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Villa Vrede jaaroverzicht 2016 
 

 
Inleiding 
In het jaar 2016 zijn wij in Utrecht en Nederland gewend geraakt aan de komst van 
vluchtelingen. Langzamerhand vinden zij hun weg in onze samenleving. De 
vluchtelingenstroom lijkt (tijdelijk) opgedroogd, waardoor gewenning ontstaat en de 
problemen lijken te zijn opgelost of verschoven.  
 
Voor de mensen die (voorlopig) geen verblijfsstatus hebben, is de situatie helaas 
onveranderd en dreigt deze zelfs te verergeren. De eerder opgestarte BedBadBrood-
voorzieningen (BBB) worden opnieuw ter discussie gesteld. Moeten deze vrij toegankelijk 
blijven voor iedereen, of moeten er voorwaarden worden gesteld? Vanuit de landelijke 
politiek en algemene opinie lijkt verharding te ontstaan. Het feit dat er meer mensen het 
land binnenkomen die geen zicht hebben op een verblijfsstatus waarvan sommige 
problemen geven, heeft zijn weerslag op onze bezoekers. Zij worden daar immers op 
aangekeken. Hierdoor ontstaat de roep om minder voorzieningen en harder werken aan 
(gedwongen) terugkeer.  
 
De realiteit van onze bezoekers is weerbarstig. Velen 
zitten nog in een (kansrijke) procedure waardoor ze 
rechtmatig in Nederland zijn, maar in die tijd geen 
recht hebben op voorzieningen. Anderen zijn officieel 
via een ander Europees land binnengekomen (dit 
wordt Dublin claim genoemd) zoals bv. Italië. Officieel 
horen zij teruggestuurd te worden naar deze landen, 
maar de opvangcapaciteit is in die landen vaak al 
overbelast. Anderen willen wijl terug, maar lopen 
vast op niet meewerkende landen van 
herkomst/ontbrekende papieren, etc.  
 

De Gemeente Utrecht doet voorlopig 
niet mee aan verschraling van het 
aanbod. Zij blijft haar eigen lijn trekken 
en ondersteunt verschillende sociale, 
juridische en woonvoorzieningen. 
Hoewel de richtlijnen wel lijken te 
verschuiven. Een goede ontwikkeling in 
2016 was het feit dat een deel van de 
BBB in maart 2016 voor 24 uur open is 
gegaan waardoor mensen meer 
stabiliteit kregen en daardoor stappen 
richting hun toekomst konden zetten. 

De (nacht)opvangcapaciteit bleek echter niet altijd voldoende waardoor wij in het najaar wel 
vaker te maken kregen met (tijdelijke) dakloosheid.  
 

Augustin (Togo): “Al meer dan een 
jaar ben ik bezig om bij mijn 
ambassade papieren te regelen 
waardoor ik terug zou kunnen gaan 
naar Togo. Ondanks dat ik overal 
aan mee werk, word ik van het 
kastje naar de muur gestuurd. Ik 
ben klaar om te gaan, maar het 
lijkt of niemand mij wil helpen”.  
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Helaas lijkt het in Utrecht ook vaker voor te komen dat mensen door de politie staande 
worden gehouden vanwege kleine overtredingen (fietsen op stoep, geen licht o.i.d.) of enkel 
doordat ze “verdacht” gedrag vertonen. Dit contact resulteert er regelmatig in dat mensen in 
Vreemdelingendetentie worden geplaatst. In 2016 hebben zes van onze bezoekers hier mee 
te maken gekregen, waarvan er twee nog vastzitten. Detentie heeft vaak een traumatisch 
effect op de mensen die vaak al zo’n stressvol leven hebben.  

 
 
Villa Vrede ontwikkelingen 
Villa Vrede is in het jaar 2016 steeds drukker geworden en nog meer onderdeel geworden 
van de buurt en stad. Onze naamsbekendheid groeit en ook de warme betrokkenheid in de 
buurt wat zich uit in donaties en bezoeken. Wij zijn dankbaar voor de vele kerken, kerkelijke 
instanties, fondsen en particulieren die ons wijten te vinden. In 2016 kregen wij twee 
erkenningen: “Tolerantieprijs 2016” en de derde prijs bij de “Wij Maken Utrecht Trofee”. Een 
bevestiging dat wij daadwerkelijk een zinvolle bijdrage leveren aan de stad.  
 

Ontmoeting 
In de loop van 2016 hebben wij een groei in het aantal bezoekers gezien. Op de dagen dat 
wij open zijn, zagen wij eerst 20-40 mensen en dit is opgelopen naar 30-50 mensen. De 

drukte laat zien dat wij in een behoefte voldoen, 
maar is ook zorgelijk omdat wij blijkbaar nog steeds 
hard nodig zijn voor de kwetsbare groep 
ongedocumenteerden in de stad Utrecht.  
 
De afkomst van de bezoekers blijft wisselen. De 
grootste groep bestaat op dit moment uit 
Ethiopiërs/Eritreërs, en Noord- en Wijst-Afrikanen. In 
het 

eerste half jaar zagen wij ook mensen uit 
het Perzisch gebied en Oostelijk Europa. 
Deze groep lijkt af te nemen ten gunste van 
vooral Noord-Afrikanen. Wij zijn blij te zien 
dat over het algemeen de sfeer in het huis 
goed is en iedereen zijn/haar steentje 
bijdraagt.  
 
Elk kwartaal hebben wij een groot 
evenement georganiseerd waarbij wij 
probeerden om de buurt/stad te 
betrekken. Tijdens onze verjaardag in 
maart was er veel ruimte voor muziek en spel met o.a. 
karaoke. In juni organiseerden wij “Taste of cultures” 
waarbij wij uitwisseling van culturen tot stand 
brachten. Talenten stonden centraal tijdens burendag 
in september met o.a. een foto- en bakcompetitie 
(“Heel Villa Vrede bakt”). Natuurlijk kwam Sinterklaas 
langs en vierden wij kerst waarbij “FutureMe” samen 
met bezoekers een theatervoorstelling opvoerde en 

Mohamed (Marokko) deed mee aan 
de St. Maartensparade: 
"Samenwerken in Villa Vrede was erg 
gezellig met lieve mensen. Tijdens de 
tocht genoot ik van de sfeer en het 
samenzijn met zoveel Utrechters. Het 
was een feestje om mee te mogen 
doen!” 

Peter (student Guyana): “In Villa Vrede 
the refugees feel welcomed, loved, 
cared for and on a deeper way it gives a 
warm feeling, being relaxed mentally, a 
sense of being at home which is very 
important for these people who are 
struggling with identity and day to day 
life internal struggles”. 
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het buurtkoor “Cantagora” voor en met ons kwam zingen. Villa Vrede besteedt altijd veel tijd 
en aandacht aan deze evenementen en wij zijn blij dat er dan ook een grote groep mensen 
op af komt (ongeveer 100-140 mensen per evenement)  
 
Andere mooie ontmoetingen kwamen tot stand in de samenwerking met de “St. Maartens-
parade” en “NL Doet” en verschillende culturele avonden.  

 
Ontspanning 
Sport blijft enorm populair, omdat het een goede mogelijkheid is om te ontspannen. In 
samenwerking met “Veld42” en de “Stadsbrug” (Wij3.0) hebben wij het hele jaar wekelijks 
verschillende sportactiviteiten kunnen 
aanbieden. Elke woensdag zijn er 
minimaal 10 mensen die volleyballen en 
door het jaar heen konden wij aan ruim 
60 mensen toegang tot fitness 
verschaffen. Bezoekers kunnen twee 
keer per week trainen met voetbal. 
Incidenteel kon er mee worden gedaan 
aan competities/fietstochten, schaatsen en hardlopen.  
 
Regelmatig waren mensen (on)georganiseerd aan het koken/bakken, schilderen, 
handwerken, naaien, etc. Dergelijke activiteiten zorgen voor een ontspannen sfeer en 
brengen mensen nader tot elkaar.  

 
Voor muziekles is de belangstelling 
afgenomen, wat geresulteerd heeft in het 
stopzetten van pianoles sinds augustus. 
Gitaarles wordt nog wel flexibel 
aangeboden en pianoles kan weer 
worden opgestart wanneer er vraag naar 
is.  
Wij hebben ook verschillende uitjes 
kunnen aanbieden zoals, dagje 
dierentuin, Openluchtmuseum Arnhem 
en een prachtige zeiltocht.  

 

 
Ontwikkeling 
Taalles blijft populair, waardoor wij in het najaar besloten hebben om een extra les in te 
voeren. Er zijn nu vier groepen (2 beginners en 2 (half) gevorderd) met in totaal zo’n 40 
deelnemers.  
 
Afgelopen jaar hebben wij meerdere succesvolle informatie- en discussiebijeenkomsten 
georganiseerd, vaak in samenwerking met hulporganisatie STIL. De onderwerpen waren heel 
divers. De sociale kaart van Utrecht voor ongedocumenteerden is een terugkomend 

Robert (Nigeria): “Gelukkig zijn er plekken als Villa Vrede 
waar ik mijzelf kan bezighouden. Dat vind ik belangrijk. 
Ik kook hier bijna elke week en doe ook zelf de 
boodschappen. Vaak kook ik rijst met kip en spinazie. 
Voor mij is afleiding erg belangrijk zodat ik niet elk uur 
van de dag hoef te denken aan wat mij hier overkomt. 
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onderwerp, aangezien er altijd nieuwe 
bezoekers zijn. Tijdens deze bijeenkomst wordt 
er besproken waar je hulp kunt krijgen en welke 
voorwaarden er aan vast zitten. Een flink aantal 
bezoekers is de dupe geworden van het Dublin 
verdrag. Wij hadden daarom een spreker 
uitgenodigd die uitleg gaf en met de mensen in 
gesprek ging over (on)mogelijkheden.  
 
Onze bijeenkomst “Vrijheid voor vrouwen”, was 
een hilarisch 

hoogtepuntje voor een zeer diverse groep dames. Er werd 
gesproken over de positie van de vrouw hier en elders en wat daar 
de voor- en nadelen van zijn. De mannen hadden een maaltijd 
voorbereid voor de bijeenkomst. Er werd hard gelachen aangezien 
vrouwen niet gewend zijn om bediend te worden door de 
mannen. De mannen reageerden hier wat verlegen op.  
 
Villa Vrede probeert de talenten van de bezoekers zoveel mogelijk te benutten en verder te 
ontwikkelen. Bezoekers hebben dagelijks de mogelijkheid om zelf aan hun fiets te klussen. Ze 
doen dit vaak met meerdere mensen tegelijk, waardoor ze van elkaar leren en het tegelijk 
een sociale activiteit wordt. Mensen werken daarnaast zoveel mogelijk mee in het 
huishouden, knippen haren, naaien kleren etc.  
Buiten ons huis proberen wij ook verder te zoeken naar mogelijkheden om actief bezig te 
zijn, omdat stilstand voor niemand goed is. Het lukt steeds beter om mensen op 
verschillende plekken mee te laten doen met koken, houtbewerking, tuinieren, klussen, etc. 
Wij zijn aangesloten bij de lobby groep www.iedereen-aandeslag.nl om samen met andere 
organisaties te proberen de belemmeringen voor (vrijwillig)werk en scholing op termijn weg 
te werken.  
 

Voorzieningen 
De fiets is erg belangrijk voor onze 
bezoekers, want ze hebben vaak geen 
geld voor het OV. Villa Vrede zorgde 
ervoor dat mensen gebruik kunnen 
maken van een fiets. Dit doen wij door 
fietsen weg te geven; afgelopen jaar 
waren dat uiteindelijk 46 fietsen. Het 
grootste deel van de fietsen zijn 
gedoneerd en 12 fietsen zijn opgekocht 
met korting bij de fietsenwinkel “Cecil 
bikeshop” waardoor de opgelopen 
wachtlijst kon worden weggewerkt.  
 
Daarnaast bieden wij fietsreparaties aan met inzet van vrijwilligers. Het was in 2016 erg 
moeilijk om stabiele vrijwilligers te vinden, de eerste maanden van het jaar was het flink 
zoeken en afscheid nemen van de vrijwilligers. Hierdoor hebben bezoekers wel de 
mogelijkheid en tijd gekregen om zelf te leren hoe je een band plakt en andere kleine 

 
Sarah (Somalië): 
“Mannen kunnen de 
afwas heus wel doen”.  

http://www.iedereen-aandeslag.nl/
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reparaties uitvoert. Waar nodig hebben wij bezoekers ook voorzien van lampen, sloten en 
andere fietsspullen. 
Naast fietsen hebben wij een wasmachine en droger die dagelijks goed gebruikt wordt en 
kunnen mensen in onze weggeefkast kijken of er (tweedehands) kleding beschikbaar is. Als 
mensen andere spullen nodig hebben, proberen wij binnen ons netwerk dit te regelen. In 
ons huis hebben wij ook naaimachines voor kleine verstelwerkzaamheden, kappers en 
reparatiespullen die mensen zelf kunnen gebruiken.  
 
 

Samenwerken 
Villa Vrede draait voornamelijk op vrijwilligers 
en heeft een betaalde coördinator met een 
aanstelling voor 24 uur per week. Per 1 februari 
2016 is een activiteiten begeleider/ assistent 
coördinator gestart voor 12 uur per week en 
bieden wij een stageplek aan een stagiaire MWD 
uit het tweede leerjaar.  
 

Het team van vrijwilligers wisselt, maar aan het 
eind van het jaar waren er zo’n 40 gastvrouwen/heren en 10 taaldocenten/maatjes, 14 
activiteiten begeleiders en 20 vrijwilligers die ondersteunen op organisatie niveau (ICT, 
bestuur, fondsenwerving, communicatie, etc. ). Het team van gastvrouwen/heren was 
moeilijk om stabiel te krijgen waardoor het niet mogelijk bleek om onze openingstijden 
verder te verruimen.  

Ontwikkeling van personeel is belangrijk voor ons. Daarvoor maken wij gebruik van het 
aanbod van de Vrijwilligerscentrale Utrecht, werken wij samen met andere organisaties 
en/of organiseren zelf trainingen. In 2016 organiseerden wij zelf EHBO- en BHV-cursussen en 
intervisiebijeenkomsten. Daarnaast konden mensen meedoen aan trainingen “omgaan met 

agressie”, “Kracht en Herstel”, “omgaan met moeilijke 
bezoekers”, “interculturele communicatie”, etc.  

 

Om ons werk goed te doen, is samenwerking met 
anderen noodzakelijk. Elke zes weken is er overleg met 
andere Utrechtse hulpverlenersinstanties. Met velen 
van hen is ook direct contact en samenwerking zoals 
bijvoorbeeld bij het samen organiseren van activiteiten, 
onderling doorverwijzen en gezamenlijke lobby. In de 
buurt houden wij de contacten warm met de lagere 
scholen, buurtteam, Vooruit, kerk en moskee. Vele 
particulieren, maar ook kerken, Voedselbank 
Rivierenwijk en “Emmaus” weten ons te vinden en 
doneren kleding, voedsel en andere spullen.  

 
 

Abdel (gastheer): “Van de vluchtelingen 
leer ik om meer te waarderen wat ik 
heb. Zij hebben het zwaar. Vaak hebben 
ze een lange tocht afgelegd om hier te 
komen en zijn ze hun familie en vrienden 
kwijt. Maar toch houden ze hoop in het 
leven. Dat inspireert mij. Hopelijk kan ik 
hier nog lang blijven werken. Ik hoor bij 
Villa Vrede.  
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Financieel 
Villa Vrede heeft ook in 2016 haar begroting weer rond gekregen. De uitgaven lopen redelijk 
in de pas met de begroting en voor een aantal projecten is extra geld gegenereerd1 (zie 
bijlage).  
 
Wij zijn dankbaar voor alle fondsen, particulieren en kerken die ons zijn gaan en/of blijven 
ondersteunen. In 2016 konden wij rekenen op het o.a. het Oranjefonds, KfHein, Kans, 
KerkinActie, Kerk en Wereld. Vanuit de kerkelijke hoek kregen wij steun van de Protestantse 
Diaconie en Katholieke Caritas Utrecht. Daarnaast zijn vele (Utrechtse) kerken en 
particulieren bereid geweest om ons te ondersteunen. Die steun blijft voor ons onmisbaar 
omdat wij tot op heden geen (structurele) subsidie krijgen.  
 

 
Nawoord en vooruitblik 
Het komend jaar is een spannend jaar voor Villa Vrede en haar doelgroep. Waarschijnlijk 
moeten wij verhuizen en zullen wij hard op zoek moeten gaan naar een nieuwe plek dat een 
warm huis kan blijven bieden voor deze kwetsbare groep. In het verkiezingsjaar 2017 maken 
wij ons zorgen over wat een nieuwe regering voor onze doelgroep gaat betekenen. Als wij de 
verkiezingsprogramma’s lezen, dan kan dit nog wel eens grote gevolgen hebben.  
 
Het zal ook dit jaar weer een uitdaging zijn om de deuren open te houden. Wij blijven op 
zoek naar goede betrouwbare vrijwilligers en verdere (financiële) steun. Vooral voldoende 
menskracht blijft een uitdaging waardoor wij het afgelopen jaar ook niet de mogelijkheid 
hadden om onze openingstijden uit te breiden.  
 
Ondanks deze uitdagingen hebben wij nog vele plannen. Wij willen proberen regelmatig 
vrouwen/kinderdagen aan te bieden, omdat hier duidelijk een behoefte aan is. Wij gaan 
natuurlijk door met onze evenementen en gaan op zoek naar verdere samenwerking met 
andere partijen om activering ook buiten ons huis mogelijk te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 De gecontroleerde jaarrekening zal in juni/juli 2017 beschikbaar komen.  
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Bijlage: Villa Vrede financieel overzicht 2016 
 

 begroting uitgaven 

Algehele coördinatie      

personeelskosten alg coördinatie  € 20.730 € 23.080 

Huisvesting     

Huur Villa Vrede kantoor € 3.420 € 3.420 

Onderhoud en Schoonmaak € 700 € 500 

Inventaris € 750 € 1.128 

Organisatie     

Telefoon/ Internet/Porto € 800 € 1.766 

PR/Drukwerk € 250 € 158 

Kantoorbenodigdheden en administratie € 350 € 1.364 

Opleiding en training personeel/vrijwilligers € 750 € 734 

Activiteiten     

Activiteiten directe kosten algemeen € 15.260 € 17.803 

Fietsproject directe kosten € 1.500 € 3.989 

Sport directe kosten  € 2.428 € 3.018 

Coördinatie en begeleiding  € 25.470 € 28.017 

Onkosten vrijwilligers  € 4.420 € 2.973 

Overhead € 770 € 770 

Huur ruimte voor activiteiten € 11.580 € 11.580 

subtotaal  € 89.178 € 100.300 

Overig     

onvoorziene kosten € 5.000 € 1.734 

Totaal: € 94.178 € 102.034 

   

Inkomsten    

Fondsen t.b.v. algemene begroting 2016* € 79.000 

project financiering € 9.627 

particulieren en kerken (rest deel voor 2017)** € 31.593 

  € 120.220 

   

 
*Dit zijn de toegezegde fondsen, waarvan €19.500 nog als vordering uitstaat (dus deze worden pas door de betrokken 

fondsen vrijgemaakt na verantwoording). Overzicht van de fondsen die ons steunen zijn te vinden op de website.  

**Deze inkomsten zijn noodzakelijk om lopende kosten te betalen in afwachting van de toegezegde fondsen. Tevens wordt 

dit gebruikt om onverwachte kosten te dekken.  


