ons waren  
toegezegd in 2020, hebben wij in 2021 geheel kunnen opmaken en  
verantwoorden. 

In 2021 hebben we geld toegezegd gekregen van Stichting Jong voor 
huiswerkbegeleiding en aanschaf van hardware voor de kinderen van onze 
cliënten. Dit zal vooral in 2022 uitgegeven worden.

En ook van het Haëlla fonds hebben we weer geld gekregen voor onder- 
steuning van onze cliënten, waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt. 

Tevens hebben we substantiële ondersteuning ontvangen van het  
Weduwen- en 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. 

 uitgaven   inkomsten

Fondsen   € 8.198,35 

Giften en periodieke donaties   € 11.134,40 

     

Bankkosten € 452,03 

Kantoorkosten en huur € 2.442,20 

Computer/website kosten € 36,30

                           Indirecte kosten € 2.930,53   15%

Steun aan andere organisaties € 25,00 

Spreekuurkosten € 180,03 

Extra uitgaven spreekuur i.v.m. corona € 3.640,26 

Huisvesting cliënten/onderdak/ 

noodopvang (waaronder Efiehuis) € 3.825,00 

Publiciteitskosten € 349,20 

Activiteiten € 100,46 

Directe ondersteuning incl.  

vrijwilligersvergoeding doelgroep € 2.641,33 

Medische en juridische ondersteuning € 4.230,95 

Ondersteuning reizen/scholing/kinderen € 1.229,41 

                           Directe kosten € 16.221,64   85%

TOTAAL € 19.152,17  € 19.333,75 

Saldo € 181,58 

Jaarrekening 2021



Eind 2021 zijn er weer meer afspraken op kantoor geweest, maar een 
open inloop is nog niet opgestart. Onze eerste prioriteit is altijd 
geweest dat het spreekuur – in welke vorm dan ook – doorging.  
Er zijn juridische procedures gestart, vrouwen zijn geholpen hun weg 
te vinden naar medische en psychische zorg, voedselpakketten en  
AH bonnen die bij ons binnenkwamen, zijn verspreid. Steeds meer 
vrouwen vonden hun weg naar ons of werden door anderen naar ons 
doorverwezen. Positief waren de vele nieuwe initiatieven in de stad 
om mensen zonder verblijfspapieren te ondersteunen: voedselhulp via 
pakketten en bonnen van het Rode Kruis, extra financiële hulp zoals 
van het Haëlla Kleine Corona Hulp Fonds en er zijn laptops 
aangevraagd bij Stichting Jong, zodat jongeren onderwijs konden 
blijven volgen en moeders tegelijkertijd in contact konden blijven  
met vrienden en familie. SVZV is hierdoor verschillende nieuwe 
samenwerkingsverbanden aangegaan.

SVZV is ook actief geweest met het verspreiden van informatie 
omtrent corona en de vaccinatie en boostercampagnes van 2021.  
De vaccins waren in principe toegankelijk ook voor hen die geen 
BSN-nummer hadden, maar een actieve bemiddeling bleef nodig  
om afspraken daadwerkelijk ingepland te krijgen. Lange tijd was  
het in Amsterdam niet mogelijk voor ongedocumenteerden om  
een QR-code te krijgen, met alle uitsluitingsgevolgen van dien.  
Pas in februari 2022 werd dit mogelijk.

In 2021 hebben 10 van onze cliënten, vaak na jarenlange procedures, 
een verblijfsvergunning kunnen bemachtigen: 7 op basis van verblijf 
bij Nederlands kind (Chavez-verblijfsrecht), 2 tijdelijke vergunningen 
voor medische noodsituatie/uitstel van vertrek (Art. 64, inmiddels zijn 
beide omgezet naar een medische vergunning) en 1 vergunning op 
basis van asiel/mensenhandel. Positief en hoopvol resultaat, maar 
helaas niet geldend voor al onze cliënten. We blijven daarom 
doorgaan, in het belang van de vrouwen. Nieuwe (vervolg)procedures 
zijn ook opgestart, zoals aanvraag Art. 64, herhaalde asielaanvraag, 
aanvraag op grond van art.8 EVRM, kinderpardon hoger beroep, 
B8-regeling mensenhandel/uitbuiting.

In 2021 zijn er totaal 51 cliënten voor een langere periode 
ondersteund met juridische en financiële hulp, bemiddeling naar 
medische zorg, GGZ en opvang. Daarnaast zijn er rond de  
40 eenmalige contacten geweest met vrouwen waarin vragen  
meteen zijn beantwoord en/of vrouwen doorverwezen werden  
naar andere organisaties. 
Ook in 2021 zijn er meer aanvragen voor ondersteuning 
binnengekomen dan dat we als spreekuur aan konden.  
Er is met iedereen gesproken, maar het was niet altijd mogelijk  
om iedereen direct uitgebreide ondersteuning te kunnen geven. 
Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook meer dan welkom!

Het Efiehuis

Op ons spreekuur komen vaak vrouwen langs die onderdak nodig 
hebben. Sinds 2005 beschikken wij over het Efiehuis, een woonruimte 
in Amsterdam Zuid-Oost. Het wordt meestal bewoond door een 
vrouw in een ver stadium van haar zwangerschap of een vrouw met 
een pasgeboren kind. Afgelopen jaar hebben 2 vrouwen en  
2 kinderen daar hun toevlucht kunnen vinden. We hopen met  
dit tijdelijke vangnet vrouwen rust te geven rond hun zwangerschap 
en bevalling. 

Maatschappelijke ontwikkelingen

Iedereen heeft het recht om zich waar ook ter wereld, naar eigen 
keuze en in veiligheid, te vestigen. Dat is het motto van de 
Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV) vanuit 
mensenrechtelijk perspectief. Hoe ver we daar nog vanaf zijn, laten  
de afgelopen jaren meedogenloos zien. Het is al eerder gezegd, 
corona betekende niet zozeer nieuwe problemen, de problemen zijn 
wel groter, heftiger, urgenter geworden. Ook 2021 is zwaar geweest 
voor vrouwen zonder verblijfspapieren en hun kinderen: herstel van 
werk en daarmee van inkomen bleef nog uit, het vinden én houden 
van onderdak werd steeds lastiger, eenzaamheid – onder meer door 
de lockdowns -, depressies en psychosomatische klachten namen toe. 
De toegang tot gezondheidszorg, vaccinatie en QR-codes was een 
voortdurende weg vol hindernissen. 

De situatie van mensen zonder verblijfspapieren in Amsterdam zijn 
ook zichtbaarder geworden en – daarmee – hoger op de politieke 
Amsterdamse agenda gekomen. Dat leidde in 2021 onder meer  
tot een rapport van de Ombudsman Metropool Amsterdam.  
Naar aanleiding van hun inventarisatie is er een lobby begonnen  
om de positie van jongeren, arbeidsmigranten en oudere 
ongedocumenteerden te verbeteren. Het is nog te vroeg om te 
bepalen of dit uiteindelijk ook zal leiden naar structurele 
verbeteringen. SVZV zet zich zoals altijd in op de verbetering van een 
specifieke groep hierbinnen: (jonge) vrouwen met en zonder kinderen. 
Een succes dankzij één van onze spreekuurmedewerksters: vanaf 2022 
kunnen Amsterdamse jongeren zonder verblijfspapieren tot en met  
25 jaar gratis een lidmaatschap aanvragen bij de OBA. 
Met dit lidmaatschap kan gebruik gemaakt worden van alle faciliteiten 
van de bibliotheek, zoals het lenen van boeken, internet, enz. 

Het zijn positieve ontwikkelingen die niet synchroon lopen met die van 
het landelijke beleid. Analoog aan de ervaringen in het toeslagen- 
schandaal hebben verschillende advocaten en academici het rigide 
vreemdelingenbeleid en de kafkaiaanse gevolgen ervan uiteengezet. 
Mooier dan zij kunnen we het niet zeggen: 

“In vreemdelingenzaken is er sprake van ongekend onrecht,  
dat voortkomt uit vergelijkbare factoren als die speelden in de 
toeslagenaffaire, zoals rigide wetgeving zonder hardheids- 
clausules, geïnstitutionaliseerd wantrouwen ten aanzien van een 
kwetsbare groep, een bestuur dat te weinig oog heeft voor de 
menselijke maat en constant de politieke boodschap hoort dat het 
beleid restrictief moet zijn en tot slot een rechterlijke macht die 
het bestuur de hand boven het hoofd houdt.”  
(Uit: ‘Ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht’, Nederlands 
Juristenblad 9/4/2021).

Dat moet en kan beter. SVZV blijft zich daarvoor inzetten, te beginnen 
voor onze vrouwen in Amsterdam.

Spreekuur

Net als in het grootste deel van 2020 hebben we door corona ook in 
2021 geen traditioneel spreekuur kunnen houden. In plaats van een 
open inloop elke woensdagmiddag en individuele afspraken op 
kantoor hebben de contacten met vrouwen nu voor het grootste deel 
buitenshuis of online plaatsgevonden. 

Sociale activiteiten
Zoals in 2020 heeft ook in 2021 social distancing 
vanwege de COVID-19-pandemie invloed gehad op  
de activiteiten die we hebben kunnen organiseren.  
Naast populaire online-pizza-feestjes in de tijden toen 
andere bijeenkomsten niet mogelijk waren, hadden  
we in de zomer ook een picknick in het Amstelpark.

Vrijwilligsters gezocht!
Voor het spreekuur zoeken wij 
vrijwilligsters, bij voorkeur met 
juridische kennis.  
Ook voor het organiseren van 
sociale activiteiten kunnen wij 
ondersteuning gebruiken.


