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Inleiding
Hoewel 2020 ook voor Villa Vrede beperkingen met zich mee bracht, overheerst toch het gevoel
van dankbaarheid. Aan de mensen en de organisaties die ons steunen in woord en daad. Aan de
gemeente Utrecht die bepaalde dat we open mochten blijven vanwege de opvang die we bieden
aan mensen in een kwetsbare positie. Aan de kerken, vrijwilligers, buurtbewoners, kennissen
en familie die ons terzijde staan. We zijn bovenal dankbaar dat we een veilige en actieve plek
kunnen zijn voor de mensen die dat zo nodig hadden, juist in 2020.

Want de nood steeg. Waar in het begin van 2020 slechts één op de tien bezoekers dakloos was,
veranderde die verhouding in de loop van het jaar naar ruim één op de vijf. Mensen die zich
voorheen, ondanks gebrek aan verblijfsdocumenten, staande konden houden in de Nederlandse
samenleving, zakten door de bodem van hun bestaan heen. Het marginale werk dat ze doen
is vaak verbonden aan een slaapplek. Als het werk wegvalt, vervalt dus ook hun slaapplek.
Daarnaast blijkt dat verschillende AZC’s, ondanks de openbare gezondheidsproblemen, ook in
2020 gewoon mensen op straat zetten. Daar wreekt zich het probleem dat kleinere gemeentes
vaak geen enkele vorm van opvang hebben en zwervende uitgeprocedeerde asielzoekers
daardoor in de grote steden belanden.

Jaap Meeuwsen
Coördinator Villa Vrede

Trends 2020
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Villa Vrede biedt overdag een welkom thuis voor ongedocumenteerde mannen, vrouwen en
kinderen in Utrecht. Het aantal mensen dat Villa Vrede bezoekt blijft redelijk stabiel, ondanks
corona. Gemiddeld komen er zo’n 30 mensen op een dag voorbij; tien daarvan vormen de vaste
kern die dagelijks langskomt. Per maand worden er gemiddeld vijf nieuwe mensen ingeschreven,
waarvan slechts een deel blijft. De nieuwkomers die regelmatig terugkomen zijn diegenen die in
de opvang terecht komen zoals Toevlucht, Weerdsingel en SNDVU en in 2020 ook De Stadsbrug.
In 2020 telde Villa Vrede 71 nieuwe bezoekers, een daling van 12 t.o.v. 2019. 32 daarvan waren
dakloos. Deze groep bestaat uit 24 verschillende nationaliteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 uit Algerije;
9 uit Marokko;
7 uit Gambia;
6 uit Ethiopie;
5 uit Guinee;
5 uit Afghanistan;
3 uit Eritrea;
3 uit Iran;
3 uit Somalië;
2 uit Trinidad en Tobago.

Andere landen van herkomst zijn: Palestina, Zimbabwe, Togo, Burundi, Turkije,
Suriname, Sierra Leone, Vietnam, Liberia, Jemen, Irak, Zambia, Guatemala en Nigeria.
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Lockdown

Wat was het stil, begin maart. De basisschool tegenover en de moskee naast Villa Vrede waren
dicht en slechts een tiental bezoekers (alleen dak- en thuislozen) bezochten Villa Vrede. De
vrolijkheid van kinderstemmen, de plechtige zang van de Imam op vrijdag, blije kinderen die de
tuin inrennen, serieuze oude mannen die voortgang van de gewassen in onze tuin bespreken, het
razen van het verkeer op de snelweg, het was allemaal even weg. Alleen de vogels waren beter
te horen dan ooit en de tuin bloeide als nooit tevoren. Een nieuwe composthoop, gemaakt van
het keuken- en tuinafval, krioelde binnen twee weken van het leven. Wormen, insecten en even
later ook twee paddennesten vonden hier hun tijdelijke onderkomen. We zijn dus niet alleen een
wijkplaats voor mensen, maar ook voor dieren.

Een nieuwe indeling van onze organisatie

Op onze gezamenlijke studiedag op 27 juni hebben we een nieuwe indeling van de organisatie
van Villa bedacht. Door de komst van een nieuwe collega’s ontstond de behoefte om op grond
van verschillende aandachtsgebieden een nieuwe en herkenbare verdeling van taken te maken.
Op het Huis = de coördinatie van de organisatie, Om het Huis = externe samenwerking met ons
netwerk, In het Huis = de dagelijkse behoeften van onze bezoekers, Door het Huis = de activering
van onze bezoekers buiten Villa Vrede en Naast het Huis = het beheer en de ontwikkeling van
projecten samen met bezoekers.
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op het huis

Coördinatie

Ondanks de corona-rust was het voor Villa Vrede ook een dynamisch jaar, met verschillende
nieuwe uitdagingen. Bij de opvangen waar we mee samenwerken, werden regelmatig
besmettingen vastgesteld. Bij Villa Vrede is in 2020 voor zover we weten nog niemand besmet.
Omdat we voorrang wilden geven aan bezoekers die overdag nergens anders heen konden,
besloten we bezoekers die in de opvang verbleven te vragen niet naar Villa Vrede te komen.
Het was moeilijk om onze gebruikelijke ongedwongen gastvrijheid los te laten en soms mensen
weg te sturen. In eerste instantie hebben we ook vrijwilligers gevraagd thuis te blijven, om de
gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken. Gelukkig konden we plaats blijven bieden aan
dak- en thuisloze bezoekers en konden we sommige activiteiten door laten gaan. Toch was het
in de lente veel stiller dan gewoonlijk. We beleven wel actief voor de bezoekers die niet langs
konden komen.
Zo werd er een telefoonkring georganiseerd waarin vrijwilligers regelmatig bezoekers belden
voor de gezelligheid en soms ook gingen wandelen samen. Om de Nederlands les nog steeds
mogelijk te maken, zijn er met een Facebookactie een tiental laptops verzameld. Zo konden de
taallessen digitaal doorgaan. Dat was voor onze docenten natuurlijk ook even wennen.
Ook andere geplande bijeenkomsten vonden digitaal plaats, zoals een viering van de
Tuindorpkerk in mei. De viering is toch georganiseerd met de pastor Marieke Sillevis Smitt,
diaconaal predikante voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Utrecht. Coördinator Jaap
Meeuwsen heeft via Skype gesprekken gehad met gemeenteleden van de kerk en met bezoekers
van Villa Vrede, met telkens dezelfde vragen: “Waar voel je je thuis?” “Waar ben je geworteld?” en
“Speelt geloof daarbij een rol, en zo ja welke?” Van de gesprekken zijn geluidsopnames gemaakt.
Ook is muziek opgenomen: een
bezoeker van Villa Vrede zong een a
capella praiselied. Het geheel leverde
een inspirerende dienst op die op
de website van de Tuindorpkerk
te beluisteren was. Op een rustige
zondagmiddag is de dienst ook
beluisterd door de bezoekers. Zo
was er toch verbroedering ondanks
dat we niet live bij elkaar waren.
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De blijdschap was groot toen
we tegen de zomer weer open
konden gaan voor iedereen en
alle activiteiten weer konden
opstarten. Om te vieren dat
we weer bij elkaar waren,
hebben bezoekers zelf een
vuurplaats gebouwd en in juni
een barbecue georganiseerd
op Afrikaanse wijze. Even waren alle zorgen weg, de zon scheen, er was muziek en iedereen
was vrolijk. Toch bleef corona op de loer liggen. De rest van het jaar hebben we daarom onze
activiteiten zo goed mogelijk uitgevoerd, met in acht neming van de corona-regels. Zo kon
maar een beperkt aantal mensen tegelijkertijd in Villa Vrede aanwezig zijn en was ook de
groepsgrootte bij activiteiten gereduceerd. Waar mogelijk vonden er activiteiten buiten in
de tuin plaats.

Administratie
Villa Vrede heeft een veelheid aan projecten met vaak elke een eigen financieringsbron. De
rustige weken zijn dan ook goed benut om de organisatie van de administratie te verbeteren,
een grondige schoonmaak te houden en het een en ander op te knappen. In 2020 is het
boekhoudprogramma Exact volledig ingevoerd om zicht te houden op de geldstromen binnen
Villa Vrede en beter inzichtelijk te maken aan donateurs.

Vrijwilligers
Villa Vrede draait voor het grootste deel op vrijwilligers. Als gastheren en -vrouwen verwelkomen
zij bezoekers, zorgen ze voor voldoende koffie, thee en brood en zij zorgen ervoor dat de sfeer
binnenshuis goed blijft. Iedere dag runt een team van twee of drie vrijwilligers het huishouden.
Dit team bestaat sowieso altijd uit één statushouder en één bezoeker-vrijwilliger. Het was even
spannend of onze vrijwilligers weer zouden terugkomen na de eerste lockdown, maar gelukkig
was dat wel zo. De vaste kern begon direct weer in mei, nieuwe mensen volgden snel. We
startten met een open dag speciaal voor de vrijwilligers om hen kennis te laten maken met het
nieuwe, coronaproof Villa Vrede. Inmiddels telt ons vrijwilligersbestand weer ruim 60 mensen,
van wie de meeste begonnen zijn in 2020.
Om ervoor te zorgen dat iedere vrijwilliger snel wegwijs wordt binnen Villa Vrede, lopen zij eerst
een aantal keer mee met een ervaren vrijwilliger. Daarnaast vindt er elke twee maanden een
vrijwilligersvergadering plaats, waar de algemene stand van zaken binnen Villa Vrede aan bod
komt. In januari 2020 verzorgde Intercultural Impact een interculturele training, waarbij zowel de
verschillende aspecten van de culturele achtergronden van onze bezoekers als de Nederlandse
cultuur aan de orde kwamen. In Nederland is tijd heilig, zo leerden wij. Te laat komen geeft een
slechte indruk, waar voor veel van onze bezoekers geldt dat de persoon bij je altijd belangrijker
is dan de persoon op een andere plek, waar je wellicht een afspraak mee hebt. Het zijn dit soort
verschillen die tot onbegrip kunnen leiden in de samenwerking.
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Deze bijeenkomsten vonden in eerste instantie digitaal plaats, maar al snel bleek dat voor een
aantal van de vrijwilligers de drempel om deel te nemen dan te hoog was. Nu zijn we alweer
helemaal gewend aan hybride bijeenkomsten: zowel live als digitaal.

Bestuur
In 2020 zijn twee bestuursleden gestopt: penningmeester Jean-Paul Haazen en lid Marlien
Ligtenberg, beiden omdat zij uit de regio verhuisd zijn. In hun plaats zijn Marieke Hengelaar
en Sjors de Ruiter gekomen. Marieke voert als nieuwe penningmeester de regie over nieuwe
boekhoud-programma en Sjors richt zich op communicatie en social media. Bestuursleden
zijn bijzondere vrijwilligers van Villa Vrede, die naast hun bestuurstaken ook betrokken zijn
bij afzonderlijke activiteiten, zoals het fietsproject, crowdfundacties of de coaching van
medewerkers. Per december 2020 bestaat het bestuur uit: Erwin Verboom (voorzitter), Thieu
Römgens (secretaris), Marieke Hengelaar (penningmeester) en Sjors de Ruiter.
Aan het bestuur is Weldu Mahargs toegevoegd als deelnemer vanuit onze doelgroep. Hij luistert
kritisch mee en licht toe hoe bestuursbesluiten door bezoekers beleefd worden. Hij is in 2020
twee keer aanwezig geweest bij de bezoekersvergadering om de stemming onder de bezoekers
te peilen.

Medewerkers
In 2020 namen twee ervaren
collega’s afscheid van Villa
Vrede: Iris Leenknegt die
uitbreiding van uren kreeg bij
haar andere baan en Maaike
van Buuren, die op wereldreis
ging. Hoewel jong in jaren,
hadden zij beiden een schat
aan ervaring en kennis. Deze
hebben ze gelukkig beiden goed
kunnen overdragen aan de twee
teamleden die het roer hebben
overgenomen. Jaap Meeuwsen
startte in november 2019, en
stond in 2020 al snel voor
bovengenoemde uitdagingen.
Leonie van Bruggen startte in
november 2020. Zij heeft de uren van beide collega’s overgenomen, is razendsnel ingewerkt en
ingeburgerd. Zij is praktisch en beleidsmatig; precies wat we nodig hebben. Jaap en Leonie hebben
beiden eigen specialisaties en een aantal gezamenlijke taken en zullen Villa Vrede uitbouwen en
verbeteren, samen met bestuur, bezoekers en vrijwilligers.
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Villa Vrede als leerschool
In 2020 hebben twee HBO stagiaires hun jaarstage Social Work afgerond bij Villa Vrede.
Daarnaast is er in september een nieuwe stagiair van dezelfde studie begonnen. Zij richt zich
vooral op de activering van bezoekers en onderzoekt hun behoefte qua activiteiten. In dezelfde
maand zijn vier MBO stagiaires (Social Work) begonnen, die Villa Vrede vooral praktisch
ondersteunen. Daarnaast hebben twee HBO studenten hun minor Religie en Spiritualiteit bij Villa
Vrede afgerond. Stagiaires en studenten zijn gewoon onderdeel van het team. Zij bieden Villa
Vrede de mogelijkheid om meer persoonlijke aandacht te kunnen geven aan bezoekers en een
gids voor hen te zijn om hun weg te kunnen vinden in Utrecht.
In [maand] 2020 gaf een van de stagiaires, Mamud Diallo, die zelf een migratie achtergrond
heeft, een workshop aan de bezoekers over post-traumatische stress. Aangezien bleek dat veel
van onze bezoekers kampen met stress, trauma en onzekerheid, zette hij vervolgens samen
met pastor Marieke Sillevis Smitt en een psychologe met een vluchtelingen verleden Nahid
Kafchi de anti-stress supportgroep op. Gedurende het jaar hebben hier tientallen bezoekers aan
meegedaan. Net als bij de Nederlandse les, konden we ook voor deze sessies gebruik maken
van een grote trainingsruimte van onze buren, Motion Church, zodat er voldoende onderlinge
afstand gehouden kon worden.
Villa Vrede werkt samen met Stichting Lezen & Schrijven binnen het programma Taal voor
het Leven. Onze taalvrijwilligers worden ondersteund door Taal doet Meer, Taal Doet Meer wil
eraan bijdragen dat Utrechters elkaar begrijpen en verstaan. Met een netwerk van vrijwilligers
en partners zorgen zij ervoor voor dat taal geen belemmering vormt om mee te doen in de
Utrechtse samenleving. In 2020 hebben gemiddeld 15 bezoekers Nederlandse les gevolgd,
waarvan 5 de gevorderden les. Zij krijgen bij voldoende niveau en deelname een certificaat
uitgereikt. Ons taalteam bestaat uit 5 docenten en 2 invallers.
Ook het leertraject Presentie van het Franciscusfonds, waar coördinator Jaap Meeuwsen
aan deelnam, is na twee bijeenkomsten in 2020 digitaal doorgegaan. Kern van het leertraject:
oordeel uitstellen, geen hulpverlener spelen maar afstemmen op de ander. Naast theorie is het
leerzaam om kennis te maken met collega’s van andere inloophuizen en ervaringen te delen.
Wij staan achter de doelstelling van het Franciscusfonds om de kwaliteit van de inloophuizen te
verbeteren.
De Workshop Wat Zijn Mijn Rechten is in maart nog net live aan bezoekers gegeven. Het thema
was: Wat mag ik wel en niet, als ik geen verblijfsvergunning heb? In Nederland mag je aangifte
doen van misbruik, geweld of uitbuiting of in nood de ambulance, brandweer of politie bellen en
loop je weinig risico als je de politie aanspreekt. Nuttige informatie die je positie sterker maakt.
De workshop werd in de huiskamer gegeven aan 10 deelnemers, die naderhand aangaven zich
weer iets zekerder te voelen in ons land.
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om het huis						Samenwerking
Acties
In het najaar heeft Villa Vrede samen met zo’n twintig sociale ondernemingen meegedaan
aan de kunstroute die onderdeel is van de Sint Maarten parade. Samen met kunstenaar Ingrid
Govers is een door bezoekers bedacht lichtsculptuur gebouwd, een trap van twee meter met
bovenop een platform met verrekijker. De reden voor deze keuze was: “Het leven van een
ongedocumenteerd persoon is moeilijk. Alles wat je wil doen, kan niet of duurt langer. Je gaat
stapje voor stapje vooruit. Niet verder denken dan vandaag. Elke dag is een trede op de trap.
Vandaag ben ik hier. Morgen een stapje hoger. Ooit kijk ik uit over de wereld.” Het kunstwerk was
onderdeel van een expositie in het Centraal Museum.

Het restaurant Landhuis in de Stad heeft met kerstmis de maaltijden verzorgd voor Villa Vrede
met een bijzondere actie: voor elke verkochte kerstmaaltijd, werd ook een diner bereid voor de
bezoekers van Villa Vrede. Zo hadden wij beide kerstdagen een luxe driegangen maaltijd. Het
toetje was een extra geldbedrag dat over was omdat de actie zo geslaagd was. Villa Vrede is
het hele jaar open van dinsdag tot en met zaterdag, of het nou Kerst, Pasen of Koningsdag is.
Bezoekers letten niet op de jaaragenda, maar kijken welke dag het is, zo is onze ervaring, dus
daar hebben we ons aan aangepast. Kerstmis viel dit jaar op vrijdag en zaterdag en bezoekers
stonden ook toen niet voor een dichte deur.
Het Rode Kruis heeft onze bezoekers in 2020 ondersteund met slaapzakken toen de corona
noodopvang gestopt werd, en cadeaukaarten van de Albert Heijn. Wat betreft dit laatste, konden
we in eerste instantie veel bezoekers blij maken met zo’n kaart zodat ze naar eigen keus eerste
levensbehoeften konden aanschaffen. Al snel kwam de keerzijde van deze actie aan het licht:
mensen kwamen alleen naar Villa Vrede om een kaart op te halen. Soms ook onbekende
mensen die van horen zeggen hadden dat de kaarten beschikbaar waren. Er ontstond een
toeloop van mensen waarvan het niet duidelijk was of zij tot de doelgroep behoorden. Mensen
werden boos als ze niets kregen. Helaas hebben we moeten besluiten deze actie stop te zetten.
Ook andere acties waarbij Villa Vrede fungeert als loket hebben we gestopt. Wij concentreren
ons op onze kernfuncties: inloop en activering.
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Netwerk in Utrecht
Een van onze vaste netwerkpartners is de Vrijwilligerscentrale Utrecht. De meeste vrijwilligers
melden zich spontaan bij ons aan via ons account op de site, maar er is ook regelmatig
contact met medewerkers van de vrijwilligerscentrale, als zij mensen aanmelden waarvoor
wat extra aandacht nodig is. Zo snijdt het mes aan twee kanten: bijzondere mensen die niet
vanzelfsprekend een plek vinden in de Nederlandse samenleving ondersteunen onze bijzondere
mensen, voor wie, om andere redenen, precies hetzelfde geldt.
De samenwerking met belangenbehartiger STIL en het Utrechtse Aanmeldloket voor
ongedocumenteerden is geïntensiveerd in 2020 doordat meer mensen in de knel raakten:
geen slaapplek of geld, wél medische en juridische problemen. Villa Vrede is steeds vaker de
eerste plek waar mensen stranden tijdens hun zwerftocht op zoek naar een veilig onderkomen.
Dat betekent dat wij nu soms beter op de hoogte zijn van welke nieuwe ongedocumenteerde
mensen zich Utrecht bevinden, waar ze vandaag komen en wat hun noden zijn. Steeds vaker zien
we ook dat onze vaste bezoekers een rol spelen in de voorlichting en het wegwijs maken van
nieuwelingen. Door extra noodopvang die de gemeente heeft ingericht kunnen we nu altijd naar
een slaapplek in de daklozenopvang doorverwijzen, wat de sfeer aanzienlijk verbetert. Helaas
is deze opvang maar tijdelijk, zolang als de lockdown geldt. In oktober 2020 werd bijvoorbeeld
deze noodopvang tijdelijk gestopt. Van de een op de andere dag stonden vijftien van onze
bezoekers opeens op straat, zonder waarschuwing vooraf. Gelukkig konden de meesten van hen
binnen hun eigen netwerk toch een slaapplek vinden; voor een paar van hen konden wij nog een
slaapplek regelen, maar niet voor iedereen.
Sinds eind 2020 maakt Villa Vrede onderdeel uit van Anders Utrecht. Anders Utrecht is opgezet
door een team van zes onderzoekers van de Universiteit Utrecht en is ontstaan vanuit de
gemeenschappelijk erkende noodzaak voor (sociaal) duurzame manieren van organiseren. Het
doel is om een netwerk te creëren van gemeenschappen, initiatieven en organisaties die ‘Anders’
organiseren: iedereen die zich wil inzetten voor sociale en duurzame verandering. Anders
Utrecht is bij Villa Vrede terechtgekomen “vanwege de faciliterende en ondersteunende rol voor
ongedocumenteerden in Utrecht, en de bijdrage aan verbindingen en inclusie in de Utrechtse
gemeenschap.” Villa Vrede is gevraagd deel uit te willen maken van Anders Utrecht om de
academische wereld, organisaties en gemeenschappen in Utrecht te verbinden. Het netwerk
komt digitaal bijeen, de deelnemers wisselen uit hoe zij van elkaars activiteiten gebruik kunnen
maken. Zo kookt Villa Vrede bijvoorbeeld voor ledenbijeenkomst van een andere organisatie en
wil een andere deelnemende organisatie een stageplek voor een bezoeker aanbieden.
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in het huis										
Broodnodig
De kern van Villa Vrede is de huiskamer en de sfeer daar. Het is nog
altijd bijzonder hoe mensen met zulke verschillende achtergronden
harmonieus bij elkaar zijn. Hoe het zelfregulerend vermogen van de groep
is bij onderlinge irritaties. Die harmonie werd in 2020 op de proef gesteld
door een coördinator die voortdurend de ramen en de voordeur open wil
houden, die wijst op afstand en hygiëne en maant mondkapjes te dragen.
Een tja, eten met een mondkapje op gaat niet, het is soms te koud en de gebruikelijke
boks moest plaatsmaken voor een elleboogstoot. Tot zover de beperkingen, want we
pasten ons aan en al snel was de sfeer weer als vanouds.

Wat betreft de toelating ligt de
prioriteit bij de bezoekers die overdag
geen plek hebben om naar toe te
gaan. Veel vaste bezoekers zijn ook
vrijwilliger en bekommeren zich
om het huishouden. Ze houden
de boel aan kant, koken en doen
boodschappen. Op deze manier zijn
ze ook een voorbeeld voor nieuwe
bezoekers. In de praktijk merken wij
dat het soms best lastig is voor een
gastheer/vrouw van de doelgroep
om een andere bezoeker aan te
spreken. Het is de kunst de balans
te vinden tussen duidelijke regels
(die ook gehandhaafd worden) en de
ontspannen sfeer die we ook willen.
We gaan daar met trainingen meer
aandacht aan geven.

Meer dan ooit was er in 2020 behoefte aan voedsel, warme kleding, schoeisel en
ondergoed. Het is verheugend dat organisaties, buurtbewoners en kerken goederen
voor ons inzamelen. Altijd vinden deze gretig aftrek.
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door het huis			

Activering

Doordat Villa Vrede zich ontwikkelt, kunnen ook bezoekers zich blijven ontwikkelen. Dit is cruciaal
om stilstand te voorkomen en mensen verder te brengen in het leven. De begeleidings- en
opvangvoorzieningen voor ongedocumenteerden in Utrecht vallen sinds het voorjaar 2019 onder de
pilot van de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV). Dit is een samenwerkingsovereenkomst
tussen het rijk en een vijftal gemeentes. Villa Vrede is onderdeel van de Utrechtse pilot vanwege
haar rol in de dagbesteding en activering. Eind 2020 werd Villa Vrede dan ook de werkgever voor
de medewerker die Programma Aan de Slag (PAS) coördineert, zodat activiteiten binnen Villa
Vrede goed afgestemd zijn met de externe activering.
PAS is in samenwerking met de Utrechtse LVV-organisaties ontwikkeld. Activering is binnen
de hele landelijke pilot LVV een belangrijk instrument voor het realiseren van een bestendige
oplossing voor de soms uitzichtloze situatie waar je in terecht kan komen als je geen papieren
hebt. Daarvoor wordt persoonlijk maatwerk geleverd om te werken aan de toekomst en zo
mogelijk vakgericht bezig te zijn. Dit stimuleert weer eigen regie nemen in het leven. In 2020
hebben zo’n 74 mensen meegedaan aan cursussen en activiteiten zoals computerles, het
leren maken van een app, alfabetiserings les, Engelse les, lassen, monteur, of ook actief in een
moestuin meedoen.

Plaatsingen Activering in cijfers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lassen: 4
Kapper 6
Zwemmen 14
PC les 12
Nederlands gevorderd 2
Stadsboerderij 1
5050 STORE 1
Alfabetisering 10
5050 Wood 1
Naaicursus 4
Overhoop Klussen 1
Vrijwilliger Villa Vrede/Ubuntu (host) 11
Wij3.0 wijkbedrijf 1
voetbalteam 1
Salsa (dans) 5

Toekomsttraining
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De focus van de toekomstoriëntatie training is om ongedocumenteerden na te laten denken
over hun toekomst. De eerdere edities hebben ons geleerd dat dit zeker niet makkelijk is - de
hoop en het passief wachten op een verblijfsvergunning blijft soms sterker dan de bereidheid
om na te denken over een plan B. Toch hebben we het idee dat we deelnemers aan het denken
kunnen zetten via bijvoorbeeld een infosessie over het terugkeerprogramma “Met opgeheven
hoofd” van Vluchtelingenwerk Nederland, of een les “overleven in de illegaliteit” van een (ex-)
ongedocumenteerde.
Het plan was de training twee keer in 2020 te geven, de eerste keer in april, maar corona
gooide roet in het eten. In oktober vond de training wel plaats en hoe: Dit keer was de trainer
niemand minder dan schrijver en columnist Babah Tarawally. In vier middagen (her-)ontdekten
veertien deelnemers hun talenten. Er werden dialogen gevoerd over het belang van netwerken,
keuzes maken en eigenaarschap over je eigen toekomst. Aan het einde van de training gaf elke
deelnemer een presentatie over zijn/haar toekomstplan. Een van de deelnemers zei aan het
eind van de training:
'We have been empowered really, we have to think about the future and not only the current
situation, and use our thoughts as a weapon to fight the situation.”
Trainer Babah is 'ervaringsdeskundige' omdat hij zelf jarenlang zonder papieren heeft geleefd.
Daardoor snapt hij de leefwereld van de deelnemers goed en kan hij in gesprekken de
confrontatie met deelnemers aangaan met humor. Dat is een van Villa Vrede's pijlers. In 2021 is
een van de speerpunten van Villa Vrede om meer met ervaringsdeskundigen te werken.
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naast het huis			

Sportify

Hoewel met intervallen konden
veel bezoekers toch ook sporten
in 2020. Bij zwembad Waterwijs
konden 10 vrouwen en 4 mannen
meedoen met de zwemles. De
fitnessruimte op de Stadsbrug
was het grootste deel van het jaar
open, waardoor 23 bezoekers
daar gebruik van konden maken.
Ook het voetbal kon in de
zomermaanden even doorgang
vinden. Villa Vrede heeft een
eigen team dat staat te trappelen
om zich weer in een competitie
te storten. Sommigen van onze
bezoekers blijken bijzondere
voetbaltalenten te hebben: twee van hen zijn opgenomen in de selectie van voetbalclubs in de
buurt en een zoon van een van onze bezoekers is opgenomen in de jeugdopleiding van PSV.
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Fiets project
We bouwen fietsen uit de wrakken die we aangeboden krijgen en
kunnen zo bezoekers van Villa Vrede een fiets geven waar nodig. Een
fiets is voor bezoekers een noodzaak en vergroot zelfredzaamheid.
Ook om activiteiten te doen bij Villa Vrede, of naar doktersafspraken,
juridische spreekuren of sociale afspraken te gaan. Zonder de fiets
zijn ze afhankelijk van hun omgeving. Er wordt bijgehouden wie een
fiets krijgt en hoe lang deze meegaat, zodat elke bezoeker een eerlijke
kans maakt op een fiets.

Vanuit onze cultuur zijn we
gewend om van kleins af aan
op de fiets te springen. Hoe
moeilijk fietsen eigenlijk is
zijn we vergeten. Het is veel
lastiger om op latere leeftijd
te gaan fietsen, helemaal
in een drukke stad vol met
verkeer en verkeersregels.
Twee vrijwilligers hebben
fietsles gegeven aan een
aantal dames. De dames
kunnen nu zelf de fietspaden
op! Uitgevoerde reparaties:
gemiddeld 4 tot 6 reparaties
per week. Fietsen die
weggegeven konden worden:
gemiddeld 1 fiets per week.

Werkplaats
Helaas zijn de vorderingen voor het bouwen van een werkplaats op het terrein van Villa Vrede
gestokt. Dwars door onze tuin blijkt ooit een Romeinse weg gelegen te hebben, precies op de
plek waar wij de werkplaats bedacht hadden. Een fundering kan daardoor maar een halve meter
diep zijn. Bovendien wil de gemeente een pad om Villa Vrede leiden als wandelroute langs de
oude Romeinse weg. De toewijzing van de vergunning kent daardoor complicaties en levert
heel wat overleg op. Als alternatief willen we nu tijdelijk een container plaatsen, aangezien de
fietsreparaties van te groot belang zijn voor bezoekers om lange tijd stil te leggen.

17
Creatieve Activiteit
In 2020 is Sister Gabriela na vijf jaar helaas
definitief gestopt met haar naailessen. In
verband met haar gezondheid wilde zij geen
risico’s nemen. Vele vrouwelijke bezoekers
hebben bij haar een diploma gehaald. Zij
heeft voor ons veel betekend. Gelukkig
hebben wij een vervanger gevonden in Ester
Ostoja, die twee keer per week de creatieve
activiteit begeleidt. Villa Vrede produceert nu
samen met bezoekers mondkapjes, tasjes
en bandana’s.

Slotwoord
Dit verslag geeft een beeld van het reilen en zeilen van Villa Vrede in 2020, maar het is
niet volledig. Er staat bijvoorbeeld niet in dat sommige bezoekers vrijwilliger blijven als ze
verblijfsdocumenten krijgen. Er staat niet in hoe vlot nieuwe bezoekers met genegenheid
spreken over “hun” Villa. Er staat niet in hoe de ruimte ontstaat voor ontplooiing door de
geborgenheid en het vertrouwen dat zij krijgen. Hoe geschorste bezoekers weer een kans krijgen
daardoor weer volop hun steentje bijdragen. Er staat niet in hoe ordeverstoringen opgelost
worden met zijn allen en dat we daarbij nooit iemand voor schut zetten. Dat we werken met
bezoekers werken voor bezoekers. Dat de fondsenwerkgroep is uitgebreid met 4 nieuwe leden,
jong en oud, waaronder een bezoeker, en hoe leerzaam en gezellig dat is. En er staat ook niet in
welke bezoeker gaat trouwen volgend jaar.
Villa Vrede is een
kruispunt van volkeren
en visies, van jong en
oud, van traditioneel
en modern, een
baken in een woelige
wereld, voortdurend
in beweging en toch
constant. Dank u wel
dat u dit verslag heeft
willen lezen, dank u wel
voor uw betrokkenheid.
Wij zijn van dinsdag tot
en met zaterdag open,
altijd, belt u ons gerust
als u iets wil meedelen,
iets wilt schenken of
vragen heeft. Welkom.

In 2020 hebben bijgedragen:

Katholieke Caritas Utrecht

