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Voorwoord

Villa Vrede is nu zes jaar een dag- en activiteitencentrum voor en door ongedocumenteerde 
personen. Het jaar 2019 was voor Villa Vrede het jaar van verandering en een nieuwe start. 
 
Na jaren van onzekerheid over de huisvesting hebben we ons opnieuw kunnen settelen in 
hetzelfde pand, omdat de nieuwe eigenaar Motion Church gelukkig bereid bleek ons huurcontact 
voort te zetten. Vervolgens is een interne verhuizing en een renovatie afgerond. Deze activiteiten 
waren	niet	mogelijk	geweest	zonder	allerlei	donaties,	zowel	financieel	als	materieel,	en	de	
enthousiaste steun van tientallen vrijwilligers. Samen met de bezoekers zijn de handen uit de 
mouwen gestoken om nieuwe vloeren te leggen, een moderne keuken te maken, de muren te 
verven in frisse kleuren, nieuwe ramen te monteren en de ruimtes praktisch in te richten.  
Zo kan Villa Vrede er weer jaren tegenaan. 
 
Coördinator Wilma Rozenga heeft Villa Vrede van de grond af opgebouwd. Wij zijn haar 
dankbaar voor alles wat ze gedaan heeft en trots op wat zij heeft neergezet. Maar het werd 
tijd voor haar om een nieuwe uitdaging te zoeken. Sinds november 2019 is er een nieuwe 
coördinator, Jaap Meeuwsen. Met hem hopen we in de toekomst de openstelling nog verder  
uit te breiden. 
 
In dit jaarverslag kunt u meer in detail lezen over wat Villa Vrede in 2019 heeft bereikt;  
van trends en ontwikkelingen rondom ongedocumenteerde vluchtelingen, tot de voortgang 
van onze bekende projecten als ‘Broodnodig’ en ’Werken aan morgen” tot de ontwikkeling van 
nieuwe projecten, zoals de kapperscursus en het tuinproject. Villa Vrede was in 2019 opnieuw 
hard nodig voor ongedocumenteerde mensen in Utrecht; een plek om te zijn, een plek om te 
ontmoeten, een plek om te leren. Een perspectief bieden op een beter leven.

 
 
Veel leesplezier gewenst,   
 
 
Jaap Meeuwsen 
Coördinator Villa Vrede
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Trends en ontwikkelingen

De belangrijkste beleidsontwikkeling op het gebied van ongedocumenteerde personen in 
Nederland is ongetwijfeld de driejarige pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) die 
eind	2018	van	start	is	gegaan.	De	LVV	is	een	samenwerking	tussen	het	Rijk,	gemeentes	en	Niet	
Gouvernementele Organisaties (NGO’s) om bestendige oplossingen te vinden voor migranten 
zonder recht op verblijf of opvang. Utrecht is een van de vijf steden die meedoet aan de pilot.  
In juli 2019 heeft Villa Vrede samen met andere Utrechtse NGO’s en maatschappelijke 
organisaties het ‘convenant pilot-LVV gemeente Utrecht’ ondertekend. Hiermee is Villa Vrede 
formeel onderdeel geworden van de pilot LVV Utrecht en is voor het eerst sinds de oprichting 
ook een subsidierelatie ontstaan met de gemeente. 

In eerste instantie leek in de praktijk in het midden van 2019 nog niet veel veranderd. De LVV 
organisaties waarmee Villa Vrede nauw samenwerkt en die voorheen onder de Bed Bad Brood 
regeling vielen, bleven bestaan. Maar we merken nu dat minder ongedocumenteerde mensen 
kunnen worden opgevangen en op straat belanden. Voor deze mensen is Villa Vrede extra 
belangrijk als plek om een was te doen of een warme maaltijd te eten. Er blijken ook  
spanningen te zijn tussen landelijk beleid en de afspraken die de opvanginstellingen in Utrecht 
hebben gemaakt met de gemeente. De komende jaren zullen moeten uitwijzen of de LVV 
werkelijk een structurele verbetering kan brengen voor de positie van ongedocumenteerde 
mensen in de stad Utrecht. 
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Een andere landelijke beleidsontwikkeling in 2019 was het kinderpardon, waarbij kinderen  
van ongedocumenteerde ouders een herbeoordeling voor een verblijfsvergunning kregen.  
Enkele ouders met kinderen bij Villa Vrede kwamen in aanmerking voor zo’n herbeoordeling 
en ten minste één gezin kreeg een verblijfsvergunning.  
De anderen zijn nog in afwachting. 
 
Binnen	de	LVV	heeft	de	gemeente	Utrecht	Activering	als	specifieke	ontwikkelopgave.	 
In een raadsvergadering van de gemeente Utrecht is besloten om extra budget vrij te maken  
voor de activering van ongedocumenteerde mensen. 
  
Villa Vrede doet mee aan PAS (Project Aan de Slag), een samenwerkingsverband van Utrechtse 
organisaties die lobbyen bij gemeente, bedrijven en maatschappelijke organisaties om 
activeringsplaatsen te realiseren en de positie van deelnemers te versterken. 
 
PAS	heeft	in	2019	flink	wat	bereikt.	Zo	zijn	deelnemers	sinds	juni	2019	verzekerd,	financiert	de	
gemeente sinds maart 2019 doorlopend 10 arbeidsmatige activeringsplekken en is er budget 
beschikbaar gesteld voor een activeringsbegeleider bij partner- en opvangorganisatie SNDVU. 
Onder project ‘Werken aan Morgen’ kunt u lezen dat Villa Vrede hierdoor meer bezoekers een 
passende dagbesteding heeft kunnen bieden in 2019 dan in voorgaande jaren. 
 
Met behulp van talenten en expertise van onze bezoekers hebben we niet alleen de verbouwing 
afgerond in maart, maar ook de buitenruimte verder aangepast door een tuin aan te leggen 
en zonwering aan te brengen. De tuin, die wij sinds de interne verhuizing tot onze beschikking 
hebben, biedt ook gelegenheid om te sporten.  
 
Villa Vrede is sinds eind 2019 aanvullend op dinsdag open, waar we voorheen van woensdag 
tot zaterdag open waren. Op korte termijn wordt beoordeeld of Villa Vrede op nog meer dagen, 
zoals zondag, open kan gaan. Ruimere openingstijden zijn al lang een wens van de bezoekers, 
die aangeven Villa Vrede elke dag hard nodig te hebben. 



6
      Projecten 
           Broodnodig
Een van de kerndoelstellingen van Villa Vrede is om bezoekers het 
broodnodige te bieden. Dat kan gaan om het samen maken en eten 
van een warme maaltijd, het uitdelen van poncho’s tijdens een van 
die	Nederlandse	regenachtige	dagen,	fietslampjes	om	aanhouding	
door politie te voorkomen, het draaien van een was wanneer iemand 
geen thuis heeft, en ga zo maar door. De afgelopen jaren hebben wij 
gemerkt dat grote hulp vaak zit in kleine dingen. 
 
Elke dag verzorgt Villa Vrede voor ongeveer 30 mensen een warme middagmaaltijd, meestal 
gekookt door een van de bezoekers zelf. Daarnaast kunnen bezoekers de hele dag door zelf 
koffie,	thee,	brood,	fruit	en	lekkernijen	pakken.	 
 
Dagelijks	bezoeken	zo’n	30-60	mensen	Villa	Vrede.	In	2019	hebben	wij	86	nieuwe	bezoekers	
geregistreerd. Sommigen van hen komen enkele keren, andere komen wekelijks voor een 
bepaalde activiteit, en weer anderen komen dagelijks langs.  

Ongeveer 40% van de bezoekers heeft 
24 uurs opvang, 10% alleen nachtopvang 
en ongeveer de helft geen eigen vaste 
slaapplek (dus op straat, of bij  vrienden 
of familie). Villa Vrede is een plek om 
gewoonweg er te zijn voor mensen die 
het hard nodig hebben. Een plek om 
warm binnen te zitten als het buiten 
regent, om anderen te ontmoeten en 
informatie te krijgen over wat te doen 
in de situatie waar je in zit. Een plek om 
gezien te worden en waarin je de kans 
hebt om na te denken hoe nu verder. 

Villa Vrede zorgt er voor dat mensen die anders onzichtbaar zijn gezien worden. Medewerkers 
en vrijwilligers zien om naar het welzijn van bezoekers, signaleren het als iemand niet goed in 
zijn vel zit, vragen door naar achtergronden en geven suggesties voor ondersteuning.  
 
Wij geven aandacht aan bezoekers die met vragen zitten. Sommige mensen zoeken een 
slaapplek, die kunnen we doorverwijzen naar het Aanmeldloket en informele netwerken.  
Anderen willen graag een persoonlijke OV-kaart met foto, maar hebben geen bankrekening  
die dan nodig is. In zo’n geval kan Villa Vrede de online betaling doen.  
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En als iemand een brief niet snapt helpen wij met het begrijpelijk maken. Vaak hebben bezoekers 
zorgen over wat ze moeten doen met hun toekomst en zijn ze echt radeloos. Dan is er bij Villa 
Vrede altijd een luisterend oor. En ook al hebben we niet voor elk probleem direct een oplossing, 
erover praten lucht op en kan wel een begin zijn van verandering.

Fiets project
 Een	fiets	is	een	noodzakelijk	bezit	voor	onze	bezoekers	die	door	de	

identificatieplicht	hoge	drempels	ervaren	om	gebruik	te	maken	van	het	
openbaar vervoer en voor wie een auto al helemaal niet is weggelegd. 
Het	fietsproject	wordt	gedragen	door	twee	deskundige	vrijwilligers,	die	
gemiddeld	4	tot	6	fietsreparaties	per	week	uitvoeren.	Nieuwe	fietsen	
zijn voor onze doelgroep veelal onbetaalbaar en daarom zijn in 2019 
38	fietsen	opgeknapt	en	vergeven.	Bij	Villa	Vrede	is	ook	gereedschap	
beschikbaar voor bezoekers om zelf te sleutelen. 

Onze	fietsenmakers	zijn	nu	aan	het	werk	in	een	garagebox	van	een	sloopflat.	 
Er is geen stromend water, een provisorische verwarming en weinig licht. Al lang leeft de wens 
om eindelijk een echte werkplaats in te richten, maar het realiseren daarvan valt niet mee.  
Wij denken aan een schuur met verwarming en voldoende werkplaatsen om enkele bezoekers 
structureel	les	te	geven	in	fietsen	maken.
Dit project is een samenwerkingsverband van Villa Vrede en het Ubuntuhuis. Samen zijn we op 
zoek geweest naar voldoende middelen om een schuur te bouwen. Een crowdfundingsactie, 
en bijdragen van het Haëllafonds en Books for Life hebben al een fraai bedrag opgeleverd, 
maar voor een complete uitrusting is nog meer nodig. De bouw van de schuur heeft vertraging 
opgelopen omdat Villa Vrede in een stedelijk monument is gehuisvest. Daarom moet de schuur 
aan allerlei eisen voldoen. Wij hadden gehoopt in 2019 te beginnen met bouwen maar hopen nu 
in 2020 alsnog de plannen uit te voeren.

Vanuit	 het	 fietsproject	 wordt	 ook	 fietsles	
verzorgd,	waarbij	 in	2019	6	vrouwen	fietsles	
hebben gekregen. Nog dagelijks zien we 
hoe	 fietsen	 met	 onze	 Nederlandse	 cultuur	
is verweven, maar dat het echt moeilijk is 
om	 op	 volwassen	 leeftijd	 nog	 fietsen	 te	
leren,	 als	 fietsen	 niet	 in	 je	 DNA	 zit.	 Heb	 je	
een	 fiets	 dan	 moet	 die	 ook	 op	 slot	 kunnen	
en moet je zuinig zijn op het sleuteltje, ook 
niet iets wat gemakkelijk is als je nergens 
echt je huis hebt. In 2019 hebben we 
daarom	 zo’n	 80	 sloten	weggegeven.	 En	 ook	 
heel veel lampjes.
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Project Sportify

Naast andere basisbehoeften is het voor ieder mens belangrijk om 
actief te zijn. Sporten helpt om je fysiek en mentaal beter te voelen. 
Maar als je geen verblijfspapieren hebt, heb je vaak ook geen toegang 
tot sportclubs en kan je geen abonnement afsluiten. Villa Vrede 
vult dit gat op door bezoekers verschillende sportmogelijkheden  
te bieden.

Bezoekers	kunnen	zwemles	krijgen;	in	2019	waren	dat	8	bezoekers.	Gedurende	het	jaar	zijn	
45	fitness-pasjes	uitgegeven	waarmee	bezoekers	wél	naar	de	sportschool	kunnen,	door	de	
overeenkomst die we met de Utrechtse welzijnsorganisatie Wij 3.0 hebben kunnen treffen. 
 
Verder zijn er bij Villa Vrede elke woensdag een tiental mensen die samen volleyballen in een 
nabijgelegen gymzaal. Er is goed contact met Veld42 die onder meer voor onze doelgroep 
sporttrainingen en toernooien organiseert. Regelmatig sturen wij mensen door naar Veld42  
om te voetballen, volleyballen of kickboksen. 
 
In 2019 heeft Villa Vrede weer meegedaan aan het beachvolleybaltoernooi:  
‘Doe Mee met van Ee!’ Het meedoen is in dit geval de winst. Ook op locatie bij Villa Vrede zelf 
wordt er aan sport en spel gedaan. Sinds de interne verhuizing hebben wij een prachtige tuin tot 
onze beschikking met een groot grasveld. Bij lekker weer merkten wij meteen dat bezoekers zelf 
initiatief namen om actief te zijn; ze zetten het professionele volleybalnet op om de hele middag 
te volleyballen, of pakten een doeltje om een partijtje voetbal te spelen. 

Eén van onze 
stagiairs initieerde 
een spelletjesmiddag 
op vrijdagen, waarbij 
bezoekers samen 
bordspelletjes konden 
spelen. Bij minder lekker 
weer werd er fanatiek 
FIFA gespeeld op de 
Xbox in de woonkamer. 
We hebben dit jaar een 
tafelvoetbaltoernooi 
georganiseerd waaraan 
tientallen mensen 
meededen.
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          Muziek project

Afgelopen jaar merkten we dat de behoefte aan muziek 
maken binnen Villa Vrede was afgenomen en meer naar 
muziek geluisterd wordt. Het is daarom extra leuk dat sinds 
zomer 2019 pianoles weer goed bezocht wordt, met 2-4 
pianostudenten per week. 

 
Ook bleek er animo te zijn om samen te gaan zingen, waardoor er nu elke donderdag  
ochtend een klein clubje samenkomt in Villa Vrede om praise- liederen te zingen.  
 
Zo nu en dan wordt een van de djembés ook gepakt om mee te trommelen.  
 
We hebben als wens om in 2020 muziek-activiteiten verder te laten doen heropleven,  
en misschien zelfs wel een Villa Vrede band op te richten.
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Werken aan Morgen

Het stimuleren van een zinvolle besteding van de dag is 
belangrijk voor mensen die niet als vanzelf aan de samenleving 
mee kunnen doen.  Onze bezoekers willen vooruit komen 
in het leven, daarom  werken we met hen aan morgen.  
Dit doen we door Toekomsttraining aan te bieden waarin 
deelnemers nadenken over hun perspectief en keuzes die  
zij kunnen maken. 

 
En door bezoekers naar een vorm van dagbesteding te bemiddelen, binnen of buiten  
Villa Vrede, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en nieuwe vaardigheden kunnen leren.

De	toekomsttraining	heeft	in	2019	twee	keer	plaatsgevonden	met	in	totaal	17	deelnemers.	 
Een	ervaren	trainster	snijdt	in	6	dagdelen	onderwerpen	aan	als	stress,	terugkeer,	dagbesteding	
en keuzes maken. De deelnemers maken een persoonlijk plan waar ze na de training mee aan 
de slag kunnen. Om zo veel mogelijk deelnemers te krijgen is bij de werving van deelnemers 
intensief contact geweest met de persoonlijk begeleiders van de bezoekers bij  
partner-instanties.

Ook de Nederlandse taalles is een populaire kernactiviteit 
van Villa Vrede. De taal leren is de eerste voorwaarde om 
mee te kunnen doen in Nederland. Twee keer per week 
is er een beginnersgroep waar gemiddeld 15 studenten 
op af komen en wekelijks is er een gevorderdengroep met 
gemiddeld 5-10 studenten. De lessen vinden plaats in de 
activiteitenruimte van Villa Vrede. “School” is een vast 
begrip bij onze bezoekers en vooral degene die wat verder 
zijn met de taal promoten de lessen. Een klein groepje 
volgt wekelijks Engelse les, met een echte onderwijzer, 
waar de conversatie volledig in het Engels verloopt.

Er is Bijbelstudie onder leiding van pastor Marieke Sillevis, 
waar bezoekers aan de hand van Bijbelteksten alledaagse 
problemen en de stress bespreken, die een vlucht uit je 
land en een documentloos bestaan met zich meebrengen.

Villa Vrede heeft sinds de verbouwing een goed uitgerust naaiatelier in de kelder.  
Elke donderdag en vrijdag komen hier 3-5 leerlingen die naailes volgen, totaal 10 studenten 
in 2019, zowel mannen als vrouwen. Het was dit jaar moeilijk voor leerlingen om structureel 
wekelijks te komen, mede omdat de naaidocent een tijdje uitviel wegens ziekte en vakantie. 
Daardoor heeft er in 2019 maar één groep de naaicursus in zijn geheel afgerond. We willen 
daarom in 2020 de opzet van de naaicursus aanpassen. 
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Elke vrijdag kunnen bezoekers als zij er klaar voor zijn in gesprek met de projectcoördinator 
van ‘Werken aan Morgen’ over dagbesteding. Villa Vrede heeft veel contacten met 
partnerorganisaties in de stad die mogelijkheden bieden voor dagbesteding.  
Bezoekers kunnen in overleg met de projectcoördinator kiezen voor een vrijwilligersplek of 
cursus buiten Villa Vrede. Denk hierbij aan vrijwilligerswerk op een stadsboerderij, een cursus 
computervaardigheden of een opleiding tot sport- en spelleider. 
  
In 2019 zijn 19 bezoekers gekoppeld aan dagbestedingsplekken in de stad, een forse toename 
ten opzichte van de jaren ervoor. Villa Vrede is in oktober 2019 een samenwerkingsverband 
aangegaan met een lokale kapperszaak. In ongeveer 10 maanden leren de studenten wassen, 
knippen, verven en scheren. Eind 2019 volgden drie deelnemers de cursus, allen erg enthousiast. 
De studenten sparen tijdens de cursus voor hun eigen kappers-set door elke maand 25 euro te 
betalen. Het is mooi om te zien hoe bezoekers opbloeien als zij een vak leren. Daarom willen we 
in	2020	het	aantal	cursisten	verder	uitbreiden	naar	6	tot	10	deelnemers.

            Tuin project
Nu Villa Vrede een tuin heeft is het elke vrijdag klusdag in de tuin. 
Onder leiding van twee enthousiaste vrijwilligers gaan elke week 3-5 
bezoekers aan de slag. Bomen zijn gesnoeid, land wordt omgeploegd 
en er komt een eenvoudige kas. In 2020 zullen we in een moestuin 
eigen groente en fruit gaan verbouwen om mee te koken. De gedachte 
achter de tuin is het cradle-to-cradle principe, een volledig gesloten 
kringloop die alles wat de tuin voortbrengt benut. 
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De verbinding met onze directe omgeving en 
de bewonersinitiatieven in de buurt is voor  
Villa Vrede van vitaal belang. Door de week 
komen wijkbewoners regelmatig voedsel of  
kleding brengen, kinderen spelen in de tuin.

Wij organiseren jaarlijks een aantal evenementen waarbij mensen in de buurt kennis kunnen 
maken met Villa Vrede en een kijkje in de keuken kunnen nemen. Bezoekers kunnen op deze 
evenementen ook hun sociale netwerk vergroten. Voorjaar 2019 bestond Villa Vrede 5 jaar.  
Om dit Lustrum te vieren hebben we groots uitgepakt. Met ruim 100 bezoekers, een veiling  
onder leiding van wethouder Maarten van Ooijen, heerlijk eten en livemuziek was het feest een 
groot succes. We hebben in juni tijdens Wereldvluchtelingendag een modeshow gehouden en 
hebben	we	voor	80	mensen	de	catering	verzorgd	voor	de	‘Tafel	van	Hoop’	in	de	Domkerk.	 
In juni vond het Basic Rights Festival in Den Haag plaats, een dag waarop alles in het teken  
staat van de rechten van mensen zonder verblijfsdocumenten. Hier zijn ongeveer 10 bezoekers 
van ons naartoe gegaan.

In september hebben wij burendag georganiseerd in samenwerking met onze buren van de 
Moskee Essalaam Hoograven en Speeltuin de Kameleon. Bezoekers van Villa Vrede zijn gaan 
klussen bij de Kameleon en een groep buurtbewoners heeft een pergola gebouwd bij Villa Vrede.

En met Iftar zijn wij door Buurthuis Hart van 
Hoograven uitgenodigd om mee te eten. 
Als jaarlijks uitje zijn we met een stuk of 
25 bezoekers een dagje naar Dierenpark 
Amersfoort geweest om even de gedachten 
te verzetten en een leuke dag te hebben – 
een zorgeloze dag. Met Kerst hebben we bij 
Buurthuis Hart van Hoograven een kerstviering 
met livemuziek gehad waar ongeveer 50 
bezoekers en vrijwilligers op af kwamen. 
Ook in 2020 zal Villa Vrede zich inzetten om 
onderlinge verbinding met lokale organisaties 
zoals de school om de hoek te verstevigen. Zo 
zijn er ideeën om, nu Villa Vrede een tuin heeft, 
gezamenlijk met buurtbewoners of kinderen 
van verschillende basisscholen in de buurt in 
de tuin te gaan werken.Villa Vrede voelt zich 
gezegend met de plek die wij in de wijk hebben 
gekregen.
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In december werd de goede band met de buurt nog eens bevestigd doordat de leerlingenraad 
van basisschool De Hoge Raven ons had gekozen als goed doel om de opbrengst van de 
Kerstmarkt van de school aan te doneren. De leerlingen kwamen bij ons op bezoek om het 
geld te brengen. Sommige leerlingen kwamen voor de eerste keer live in aanraking met 
de vluchtelingenproblematiek. Ademloos luisterden zij naar het verhaal van één van onze 
bezoekers. De vragen naderhand waren indringend en zeer leerzaam, bijvoorbeeld:  
“wanneer heb je je moeder voor het laatst gezien?” Het is voor ons allemaal heel inspirerend  
en hoopgevend dat kinderen zo begaan zijn met ons werk en met de bezoekers, natuurlijk  
mede dankzij directie en leraren van de Hoge Raven, echt een compliment waard. 

Interne organisatie
Villa	Vrede	wordt	gerund	door	een	diverse	groep	van	ongeveer	60	enthousiaste,	betrokken	en	
deskundige	vrijwilligers:	hosts,	taaldocenten,	bestuursleden,	fietsenmakers,	tuinmedewerkers.	
Elk jaar zijn er wisselingen in de vrijwilligersgroep en voortdurend worden er mensen ingewerkt. 
Het is prettig om te zien hoe een vrijwilliger na een paar maanden alweer senior blijkt te zijn en 
een nieuweling inwerkt. 

Onze vrijwilligers zijn allemaal 
op een zeer praktische manier 
idealist, van jong tot oud, man of 
vrouw. Met zijn allen zorgen zij 
voor de sfeer die zo kenmerkend 
is voor Villa Vrede: open, 
nieuwsgierig, divers, dynamisch 
en vreedzaam. Een sfeer die 
maakt dat we aantrekkelijk 
zijn voor telkens weer nieuwe 
mensen, uit heel de wereld, maar 
ook uit onze directe omgeving. 
Want ondanks het verloop hebben 
we zonder problemen weer 
nieuwe mensen kunnen vinden  
en zijn de deuren geen dag 
gesloten geweest. 

Om vrijwilligers te ondersteunen en iets terug te doen zijn in 2019 verschillende  
cursussen aangeboden, zoals een informatiesessie over Dublin-claim en een training 
Interculturele Communicatie. Ook hebben we aan het eind van de zomer met alle vrijwilligers 
samen gebarbecued.
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Elke twee maanden is er gelegenheid om samen te komen en te spreken over de gang van 
zaken in het huis. Vrijwilligers krijgen een persoonlijk ontwikkelingsgesprek met een coördinator, 
waardoor de coördinatoren weten welke wensen en vragen er leven. Voor 2020 is een speerpunt 
vrijwilligers de persoonlijke aandacht en waardering te blijven geven die ze verdienen. 
 
Vrijwilligers maken Villa Vrede tot wat het is: een plek waar je je welkom en gezien voelt. 
Sinds afgelopen jaar oriënteert Villa Vrede zich met ondersteuning van het Kansfonds op 
de presentietheorie van Andries Baart. Presentie is zoeken naar rechtvaardige en liefdevolle 
menselijke verhoudingen, voor mensen die buiten de boot vallen en die zichzelf als onaanzienlijk 
beleven. De basis voor de theorie is menselijke bewogenheid en liefdevolle bekommernis.  
 
Presentie onderscheidt zich bewust van wat momenteel de toon zet in de verzakelijkte 
zorgverlening. De inzet van de presentie-beoefening is de mens, zijn waardigheid, zijn 
kostbaarheid en zijn verlangen naar geborgenheid. Deze oriëntatie heeft diepe wortels in  
het christelijke, en met name katholieke sociale denken en de katholieke moraaltheologie. 
 
Maar ook daarbuiten, zeker ook in de humanistische traditie, zijn daartoe sterke aanzetten 
te vinden. De presentie-beoefening richt zich op professionals (in en buiten de kerken en 
levensbeschouwelijke organisaties) maar zeker ook op vrijwillig(st)ers. 
 
Om de praktische organisatie van het werk te verbeteren heeft Villa Vrede sinds najaar 2019 
de roosterplanning via Excel-sheets vervangen door online planning via hetrooster.nl. Hierdoor 
kunnen vrijwilligers zelf hun diensten inplannen en kunnen ze zo nodig zelf vervanging regelen. 
Doordat er nu minder tijd aan het roosteren hoeft te worden besteed, is er nu wat meer tijd voor 
activering en begeleiding van bezoekers. 
 
Villa Vrede heeft 3 parttime krachten met een aanstelling van in totaal 1,3 FTE.  
De stichting Villa Vrede wordt bestuurd door een bestuur van 4 leden die tweemaandelijks  
bijeen komen. Villa Vrede is een erkend leerbedrijf voor stagiaires. In 2019 deden twee stagiaires 
3 a 4 dagen per week hun MBO- of HBO praktijkstage. De grootste wisseling in de interne 
organisatie dit jaar was de wisseling van de coördinator. Met een groots afscheidsfeest hebben 
we Wilma bedankt voor al het moois dat zij heeft opgebouwd in de afgelopen jaren.  
 
Komende jaren zullen we met Jaap Meeuwsen met nieuwe energie verder bouwen  
aan	het	fijne	Villa	Vrede	dat	in	de	afgelopen	jaren	is	gecreëerd.	
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Externe samenwerking
Villa Vrede is de afgelopen jaren goed ingebed in het stedelijke netwerk van voorzieningen voor 
ongedocumenteerde personen. Omdat verschillende partijen vanuit hun eigen functie betrokken 
zijn bij onze doelgroep, is het van groot belang dat Villa Vrede open en bereikbaar is en contact 
houdt met deze organisaties.

Bezoekers worden vanuit de 
Opvangvoorziening waar ze slapen 
doorverwezen voor activiteiten bij Villa 
Vrede. Of er wordt contact gezocht door Villa 
Vrede met begeleiders, als er zorgen zijn 
over iemand of iets geregeld moet worden.  

 
Medewerkers en bestuursleden van Villa 
Vrede nemen deel aan verschillende 
overlegvormen zoals het Besturenoverleg 
van Opvanginstellingen in Utrecht , het 
Hulpverlenersoverleg Utrecht en het PAS 
(Project Aan de Slag) overleg. In 2019 
is het onderlinge contact in het netwerk 
intensiever geworden, mede doordat 
de PAS coördinator op de verschillende 
opvanglocaties roulerend aanwezig is. 
Villa Vrede onderhoudt goede contacten 
met beleidsambtenaren van de gemeente 
Utrecht en met wethouder Maarten van 
Ooijen. In 2019 heeft de wethouder op 
verschillende momenten een bezoek 
gebracht aan Villa Vrede. 

In november heeft STIL bij Villa Vrede op locatie een boekpresentatie van het boek ‘Stil Leven’ 
gehouden, dat natuurlijk uitliep op een feest, waarbij ook de wethouder aanwezig was. Op 
een ander moment is de wethouder bij Villa Vrede komen vloggen. Samen met de collega-
instellingen houdt Villa Vrede de gemeente op de hoogte van uitdagingen en successen rondom 
de opvang en ondersteuning van ongedocumenteerde personen in Utrecht.
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Villa Vrede is onderdeel van landelijke werkgroep ‘Aan de Slag’, die de mogelijkheden  
stimuleert en ontwikkelt om betere toegang te krijgen tot onderwijs en (vrijwilligers)werk. 
 
Organisaties van buiten ons netwerk hebben Villa Vrede ook gevonden.  
 
Zo is Villa Vrede voorjaar 2019 genomineerd voor ‘Appeltje van Oranje’ en zijn wij 2e geworden 
bij de Toegankelijkheidsprijs van Utrecht. Bij Stranded FM, een lokale Utrechtse radiozender, 
werd Villa Vrede gevraagd om een aantal uur radio te maken. Ook werden wij door de 
Voorkamer, een Utrechts initiatief voor nieuwkomers, uitgenodigd om met een groep  
mensen vanuit Villa Vrede te komen eten. 
 
In juni is via de stichting Present een groep medewerkers van de Rabobank gekomen om  
een dag te helpen met het tuinonderhoud, waardoor ook de tuin een meer open karakter  
heeft gekregen.  
 
De buren kunnen nu zien wat er gebeurt en zich uitgenodigd voelen aan te schuiven bij de 
picknicktafels die daar nu staan.
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Financieel

De begroting van Villa Vrede bestaat voor een belangrijk deel uit de vaste lasten voor  
Personeel	 en	 huur.	 Het	 was	 verder	 financieel	 een	 bijzonder	 jaar	 omdat	 duidelijkheid	 
ontstond over de huisvesting van Villa Vrede. Er is intern verhuisd, verbouwd en veel achterstallig 
onderhoud uitgevoerd. 

Om die verbouwing te bekostigen is een deel van het eigen vermogen van de stichting 
aangesproken. Maar we zijn blij dat daarnaast ook allerlei extra fondsenwervingsacties  
de middelen hebben opgeleverd om deze verhuizing en verbouwing verantwoord te  
kunnen uitvoeren.

Uiteindelijk is het eigen vermogen van Villa Vrede in 2019 met ongeveer gelijk gebleven.  
Een deel van dat eigen vermogen is niet beschikbaar als continuïteitsreserve omdat het 
is	 opgebouwd	 met	 giften	 die	 zijn	 gedaan	 voor	 specifieke	 doelen,	 zoals	 de	 verruiming	 van	
openingstijden	en	de	uitbreiding	van	de	fietsenwerkplaats.

Villa	Vrede	wordt	 vooral	gefinancierd	uit	 incidentele	giften	en	 toezegging	van	 fondsen	voor	de	
duur van 1 jaar. Het blijkt relatief gemakkelijk om fondsen aan te trekken voor concrete doelen 
als een verbouwing of speciale activiteiten. Het blijkt echter ieder jaar moeilijk om de structurele 
kosten	van	onze	opvang	te	dekken.	Vandaar	dat	Villa	Vrede	een	financiële	buffer	wil	aanhouden	
van ongeveer een jaar. Het vrije eigen vermogen zit daar nu iets onder. 

Een belangrijk deel van de inkomsten (ongeveer een derde) bestaat uit giften van 
particulieren, uit de collecte-opbrengsten van kerken en bijdragen van kerkelijke organisaties.  
Tweederde van de begroting bestaat uit bijdragen van fondsen. 

Wij danken al onze fondsen, al onze particuliere gevers en al onze kerkelijke ondersteuners  
voor hun bijdragen. Wij hopen namens onze bezoekers ook volgend jaar weer op een bijdrage  
te kunnen rekenen.

Begroting 2019 Gerealiseerd 2019

Organisatie en personeel 57.734 58.132

Project Broodnodig 30.840 28.003

Project Goede Buur 		7.380 		8.080

Project Sportify 10.600 10.985

Project Fiets 11.700 10.565

Project Werken aan Morgen overig 18.840 17.640



Protestante Gemeente Utrecht

KCU
Katholieke Caritas Utrecht

In 2019 hebben bijgedragen:


