Villa Vrede 2017-2019
Inleiding
Naar schatting verblijven er in Utrecht vier- tot vijfduizend mensen
zonder verblijfsstatus (=ongedocumenteerden). Onder de doelgroep 'ongedocumenteerden'
vallen mensen in procedure (mogelijk in de reguliere opvang), uitgeprocedeerde asielzoekers en
migranten zonder asielachtergrond. De mensen verblijven soms voor kortere of langere tijd op
verschillende opvangplekken die geboden of ondersteund worden door de gemeente Utrecht,
stichtingen en particulieren. Een enkele keer lukt het mensen om zelf woonruimte te huren.
Ongedocumenteerden leven een onzichtbaar bestaan, doordat ze geen status en geen
Burgerservicenummer hebben. Ze kunnen hierdoor niet legaal werken, hebben geen recht op
sociale voorzieningen, kunnen geen huis huren via de reguliere kanalen, enzovoorts. Dit maakt
deze mensen tot één van de kwetsbaarste groep van de stad Utrecht.
Van deze gemêleerde groep mensen krijgt een aanzienlijk deel op termijn toch nog een
verblijfsstatus, keren sommigen terug naar land van herkomst, vertrekken naar een andere land
of streek, of zullen verder leven in de illegaliteit.

Visie:
Villa Vrede vindt dat ongeacht hun toekomst, ieder mens het recht heeft om een plek te hebben
waar ze mogen zijn, gekend en erkend worden. Villa Vrede gaat uit van het principe dat ieder
mens het waard is om gezien te worden en zich te kunnen ontplooien. Ieder individu moet de
mogelijkheid krijgen om vanuit eigen talenten bij te dragen aan onze samenleving. Talenten van
mensen ongebruikt laten, zien we als waarde verlies.

Missie
Mensen in Utrecht zonder verblijfstatus
(ongedocumenteerden) een plek bieden voor
ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling: een
plek waar ze simpelweg mogen zijn, een gezicht
krijgen, zich veilig voelen, hun sociale netwerk
kunnen opbouwen en waar ze gestimuleerd
worden tot zelfredzaamheid. Villa Vrede streeft
daarnaast om de (problematiek van de)
ongedocumenteerden zichtbaar te maken om
wederzijdse begrip en betrokkenheid te
stimuleren, door uitwisseling en ontmoeting
met stads-en buurtbewoners.
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Organisatie en achtergrond
Villa Vrede is ontstaan omdat Utrechtse burgers1 zich het lot van ongedocumenteerden
aantrokken die door de stad zwierven. Dit resulteerde in de oprichting van Villa Vrede. De
stichting Villa Vrede bestaat sinds 2013 en is officieel geopend op 1 maart 2014 waarbij gestart
werd met twee openingsdagen per week. Vanaf 2015 is Villa Vrede vier dagen open (woensdag
t/m zaterdag) en we hopen de komende jaren verder te kunnen uitbreiden. Villa Vrede huurt
een bijgebouw van het Marcuscentrum. Gezien de onzekere toekomst van het Marcuscentrum
moeten we op termijn rekening houden met een verhuizing.
Villa Vrede heeft op dit moment een bereik van 20-60 mensen per dag. Tijdens periodieke
grotere activiteiten kan het bezoekersaantal oplopen tot 80-120 mensen. De herkomst van de
bezoekers varieert, maar op dit moment komen de meeste bezoekers oorspronkelijk uit
Ethiopië/Eritrea, (West) Afrika, Noord-Afrika, Perzisch gebied en Oostelijke Europa. Het
merendeel van de bezoekers is man, maar ook vrouwen en kinderen weten ons te vinden.
Van de nieuwe ingestroomde vluchtelingen verwachten we dat een deel uitgeprocedeerd zal
raken en (tijdelijk) in dezelfde kwetsbare situatie terecht zal komen2. De ervaring leert dat de
kans groot is dat een deel van deze mensen naar grote steden als Utrecht zullen komen en een
beroep gaan doen op een laagdrempelige plek als Villa Vrede waardoor we verder zullen
groeien.

Villa Vrede wordt gekenmerkt door
 Een plek om overdag te zijn: een ingericht pand met kook-, was- en ontspanningsruimte
 Een plek om overdag gezicht te krijgen: met hartelijke gastheren en -vrouwen die iedere
bezoeker hartelijk ontvangen. Door het organiseren van ontmoetingen en delen van
verhalen en kennis hopen we ook de problematiek van ongedocumenteerdheid te delen
met anderen.
 Een veilige plek overdag: waar je jezelf kan zijn, iedereen welkom is en waar je minder
kans hebt om aangehouden te worden
 Een ontmoetingsplek: waar je andere mensen kunt leren kennen en verbindingen met
elkaar mag ontdekken
 Een plek van ontwikkeling: waar je talenten deelt met andere bezoekers en de
mogelijkheid krijgt nieuwe dingen te leren door middel van verschillende activiteiten.
Villa Vrede biedt geen nachtopvang, wel bemiddelen wij voor onze bezoekers en geven
eerlijke en objectieve informatie m.b.t. verschillende hulpvragen.

1

De groep was een gemêleerde groep van ex-ongedocumenteerden, hulpverleners, kerken, maatschappelijk
betrokkenen etc.
2
Sinds 2014 wordt circa 33% van de aanvragen voor een verblijfsvergunning afgewezen. Naar schatting groeit
jaarlijks het aantal ongedocumenteerden met 10.000-15.000.
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Projecten
De afgelopen jaren heeft Villa Vrede vele verschillende activiteiten georganiseerd. Deze
activiteiten werden zoveel mogelijk ontwikkeld vanuit de vraag van haar bezoekers. Echter soms
werd duidelijk dat de bezoekers lang niet altijd wisten waar zij behoefte aan hadden, waardoor
sommige activiteiten werden uitgeprobeerd en anderen werden afgebouwd. Het aantal
bezoekers is over het algemeen ook niet stabiel waardoor aanpassen en flexibiliteit noodzakelijk
is.
De komende jaren verdeelt Villa Vrede haar werk over verschillende projecten die meerdere
jaren lopen en zich concentreren op de kerndoelstellingen om mensen een plek te geven voor
ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Er blijft echter ruimte om nieuwe activiteiten uit te
proberen, ad hoc activiteiten te organiseren en binnen projecten flexibel te opereren.

Project Broodnodig
Aanleiding
Ongedocumenteerden hebben nauwelijks rechten en zijn daardoor afhankelijk van anderen om
in hun basisbehoeften te voorzien. Basisbehoeften als onderdak in de nacht worden voor de
meeste bezoekers (maar niet iedereen) in Utrecht gewaarborgd, maar waar kan men overdag
heen? Villa Vrede bezoekers leven dagelijks met het gevoel van onveiligheid en het besef dat zij
er eigenlijk niet mogen zijn. Hierdoor bewegen ze zich vaak onzichtbaar door de stad en
proberen contact met andere mensen te voorkomen. Daarnaast is het voor deze mensen
moeilijk om aan eten/drinken te komen en zich te verzorgen. Dit zijn allemaal menselijke
basisbehoeften en rechten die voor
ongedocumenteerden niet vanzelfsprekend
zijn.
Villa Vrede vindt dat ieder mens recht heeft op
om gezien en erkend te worden en op een
veilige ontmoetingsplek. . Basisbehoeften als
eten, drinken, kleding en verzorging zouden
voor ieder mens gewaarborgd moeten zijn
evenals de behoefte tot ontspanning en
ontwikkeling.
De kern van Villa Vrede bestaat dan ook uit het
overdag bieden van een plek die mensen nodig
hebben om zich thuis te voelen, anderen te ontmoeten en dat tevens ondersteuning biedt om in
andere basisbehoeften te voorzien.
Uitvoering
De centrale huiskamer is de plek waar bezoekers anderen kunnen ontmoeten en waar ze zich
kunnen ontspannen. De huiskamer is daarom ook zo huiselijk mogelijk ingericht om de
bezoekers zich thuis te laten voelen. Voorzieningen als TV, computers, (gezelschaps)spelen en
voetbaltafel maken het huis tot een plek waar ieder zich thuis kan voelen en waar men kan
kiezen om alleen of met elkaar bezig te zijn. Villa Vrede heeft een kleinere ruimte waar
activiteiten georganiseerd worden, maar waar het tevens wat rustiger is zodat ook mensen die
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willen uitrusten, muziek willen maken of een privégesprek willen voeren een plek hebben. De
tuin en pleinen rondom Villa Vrede geven de mogelijkheid om bij goed weer elkaar buiten te
ontmoeten en activiteiten te ontwikkelen.
Villa Vrede functioneert als een laagdrempelig buurthuis (grotendeels) in zelfbeheer waar
mensen vrij kunnen binnenwandelen voor een kop koffie, lunch, gesprek, mail checken etc.
Bezoekers hoeven zich niet te registreren en zijn vrij te komen en te gaan, maar worden wel
geacht om zelf het huis draaiende en zich aan de huisregels (zoals geen alcohol, geen drugs,
wederzijds respect, etc.) te houden. Dit gebeurt door iedereen te laten meehelpen in en rond
het huis, voor eenmalige of structurele taken/diensten. Voor iedere nieuwkomer is aandacht en
we proberen iedereen wegwijs te maken en welkom te heten, zodat hij/zij zich snel thuis voelt
en weer ruimte krijgt om zich op zijn/haar toekomst te kunnen richten.
In Villa Vrede kunnen bezoekers altijd terecht voor een hapje eten. We zorgen dat er voldoende
brood aanwezig is zodat niemand hongerig hoeft te zijn en zelf iets kan klaarmaken wanneer
hij/zij dat wil. Er wordt dagelijks3 een lunch verzorgd voor de groep en minimaal 1x per week is
er een warme maaltijd, door hen zelf gekookt. Eten is immers niet enkel de maag vullen, maar
mensen hebben ook behoeften aan eten wat bij hun cultuur en smaak past en waar ze echt van
kunnen genieten. Op het gebied van uiterlijke verzorging bieden we de mogelijkheid om de was
te doen en zorgen we voor een aanbod van (tweedehands)kleding en mogelijk andere spullen
zoals drogisterijproducten, huishoudelijke spullen die geplaatst worden in de weggeefkast of
individueel gezocht worden. Bezoekers regelen onderling wie wanneer geknipt, geschoren of
gevlochten wordt, waarvoor Villa Vrede kapperspullen in huis heeft. Naaigerei en naaimachines
zijn beschikbaar om kledingaanpassingen en reparaties te doen. Andere voorzieningen die we
aanbieden zijn reparatiespullen voor o.a. fietsen, zodat mensen zelf kleine reparaties kunnen
uitvoeren.
Het streven is de komende jaren een aparte dag voor vrouwen (en kinderen) te organiseren om
de drempel te verlagen voor vrouwelijke bezoekers om van onze faciliteiten gebruik te maken.
Het project BROODNODIG is de basis van Villa Vrede en helaas een noodzaak voor de grote
groep kwetsbare ongedocumenteerden in de stad Utrecht.
Doelgroep:
Doel:
Hoe:
Met wie

Periode:

3

Ongedocumenteerde mannen, vrouwen en kinderen in de stad Utrecht
20-60 ongedocumenteerden een plek bieden voor basisbehoeften als eten,
verzorging en ontmoeting te voldoen.
Ruimte huren voor huis in zelfbeheer met ondersteuning van andere vrijwilligers
uit de buurt en stad, met betaalde ondersteuning van (assistent) coördinator
Donaties: Etenswaren via Voedselbank Rivierenwijk, particulieren/kerken
/scholen/winkels. Kleding en soms drogisterijproducten worden aangevoerd door
particulieren/kerken in buurt. Financiële giften via particulieren, kerken, fondsen.
Doorlopend

Villa Vrede is op dit moment open van woensdag t/m zaterdag van 9.00-17.00
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Project Goede buur en verre vriend
Aanleiding
Villa Vrede richt zich op alle
ongedocumenteerden in en rond
de stad Utrecht, maar daarnaast
vinden we dat we een rol te
vervullen hebben in uitwisseling
en ontmoeting met stads- en
buurtbewoners. Immers onze
bezoekers wonen (tijdelijk) in de
stad Utrecht en komen naar Villa
Vrede. Voor het opbouwen van
wederzijds begrip en wegnemen
van vooroordelen is het
essentieel om mensen met
elkaar in cntact te brengen. Dit is
de afgelopen periode alleen maar duidelijker geworden nu Nederland verder polariseert.
Uitvoering:
We willen hier op verschillende manieren aan werken. Minimaal eenmaal per kwartaal willen
we een groot event organiseren rondom thema’s. Hierbij worden in het bijzonder vrienden van
Villa Vrede, buurt- en stadsbewoners en de bezoekers van Villa Vrede uitgenodigd. We willen
dat doen rondom de verjaardag van Villa Vrede (maart), Wereldvluchtelingendag (20 juni),
Burendag (september) en tevens door het gezamenlijk vieren van religieuze/culturele feesten
als Koningsdag, Suikerfeest en Kerst (december).
Wekelijks faciliteren we dialooggesprekken om uitwisselingen tussen verschillende culturen
over uiteenlopende onderwerpen te stimuleren. Immers ook de bezoekers onderling kennen
elkaar en de Nederlandse cultuur onvoldoende waardoor ook binnen de groep uitwisseling
noodzakelijk is.
Communiceren is cruciaal om begrip te kweken. Hiervoor schrijven we thematische
tweemaandelijkse nieuwsbrieven en maken we gebruik van sociale media en waar nodig andere
middelen. De communicatie richt zich zoveel mogelijk op informeren en kennismaken, zodat
mensen door meer en betere informatie zelf hun mening kunnen vormen en geprikkeld worden
om kennis te maken met de bezoekers en andere vluchtelingen en/of andere culturen in de
stad.
We erkennen het belang om ook iets te betekenen voor mensen in de buurt, dit zijn de mensen
die wonen/werken in de buurt rondom Villa Vrede, maar ook andere stadsbewoners. Het
theater en dansproject van Future Me (gestart maart 2016) wil uitbreiden tot een
samenwerking met niet alleen Villa Vrede maar ook met de buurtbewoners. In 2016 waren
verschillende dagen georganiseerd waarbij de buurtbewoners kennis konden maken met Villa
Vrede en andersom. Op deze manier vindt er een uitwisseling plaats en zijn buurtbewoners deel

pag. 5

beleidsplan 2017-2019

uit gaan maken van de theaterworkshops. Het doel is in juni 2017 een voorstelling te spelen met
de bezoekers van Villa Vrede en de buurtbewoners.
Het betreft een samenwerkingsverband tussen Future Me, Villa Vrede en de wijk Hoograven.
Doelgroep:
Doel:

Hoe:
Samen met:
Periode:

Ongedocumenteerden, stads- en buurtbewoners
80-120 Utrechters periodiek event, 3 theatervoorstellingen met gemengde
productiegroep (max. 10 mensen), minimaal 800 mensen bereiken via
communicatiemiddelen.
Future Me met ondersteuning van andere vrijwilligers en coördinator en
buurt/stadsbewoners
donaties (kleding, voedsel, geld etc. van voedselbank, particulieren, kerken,
fondsen), Future Me.
maart 2016- augustus 2017 (theater) en doorlopend

Project Sportify
Aanleiding
De bezoekers van Villa Vrede leven zonder uitzondering met de stress van opgedane ervaringen
in hun land van herkomst, onderweg en door het huidige leven dat ze nu moeten leiden.
Daarnaast missen ze vaak familie/vrienden en soms ook zelfs kinderen waar ze vaak moeilijk
contact mee kunnen maken en die ze
niet of nauwelijks kunnen
ondersteunen. Sport en
creativiteit/muziek is een belangrijke
manier om stress te verminderen en je
weer mens te voelen en tevens biedt
het de mogelijkheid om je onderdeel te
laten voelen van de stad en het land
i.p.v. de buitenstaander. Het maakt
mensen weer actief en biedt daardoor
de mogelijkheid om te gaan werken aan
zelfredzaamheid en te richten op de
toekomst.
Helaas is het voor veel
ongedocumenteerden onmogelijk om zelf te sporten of creatief bezig te zijn bij een vereniging
vanwege gebrek aan financiële middelen en omdat de noodzaak ID-papieren en verzekeringen
regelmatig een belemmering vormen.
Uitvoering
Villa Vrede investeert daarom veel in sport en ontspanning binnen en buiten het huis en
bemiddelt voor individuele bezoekers om in eigen buurt aan de slag te kunnen en/of een
specifieke sport te gaan beoefenen. Structureel willen we de bezoekers mogelijkheden bieden
om te kunnen fitnessen (5 x per week), voetbaltraining te volgen (2x per week), zaalsport te
beoefenen (1x per week). Veel activiteiten zullen georganiseerd worden in samenwerking met
Veld42 waardoor bezoekers mee zullen kunnen doen aan competities, toernooien e.d. Het
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streven is 4-5 keer per jaar voor aparte groepen mannen en vrouwen/kinderen zwemmen aan
te bieden. Zwemlessen staan ook op het programma voor met name de bezoekers die naar
verwachting langere tijd in Utrecht zullen verblijven en dus wekelijks voor langere tijd les
kunnen volgen.
Incidenteel (4-5 x per jaar) willen we andere sport activiteiten organiseren zoals fietstochten,
sportclinics, bowlen, schaatsten etc.
Muziek maken en creativiteit is een andere prettige manier om te ontspannen. We willen door
de aanschaf van voldoende muziekinstrumenten zoals gitaren, piano, djembé etc. de bezoekers
de mogelijkheid bieden vrij te kunnen spelen. Creatief bezig zijn willen we stimuleren door het
beschikbaar stellen van teken-, schilder-, handwerkmaterialen. Tevens bieden we de
mogelijkheid om georganiseerd zich begeleid verder te ontwikkelen in muziek en creativiteit
door middel van muziekles en workshops (muziek en creatief). Waar mogelijk laten we mensen
hun opgedane kennis presenteren zoals meedoen aan muziekoptredens, verkoop en exposeren
van kunst en creativiteit.
Doelgroep:
Doel:
Hoe:

Met wie
Periode:

Ongedocumenteerde mannen, vrouwen en kinderen in de stad Utrecht
minimaal 200 mensen de mogelijkheid bieden om te sporten en/of
muziek/creativiteit te beoefenen
Huren van sportruimtes, aanschaf sportmiddelen, betalen van contributies,
aanschaf/vervanging muziek instrumenten, teken/schilder en handwerkspullen
etc. In zelfbeheer met ondersteuning vrijwilligers en betaalde coördinatie.
Veld 42, Stapsports, Waterwijs, De Speler, ROCs, HKU, bezoekers en vrijwilligers
etc.
Jan 2017 t/m december 2019

Project Werken aan Morgen
Aanleiding
Alle belangrijke mensenrechtenverdragen noemen het recht op onderwijs en arbeid. Echter
ongedocumenteerden in Nederland mogen niet (vrijwillig)werken en of scholing volgen. De Villa
Vrede bezoekers zijn daardoor in principe gedwongen tot nietsdoen en worden in
afhankelijkheid (andere bewoording voor zoeken). Hulpafhankelijkheid betekent stilstand en
stilstand betekent achteruitgang. Dat is een verlies voor de betrokkenen en ontneemt hem of
haar later veel mogelijkheden. Daarnaast is niets doen ziekmakend en verspilt menselijke kennis
en vaardigheden. Villa Vrede vindt het ook een maatschappelijk verspilling om capaciteiten van
mensen niet te gebruiken omdat dit mogelijkheden belemmert om later aan de slag te gaan (in
Nederland of elders).
Uitvoering
Villa Vrede is volledig gericht op ongedocumenteerden een plek te bieden waar ze wel gezien en
erkend worden. Met dit project willen we onze bezoekers actief houden en de mogelijkheid
bieden zich verder te ontwikkelen met scholing en begeleiding. Het uiteindelijke doel is
zelfredzaamheid te bevorderen om de afhankelijkheid te doorbreken.
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Dit doen we door taal- en cultuuronderwijs (Nederlands voor beginners, (half) gevorderd) door
middel van groepslessen en taalmaatjes. De bedoeling is ook Engels aan te bieden omdat dit
een taal is dat zinvol kan zijn op meerdere plekken in de wereld. Informatiebijeenkomsten over
uiteenlopende onderwerpen worden 6-8
x per jaar georganiseerd. Zaken als
rechten van ongedocumenteerden,
juridische procedures, medische toegang,
werken aan zelfredzaamheid komen
hierbij aan bod, zodat bezoekers zelf ook
beter weten waar ze aan toe zijn en
durven voor zichzelf op te komen.
Mobiliteit is belangrijk voor onze
bezoekers om zelfstandig hulpverleners te
bezoekers, (sociale) netwerken op te
bouwen e.d. Om deze reden proberen we
voor alle bezoekers een goedwerkende
fiets te regelen. De wekelijkse fietsreparatie assisteert mensen om noodzakelijke reparaties uit
te voeren. Daarnaast worden mensen regelmatig ter plekke of in workshops getraind om
basisonderhoud en reparatie uit te voeren.
Dit project werkt verder aan het stimuleren en koppelen van individuen en groepen aan
dagbestedingsmogelijkheden binnens- en buitenshuis. Plekken als werken in de moestuin,
(leren)koken/bakken, organiseren sportactiviteiten, fietsreparatie, kleding herstel staan hierbij
op het programma. Dit kan uitmonden in aparte zelfstandige of groepsactiviteiten waar
startpakketten voor nodig zijn (bv. kook/bakspullen, naaimachine en materialen, gereedschap).
Om dit goed te laten werken is samenwerking en lobby noodzakelijk evenals begeleiding van de
individuele bezoeker en de activeringsplekken. Villa Vrede is daarom binnen dit project tevens
actief in de campagne Iedereen aan de Slag (http://iedereen-aandeslag.nl/) dat tot doel heeft
ontwikkelings- en participatiemogelijkheden van mensen zonder status te verruimen.

Doelgroep:
Doel:

Hoe:

Met wie
Periode:
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Ongedocumenteerde mannen, vrouwen en kinderen in de stad Utrecht
minimaal 150 mensen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen door middel van
scholing, (vrijwilligers)werk en training/coachen om zelfredzaamheid te
bevorderen.
Trainingen in en buiten Villa Vrede. Taalonderwijs (Nederlands en Engels)
Zoeken, koppelen en coachen activeringsplekken. Startpakketten/kapitaal
verstrekken. D.m.v. vrijwilligers en samenwerking met andere instanties en
betaalde ondersteuning.
NewDutchConnections, 50/50 (Leger des Heils), Vrijwilligerscentrale Utrecht, Wij
3.0, etc.
Juni 2016 - Juni 2019
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Personeel
Villa Vrede draait voornamelijk op vrijwilligers en heeft daarnaast twee betaalde krachten in de
vorm van een coördinator en activiteitenbegeleider (samen 1FTE). Het vaste personeel wordt
ondersteund door een kerngroep van vrijwilligers die meedenken bij vormen en uitvoeren
beleid en maandelijks bijeenkomen.
Op dit moment zijn er al veel vrijwilligers betrokken bij Villa Vrede voor verschillende taken. De
organisatie draait op gastvrouwen/heren die een ochtend of middag in teams van twee
zorgdragen voor gezelligheid, koffie/thee, eten en de schoonmaak. Deze mensen hebben vooral
een aansturende rol. De andere vrijwilligers zijn soms op projectbasis actief of worden zo nodig
betrokken bij de organisatie. Waar mogelijk worden de bezoekers zoveel mogelijk betrokken bij
de verschillende taken.
In de komende jaren verwachten wij jaarlijks zo’n 40-55 gastvrouwen/heren nodig te hebben,
15 taaldocenten/maatjes, 10-20 vrijwilligers op projectbasis, 5-8 mensen voor sport, 10-15 voor
specifieke activiteiten en 10 mensen in de ondersteuning (communicatie, PR, fondsenwerving,
onderhoud, etc. ). De verschillende teams functioneren zoveel mogelijke (gedeeltelijk)
zelfsturend.

Geschatte jaarlijkse begroting
Villa Vrede probeert zo goedkoop mogelijk te werken door te werken met vrijwilligers.
Activiteiten worden dusdanig opgezet dat de benodigdheden hiervoor zo mogelijk gratis zijn of
voor een klein bedrag worden ingekocht. Hiervoor wordt veel tijd geïnvesteerd in contacten met
relevante organisaties en het mobiliseren van particulieren en het begeleiden van de
vrijwilligers.
De jaarlijkse begroting wordt elk jaar in september/oktober definitief opgesteld en is afhankelijk
van het verloop van de projecten en de kosten daarbij geraamd.
Elk jaar zal ook na vaststelling van de begroting een dekkingsplan worden opgesteld.

Samenwerking
Villa Vrede investeert veel in samenwerking in de buurt, stad en landelijk. Contacten in de buurt
bestaan met Samen Hoograven, moskee, kerk, basisscholen, buurtcentrum.
In de stad Utrecht neemt Villa Vrede deel aan het hulpverlenersoverleg. In dit overleg zitten
organisaties als VWMN, Huize Agnes, Seguro, OMDUW, Tussenvoorziening, Stichting
Dienstverlening aan Buitenlanders, STIL. Van deze organisaties wordt vooral nauw
samengewerkt met Ubuntuhuis, Huize Agnes en STIL. Via deze instanties worden ideeën
uitgewisseld, samen activiteiten ontwikkeld en bezoekers gemobiliseerd.
Er zijn verder warme contacten met verschillende kerken in en buiten de stad, Stichting De Brug,
Huis van Vrede, FREN etc. Op nationaal niveau zijn er contacten voor overleg en advies met ROS
(Rotterdam), ASKV (Amsterdam) Stap Verder (Amsterdam), Jongerenhuis Eindhoven, Wereldhuis
(Amsterdam). Villa Vrede is lid van landelijk Platform Migranten zonder verblijfsstatus (PMZV)
waar ervaringen worden uitgewisseld en wordt gelobbyd.
Per project wordt samenwerking gezocht met relevante partners (zie projecten).
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Bijlagen
Toelichting bij de Doelstellingen
De achterliggende gedachte is dat niemand, ook ongedocumenteerden niet, te arm, ziek of
'uitgesloten' is om een zinvolle bijdrage te leveren aan deze wereld. Het idee is dat iedereen een
zinvolle bijdrage kan leveren aan Villa Vrede - als vrijwilliger, medeorganisator of deelnemer zonder de rol van cliënt of slachtoffer in te nemen.
In het onderstaande worden de diverse doelstellingen kort toegelicht.
 Zijn: hiermee wordt beantwoord aan de algemeen menselijke behoefte om meer uit het
leven te halen dan alleen eten en slapen. De onzekerheid over het voorzien in deze
basale zaken kost al veel energie en bestaat naast de diepere zorgen en pijn die er vaak
zijn. Een plek om te zijn zonder als hulpbehoevende te worden gezien, waar ruimte is
voor vragen over zingeving en identiteit, ontmoeting, eigen initiatief en ontspanning is
daarom erg belangrijk. De invulling kan voor diverse mensen verschillend zijn: samen
eten, bijeenkomsten over zingeving/ geloof/ meditatie, taalcursus, sport, trainingen
m.b.t. werk, tuinieren, theater en muziek, enzovoorts.
 Gezicht krijgen: ongedocumenteerden leven vaak een onzichtbaar bestaan, omdat ze
formeel niet in ons land mogen zijn. Het is belangrijk dat deze groep samen sterker komt
te staan en met elkaar mensenrechtenschendingen en onrecht aan de kaak kan stellen.
Doel is om de bredere samenleving bewust te maken van de manier waarop sommige
mensen in Nederland moeten overleven, uitgesloten en onschuldig gedetineerd worden.
Villa Vrede kan bijvoorbeeld een platform zijn voor zelforganisaties, en een plek van
waaruit gezamenlijke acties georganiseerd kunnen worden.
 Veiligheid: ongedocumenteerden voelen zich op straat niet veilig in verband met de
controle van de vreemdelingenpolitie. Maar ook bij nacht- en dagopvanginstellingen is
hun gevoel van veiligheid niet gewaarborgd als gevolg van spanningen tussen
verschillende groepen daklozen. De angst voor escalatie van de situatie en de mogelijke
inmenging van de (vreemdelingen)politie is altijd aanwezig. Villa Vrede wil een veilige
plek bieden voor deze groep mensen zonder hen te isoleren.
 Sociaal netwerk: Villa Vrede wil mensen verbinden die nu vrij geïsoleerd op slechts
enkele plekken in de stad komen, waar zij veelal alleen mensen in dezelfde situatie
ontmoeten. Ontmoeting met mensen uit eigen en andere groepen is belangrijk om
elkaar te ondersteunen om het leven leefbaar te maken.
 Zelfredzaamheid: Villa Vrede wil een plek bieden waar mensen hun eigen kracht en
talenten kunnen laten zien, hervinden en ontwikkelen.
 Samenwerking: er zijn diverse organisaties, kerken, buurthuizen en particulieren die hulp
bieden aan ongedocumenteerden, zonder dat zij van elkaars bestaan of activiteiten af
weten. Villa Vrede heeft ook als doel om de samenwerking en bekendheid van elkaars
bestaan te vergroten door met elkaar activiteiten te organiseren en daarbij gebruik te
maken van elkaars kennis, ervaring, netwerk en vaardigheden.
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Organisatie
 Juridische constructie
Villa Vrede is een onafhankelijke stichting ingeschreven bij Kamer van Koophandel
(numer 581071177 en RSIN 852877031) en met ANBI status.
 Organisatiestructuur
Omdat Villa Vrede voor en met mensen zonder papieren wordt georganiseerd is de opzet
dat in het bestuur mensen zonder papieren/ ervaringsdeskundigen een rol hebben. Er
zijn Duo-functies, waarbij een functie gezamenlijk door een ervaringsdeskundige en een
'statushouder' wordt vervuld. Het bestuur wordt aangesteld voor een periode van 3 jaar
met mogelijke uitzicht op verlenging.
 Locatie
Villa Vrede bevindt zich in het Marcuscentrum, Utrecht Zuid. Het pand heeft drie grote
ruimtes die verdeeld zijn in huiskamer, activiteitenruimte, kantoor/overig. De keuken is
helaas klein, maar biedt ruimte voor koken tot zo’n 30 mensen. Opslag is beperkt
alsmede de mogelijkheden rondom het gebouw. Een moestuin staat tot onze beschikking
bij Rotsoord. Via Portaal is een garagebox beschikbaar gesteld voor fietsreparatie en
opslag. Buiten Villa Vrede vinden ook (sport)activiteiten plaats.
 Financiën
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiën en presenteert per kwartaal
een overzicht van in- en uitgaven. De betaalde krachten doen samen met de stagiaire de
dagelijkse boekhouding. Een fondsenwervingsteam ondersteunt de coördinator bij het
vinden van financiële steun bij kerken, fondsen en particulieren.
 PR en communicatie
Het team communicatie en PR is gevormd en actief en werkt samen met de coördinator
om regelmatige berichtgeving te garanderen op website, sociale media en nieuwsbrief
(elke twee maanden). Communicatie blijft een speerpunt om de doelgroep zichtbaar te
maken voor een groter publiek.
Risicofactoren
 Omdat de doelgroep geen verblijfsvergunning heeft en zich daardoor niet kan
identificeren, zijn we ons wel bewust van het risico dat politie of vreemdelingenpolitie
een inval zou kunnen doen in Villa Vrede en mogelijk de stichting te beboeten voor het
'tewerkstellen van vrijwilligers' en/of ongedocumenteerde gasten op te pakken. Om de
risico’s te verkleinen is contact gelegd met de wijkpolitie en wordt veel geïnvesteerd in
contacten in de buurt. Daarnaast wordt er gezorgd dat Villa Vrede alleen open is als de
coördinator aanwezig is en/of een vrijwilliger die zich kan identificeren.
 Villa Vrede krijgt geen (gemeentelijke) structurele subsidie. Na drie jaar merken we dat
onze financiële basis fragiel is en dat we verder op zoek moeten naar (structurele)
partners en vergroten van de financiële betrokkenheid bij particulieren/religieuze
instellingen. De beoordelingscyclus van fondsen en daadwerkelijke uitbetaling laat soms
lang op zich wachten wat veel onzekerheid met zich meebrengt en de noodzaak van een
goede financiële buffer. Er bestaat het risico dat de begroting niet rond zal komen,
waarna deze zal moeten worden aangepast. Dit zou betekenen dat we misschien de
openingstijden moeten terugdraaien en activiteiten moeten verminderen. Echter de
vaste lasten zullen helaas moeilijk verlaagd kunnen worden.
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