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VOORWOORD 

De komst van duizenden vluchtelingen naar Nederland is één van de meest besproken onderwerpen in 
het publieke debat van 2016.  
 
Het leed dat mensen die vluchten, moeten doormaken hebben wij ons persoonlijk zeer aangetrokken. 
Daarin stonden we niet alleen! We zijn dankbaar voor de duizenden mensen zich bij ons hebben 
aangemeld om zich in te zetten voor vluchtelingen en achter ons initiatief zijn gaan staan. 
 
Natuurlijk hebben we ook begrip voor de mensen die ons hebben gezegd bang te zijn voor de komst 
van zoveel vluchtelingen. Maar hoe mooi was het om te zien, dat bij sommigen van hen die angst 
verdween in een ontmoeting met een vluchteling van mens tot mens. Niet zelden geldt: onbekend 
maakt onbemind, maar het omgekeerde is ook waar. 
 
2016 was voor stichting Gastgezin voor een Vluchteling een bijzonder jaar vol hoogtepunten en enkele 
dieptepunten. Een jaar waarin we hebben gewerkt aan verschillende projecten en activiteiten. Hiermee 
hebben we willen bijdragen aan het ontstaan van gelijkwaardige, liefdevolle en duurzame contacten 
tussen Nederlanders en vluchtelingen. 
 
Met dank aan al onze vrijwilligers en donateurs die samen met ons 2016 tot een mooi en bijzonder jaar 
hebben gemaakt. 
 
Jurrien ten Brinke  
Bestuursvoorzitter 



 
 

3
 

1 HET BEGIN  

“De basis voor mijn compassie met vluchtelingen is gelegd in mijn tienerjaren”, aldus Jurrien ten Brinke 

initiatiefnemer van het burgerinitiatief ‘Ik ben een gastgezin voor een vluchteling’. Vader ten Brinke riep 

op een dag zijn kinderen bij elkaar en vertelde hen dat een vluchteling genaamd Faraidoun, bij hen in 

huis kwam wonen. Jurrien gaf zijn kamertje op voor het nieuwe gezinslid en ging bij zijn broer slapen. 

Faraidoun heeft twee jaar bij de familie ten Brinke in huis gewoond en is sindsdien een familielid van de 

Ten Brinke’s geworden. 

Toen Jurrien en zijn vrouw Janet, een paar jaar geleden de beelden zagen op het journaal van de 

vluchtelingen in Lampedusa, werden zij diep geraakt.  

In augustus 2015 was er een informatieavond bij de gemeente Apeldoorn over de noodopvang van 

vierhonderd vluchtelingen in Apeldoorn. Veel inwoners reageerden erg negatief op de komst van deze 

vluchtelingen. Op dat moment ervoeren Jurrien en Janet de noodzaak dat er iets moest gebeuren. 

Thuisgekomen lanceerden zij, vanuit hun verlangen om deze vluchtelingen liefdevol en gastvrij te 

ontvangen, de Facebook pagina ’Ik Ben Een Gastgezin Voor Een Vluchteling’. Op dat moment was het 

doel om vierhonderd Nederlanders in contact te brengen met de vluchtelingen in Apeldoorn… 
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Wat ons betreft kon dat op verschillende manieren:  

1. door vluchtelingen regelmatig thuis te ontvangen, door bijvoorbeeld heel simpel, samen te eten 

en elkaar beter te leren kennen. 

2. door regelmatig leuke activiteiten met vluchtelingen te ondernemen buitenshuis 

3. Of door een vluchteling voor een periode in huis op te nemen. 

We waren dan ook enorm verrast toen er, in plaats van vierhonderd Apeldoorners, binnen enkele 

dagen duizenden en binnen enkele maanden meer dan zesentwintigduizend aanmeldingen 

binnenstroomden van Nederlanders die aangaven op al deze manieren een gastgezin voor een 

vluchteling te willen zijn. 

In eerste instantie was het onze bedoeling de adressen van de ‘gastgezinnen’ aan te bieden aan het 

COA. Het COA kon echter op dat moment de grote stroom van vrijwilligers niet aan en hield ons de 

maanden op afstand.  

Met een team van vrienden en vrijwilligers hebben we in september 2015 ons eerste Meet & Eat-event 

georganiseerd met gastgezinnen en vluchtelingen in Apeldoorn. Dit werd landelijk nieuws. In de weken 

die volgden heeft alle media aandacht gezorgd voor landelijke bekendheid van ons burgerinitiatief.  
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We werden uitgenodigd in de Tweede kamer en hebben tijdens een ronde-tafel-gesprek onze visie 

mogen presenteren.  

Ook kwamen we later in contact met het COA en andere stichtingen en initiatieven. Met hen hebben we 

afspraken gemaakt om elkaar waar mogelijk te versterken. Samen was het ons streven om een 

positieve bijdrage te leveren aan een succesvolle integratie van vluchtelingen met een status in 

Nederland. 

We hebben ons concept voor het organiseren van een Meet & Eat online beschikbaar gesteld en 

mochten met grote dankbaarheid meemaken dat ons initiatief in tientallen plaatsen door heel 

Nederland werd nagevolgd. We zijn bijzonder dankbaar voor stichting Present die zich samen met ons 

hiervoor heeft ingezet. 

In 2016 hebben we besloten om onze activiteiten onder te brengen in stichting Gastgezin voor een 

vluchteling. 
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2 VISIE EN MISSIE  

Het hoofddoel van stichting ´Gastgezin voor een Vluchteling´ is om duurzame verbinding tot stand te 

brengen tussen Nederlandse burgers en vluchtelingen vanuit de overtuiging dat ieder mens, en zeker 

vluchtelingen, liefde en vriendschap nodig hebben en dat in het huidige systeem niet altijd krijgen. 

Daaruit zijn de volgende afgeleide doelen voortgekomen: 

1. Het zowel financieel als operationeel initiëren en ondersteunen van initiatieven, projecten en 

evenementen die die bijdragen aan de hoofddoelstelling. 

2. Het vertegenwoordigen van de stem van de gastvrije Nederlandse burger in het maatschappelijk 

debat en invloed uitoefenen op beleid en wetgeving betreffende de opvang en integratie van 

vluchtelingen in de politiek en de media. 

3. Het werven van fondsen, vrijwillige inzet en andersoortige ondersteuning ten behoeve van de 

doelstelling van de stichting. 

4. Het faciliteren van een platformfunctie waar gastvrije Nederlanders, vluchtelingenorganisaties en 

vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten. 
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VISIE  
De stichting streeft ernaar bij te dragen aan de integratie van vluchtelingen door het creëren en 
stimuleren van persoonlijke betrokkenheid tussen Nederlandse burgers en vluchtelingen waardoor het 
gevoel van welbevinden en veiligheid wordt bevorderd zowel bij vluchtelingen als Nederlandse burgers. 
 

MISSIE  
Vanuit ons geloof in Liefde en Gastvrijheid faciliteren wij de ontmoeting tussen Nederlandse burgers en 
vluchtelingen om elkaar wederzijds te verrijken. 
 

HOE? 
We doen dat door te lobbyen in de politiek en door projecten uit te voeren en evenementen te 
organiseren voor Nederlanders en vluchtelingen. Stichting Gastgezin voor een Vluchteling faciliteert: 
 

 In samenwerking met onze partners van Vluchtelingen Welkom en Take care bnb dat 
vluchtelingen tijdelijk kunnen wonen of logeren bij Nederlandse gastgezinnen. 
 

 Evenementen en projecten waarin Nederlandse burgers/gastgezinnen op velerlei wijze 
vluchtelingen ontmoeten en duurzame relaties met hen kunnen opbouwen. 

 
 Door Nederlandse burgers in staat stellen praktische hulp te bieden aan vluchtelingen. 
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3 STRATEGISCHE RELATIES  

De belangrijkste strategische relaties die we met verschillende stakeholders zijn aangegaan zijn:  
 

 Onze gastgezinnen: voor ons zijn zij dé motor achter ons initiatief! Zij zijn het die in direct 
contact staan met de vluchtelingen en daarmee direct bijdragen aan onze missie. Via Facebook, 
nieuwsbrieven en evenementen die door onszelf, door onze partners of door lokale initiatieven 
worden georganiseerd, onderhouden wij contact met de gastgezinnen en hebben wij vele 
ontmoetingen kunnen faciliteren tussen ‘gastgezinnen’ en de vluchtelingen. 
 

 Centraal Orgaan Asielzoekers (COA): het geven van begeleiding en informatie aan 
vluchtelingen /asielzoekers gebeurt door het COA vanuit een wettelijk en formeel kader. Voor 
ons is integratie vooral gericht op een gastvrije opname in onze maatschappij vanuit een 
betrokken en sociale houding van mens tot mens. Met hulp van het COA hebben we 
verschillende evenementen bij vluchtelingen in de noodopvang onder de aan kunnen brengen. 
Daarnaast heeft het COA, waar mogelijk bij gedragen aan de organisatie van onze 
evenementen en is zij voor ons een belangrijke sparringpartner geweest in het informeren 
omtrent wettelijke kaders en om ideeën uit te wisselen over de uitvoering van regelgeving. 
 

 Stichting Present: st. Present is een belangrijke drijvende kracht geweest bij de 
totstandkoming van lokale initiatieven en het organiseren de lokale Meet & Eat-events. 
 

 Stichting Take care bnb en Vluchtelingen welkom: het huisvesten van vluchtelingen met een 
verblijfstatus bleek in 2016 een zware opgave voor de gemeenten. Stichting Take care bnb wist 
een belangrijke bijdrage te leveren door vluchtelingen via de logeerregeling tijdelijk onder te 
brengen bij gastgezinnen. Gastgezinnen die bij ons hebben aangegeven tijdelijk of voor langere 
tijd een vluchteling in huis te willen opnemen konden terecht bij onze ‘partners’ Take Care BNB 
voor kortere tijd en bij Vluchtelingen welkom voor langere tijd.  
 

Je kunt meer lezen over onze stakeholders en strategische relaties in ons Strategisch plan 2016 
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4 BESTUUR EN ORGANISATIE 

 

ORGANIGRAM 2016 
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Gastgezin voor een vluchteling is als burgerinitiatief in 2015 gestart met een groep van tientallen 

vrijwilligers die samen de eerste Meet & Eat in Apeldoorn hebben georganiseerd. 

Met een aantal vrijwilligers van het eerste uur is de website van Gastgezin voor een vluchteling 

gerealiseerd en is zorggedragen voor het onderhoud van de Facebookpagina, de website, de 

nieuwsbrieven en de publiciteit van lokale evenementen. Tevens hebben zij honderden mails en 

informatieverzoeken vanuit de media, de gastgezinnen en lokale initiatieven afgehandeld.  

Na enkele maanden was het voor de meeste vrijwilligers niet vol te houden om de grote hoeveelheid 

werk naast hun reguliere baan te blijven doen. Met een kleine groep van zeven personen is eind 2015 

een strategisch plan geschreven en een start gemaakt om een stichting op te richten. 

HET BESTUUR 
Het bestuur: Jurrien ten Brinke (voorzitter), Hermann Toebes (penningmeester/secretaris) en Gert 

Breman (bestuurslid) zijn niet bezoldigd. Het bestuur nauw betrokken bij het werk van de stichting. De 

bestuursleden leveren een bijdrage op het terrein van het ambassadeurschap, stakeholdermanage-

ment, mediarelaties en netwerkenactiviteiten. Het bestuur is verantwoordelijk voor bestuurlijke 

afstemming en samenwerking met andere vluchtelingenorganisaties en particuliere initiatieven. Meer 

over het bestuur is beschreven in het strategisch plan 2016 van stichting Gastgezin voor een 

vluchteling. 

COMITÉ VAN AANBEVELING 
De volgende personen maken deel uit van het comité van aanbeveling: 

 Hans Esbach, predikant PKN 

 Gijs de Vries, directeur Rode Kruis Nederland 

 Joël Voordewind, Tweede Kamerlid 

 Mirjam van de Vegt, schrijfster 

INGEHUURDE MEDEWERKERS 
Gastgezin heeft geen bezoldigde medewerkers in loondienst. Wel heeft het bestuur manager/directie 

(Jan Willem Vink) ingehuurd. Hij voert alle beleidsvoorbereidende, adviserende en uitvoerende taken 

uit op het gebied van strategie, marketing, communicatie en fondsenwerving en geeft richting aan de 

medewerkers projecten & communicatie en secretariaat & service. Samen met de medewerker 

projecten (Kathy Vink-Oost) is hij verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen/projecten. 

Beiden geven invulling aan de samenwerking met vrijwilligers van andere organisaties en initiatieven. 

De manager en medewerkers projecten geven daarnaast presentaties en workshops op scholen, 

studentenverenigingen en in kerken. De manager is naast de bestuursvoorzitter verantwoordelijk voor 

de woordvoering in de media. 

De manager ontvangt een vergoeding voor verrichte werkzaamheden en wordt ingehuurd vanuit vof 

Finch East. Dat geldt ook voor de medewerker IT/Database (Pieter Versloot) die verantwoordelijk is 

voor het technisch onderhoud van de website, database en mailingen. Hij wordt ingehuurd vanuit zijn 

bedrijf ‘Start met Plate.’ 
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VRIJWILLIGERS 
De medewerker secretariaat & service (Sonja Moal) was verantwoordelijk voor de beantwoording van 

mails en informatieverzoeken. In de loop van 2016 is zij helaas gestopt. Haar taken zijn overgenomen 

door de medewerker projecten en communicatie. Verschillende projecten zijn uitgevoerd in samen met 

groepen vrijwilligers van andere organisaties zoals Stichting Present Amsterdam en een team van circa 

vijfentwintig vrijwilligers van het Project Dansen voor Vrede van initiatiefnemer Mirjam van der Vegt. 
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5 PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 

Graag geven wij een globaal overzicht van onze projecten en activiteiten die we vanaf onze start als 

burgerinitiatief in 2015 en als stichting in 2016 hebben gedaan. 

MEET & EAT  
Op 10 september 2015 werd in Apeldoorn de eerste Meet & Eat gehouden. Het is een simpel concept: 

Nederlandse gastgezinnen geven zich op om enkele vluchtelingen bij hun thuis uit te nodigen voor een 

maaltijd. Vooral in de hectiek van de vluchtelingenstroom in het najaar van 2015, was dit een concept 

dat op een eenvoudige manier vele duizenden gastvrije Nederlanders verbond met vluchtelingen. 

Het eerste initiatief voor de Meet & Eat in Apeldoorn werd genomen door Jurrien en Janet ten Brinke. 

Alle, voornamelijk Syrische vluchtelingen, die verbleven in de Americahal werden gekoppeld met een 

Gastgezin. Een mooi detail is dat er uiteindelijk nog een vluchteling stond te wachten op een 

Gastgezin, en dat een Nederlander over hem hoorde op de radio en vervolgens naar de Americahal 

reed en met hem is gaan eten. 

De eerste Meet & Eat werd praktisch georganiseerd door 

een lokaal projectteam van ‘De Basis’, een lokale kerk in 

Apeldoorn. Zij leverden naast de praktische organisatie van 

de ‘Meet & Eat’ ook een draaiboek op van het evenement, 

dat ‘Gastgezin voor een Vluchteling’ via de website en 

Facebook pagina beschikbaar heeft gemaakt aan allerlei 

lokale initiatieven in Nederland.  

Om de lokale initiatieven zoveel mogelijk te faciliteren bood 

Gastgezin vanaf het begin af aan een nieuwsbrief service aan. Lokale plaatsen konden een nieuwsbrief 

aanleveren over een lokale Meet & East, die door Gastgezin werd doorgestuurd aan de gastgezinnen 

in het postcodegebied van het evenement. Aanvankelijk was de droom van Jurrien en Janet om de 

adressen van de Gastgezinnen door te geven aan de officiële instanties, zoals bijvoorbeeld het COA en 

Vluchtelingenwerk Nederland. Toen bleek dat het niet mogelijk was, is het beleid veranderd om zoveel 

mogelijk lokale initiatieven te ondersteunen met draaiboeken en door de lokale evenementen onder de 

aandacht te brengen bij onze gastgezinnen.  

In totaal zijn er door Gastgezin voor een Vluchteling 61 mailingen voor lokale initiatieven verzorgd. 

Meet & Eats zijn er gehouden in plaatsen als Amsterdam, Amersfoort, Harderwijk, Utrecht, Zwolle, 

Arnhem en tal van andere plaatsen.  

DEBATAVONDEN, STUDENVERENIGINGEN, SCHOLEN EN 

KERKEN 
We ontvingen veel uitnodigingen om deel te nemen aan debatavonden onder andere in De Nieuwe 

Liefde in Amsterdam. Daarnaast hebben we met grote regelmaat presentaties en workshops gegeven 

op scholen, bij studentenverenigingen en in kerken. 
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VRIJHEIDSMAALTIJDEN MET VLUCHTELINGEN  
Gastgezin voor een Vluchteling werd door het Amsterdamse 4 en 5 mei Comité uitgenodigd om in het 

kader van de jaarlijkse vrijheidsmaaltijden op 5 mei ook een speciale vrijheidsmaaltijd met vluchtelingen 

te organiseren in Amsterdam. Voor deze speciale Meet & Eat werd een organisatieteam gevormd 

bestaande uit medewerkers van Gastgezin voor een Vluchteling en Present Amsterdam. Het concept 

voor deze Meet & Eat was dat Nederlandse Gastgezinnen en vluchtelingen elkaar eerst zouden 

ontmoeten voor een gezamenlijke programma en daarna naar gastgezinnen zouden gaan.  

In Amsterdam Nieuw-West werd een geschikte locatie gevonden, de 

creatieve broedplaats en pop-up mall Lola Luid. Er werd een speciaal 

programma samengesteld, met een openingswoord van de voorzitter van 

het Amsterdams 4/5 mei Comité, Job Cohen, muziek van Jonatan van 

der Lugt, een toespraak van initiatiefnemers Jan Willem Vink en Karin 

Schreurs en een toespraak van voormalig vluchteling Gor Khatchikyan. 

Het programma werd gepresenteerd door tv-presentatrice Daphne 

Bunskoek. Radio 1 besteedde speciale 

aandacht aan de vrijheidsmaaltijd en 

zond live uit vanaf de locatie vanuit de 

speciale Radio 1 bus. Honderden 

vluchtelingen en Gastgezinnen werden aan elkaar gekoppeld.  

 

DANSEN MET VLUCHTELINGEN WERD 

DANSEN VOOR VREDE  
Na de ontwikkeling van het concept van ‘Meet & Eat’, was de droom van ‘Gastgezin voor een 

Vluchteling’ om meerdere concepten te ontwikkelen die konden worden aangeboden aan de lokale 

werkgroepen. Jurrien ten Brinke kwam in contact met schrijfster Mirjam van de Vegt, die in de 

Utrechtse wijk Kanaleneiland al jaren betrokken was met vluchtelingen in haar 

wijk.  

Het was de ervaring van Mirjam dat het samen dansen op een bijzondere manier 

voor verbinding zorgt. Jurrien en Mirjam besloten om samen te werken aan een 

nationaal evenement dat vervolgens zou worden uitgerold in heel Nederland. 

Met een groot projectteam werd intensief toegewerkt naar het evenement op 17 

maart 2016 in de Basiliek in Veenendaal.  

In de periode voorafgaand aan het evenement bleek dat de sfeer rond vluchtelingen een stuk 

grimmiger was geworden. Vooral op Facebook werden naast heel enthousiaste, een aantal extreem 

negatieve reacties werden geuit. In de week voor het evenement bereikte de organisatie het bericht dat 

er in gesloten Facebook groepen substantiële bedreigingen werden geuit. In overleg met de politie en 

de gemeente Veenendaal werd besloten om het evenement te cancelen. Alle betrokken partijen, zoals 

de eigenaar van de Basiliek in Veenendaal, hielpen om het geheel goed af te handelen. Al snel kreeg 

de media er lucht van en kwam er uitgebreide media aandacht.  
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Jurrien, Mirjam en het organiserende team besloten al snel dat het feest, koste wat het kost, doorgang 

moest vinden. In gezamenlijk overleg werd in stilte gewerkt aan een opvolger van het feest onder de 

symbolische naam ‘Dansen voor vrede’ dat uiteindelijk op 2 september 2016 werd georganiseerd op de 

Pauwenhof in Voorthuizen. Gezien de veiligheidsrisico’s werd besloten het feest uit de media te 

houden en alleen te promoten binnen de achterban van Gastgezinnen en de directe netwerken van de 

organisatie. Uiteindelijk kwamen 250 vluchtelingen, Gastgezinnen en vrijwilligers bij elkaar voor een 

prachtig buitenfeest. De gasten konden na een welkomstdrankje genieten van een uitvoerige Syrische 

maaltijd en vervolgens van muziek van de Nederlandse band Trinity met hun multiculturele muziek, 

vluchteling Paul Hagayi uit Congo en DJ Michael Dawson. Alle aanwezigen kregen een speciale goodie 

bag mee naar huis. Op enkele uitzonderingen na werd het feest uit de media gehouden. Het 

Nederlands Dagblad schreef een sterk inhoudelijk verslag over het evenement.  

 

CAMPAGNE STAY HUMAN 
St. Gastgezin voor een Vluchteling is vanaf het begin 

betrokken geweest bij de vorming van ‘Stay Human’. 

Deze campagne begon vanuit een gezamenlijk 

overleg van een aantal goede doelen die direct of 

indirect bezig waren met het vluchtelingenvraagstuk. 

Het initiatief voor Stay Human is gedragen door 

organisaties als Amnesty International, 

Vluchtelingenwerk Nederland, Humanitas, Pax, 

Oxfam Novib en Partos. Gastgezin voor een vluchteling was aanvankelijk als enige burgerinitiatief bij 

de campagne betrokken.  
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In 2016 is een landelijke campagne gelanceerd. Sindsdien is de coalitie rond Stay Human verder 

uitgebreid en heeft het initiatief zich ontwikkeld tot een organisatie die het sociale weefsel van de 

samenleving versterkt waar het gaat om de komst, opvang en integratie van vluchtelingen in 

Nederland. Stay Human doet dit door verdere polarisatie tegen te gaan door het ontwikkelen en 

toepassen van effectieve communicatieboodschappen, en trainingen en gespreksformats op lokaal 

niveau.  

POLITIEK  
Met de politiek zijn voorzichtige relaties ontwikkeld. Gastgezin voor een vluchteling wil geen politieke 

organisatie zijn, maar wil wel de stem van de gastvrije Nederlander vertolken naar de politiek. Met een 

partij als de ChristenUnie bestaan goede contacten. Joel Voordewind maakt ook deel uit van het 

Comité van Aanbeveling. Jurrien ten Brinke was spreker tijdens een ledenbijeenkomst van de 

ChristenUnie in de Tweede Kamer. Jan Willem Vink was spreker tijdens een weekend van PerspectieF, 

de jongerenbeweging van de ChristenUnie. Jan Willem Vink maakte ook deel uit van een 

forumdiscussie van de Linkerwang, de religiewerkgroep van Groen Links met onder andere Kamerlid 

Linda Voortman. Ook mocht Gastgezin voor een vluchteling zich presenteren op een informatiemarkt 

van de Amsterdamse PvdA afdeling.  
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6 IN DE MEDIA 

Gastgezin voor een Vluchteling heeft zich in enorm veel media-aandacht mogen verheugen In deze 

periode zijn er goede relaties met verschillende media onderhouden.  

Verschillende media hebben 

Gastgezin voor een Vluchteling 

regelmatig gevolgd. In dit 

overzicht kunnen we geen 

totaaloverzicht geven van alle 

media-aandacht, maar geven we 

een beeld dat indicatief is voor 

de breedte van de aandacht die 

Gastgezin voor een Vluchteling 

heeft gehad in de pers.  

 

 

 

 

TELEVISIE 
Pauw (2x), Hart voor Nederland, Omroep Gelderland, Hour of Power, Uitgelicht! (Family 7), Powned, 

RTV Utrecht, RTL nieuws, NOS-journaal. 

RADIO 
Een Goede Zondag (EO/Radio 5), Nieuws en Co, Groot Nieuws Radio, Dit is de Dag,  

KRANTEN   
Trouw, NRC, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, De Stentor, De Telegraaf, Algemeen 

Dagblad, Het Laatste Nieuws (België) 

ONLINE 
Metronieuws, EO geloven, Drimble.nl, uitdaging.nl, rtlz.nl, NOS.nl,  

MAGAZINES 
Libelle, Eva, Margriet, Visie, De Oogst,  
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7 VISIE OP 2017 

In 2016 zijn we begonnen met de ontwikkeling van een visie en doelstellingen voor 2017 op 

hoofdlijnen: “Ons initiatief is ontstaan als een reactie op de huidige vluchtelingenstroom uit landen als 

Syrië, Afghanistan, Eritrea en Irak. In het afgelopen jaar zijn tienduizenden vluchtelingen naar ons land 

gekomen. Door het grootschalige karakter van deze vluchtelingenstroom zijn veel van deze 

vluchtelingen in de anonieme grootschalige opvang terecht gekomen. Het is voor hen vaak moeilijk om 

in de nieuwe situatie aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving, zowel in de periode dat ze 

door de asielprocedure gaan, als in de periode dat ze een status krijgen en een woning krijgen 

toegewezen. Inbedding in de lokale samenleving is noodzakelijk voor een succesvolle integratie.  

 

De kans op een baan, opleiding en opgroeimogelijkheden voor de kinderen neemt toe wanneer er een 

sterk sociaal netwerk om de vluchteling heen staat. Omdat ze gevlucht zijn en familieleden in de 

tweede graad over het hele land verspreid zijn hebben zij geen eigen netwerk. Een netwerk in de 

Nederlandse samenleving hebben ze zeker (nog) niet. Ze hebben te maken met taal- en 

cultuurverschillen, evenals de kwetsbaarheid van de hele asielprocedure. Dit maakt dat ze zich in deze 

periode extra onzeker en eenzaam voelen. Veel Nederlanders voelen zich bedreigd door de 

vluchtelingen. Daardoor verhardt het maatschappelijk debat rond de vluchtelingen. Zij hebben het 

gevoel dat de vluchtelingen allerlei economische voordelen krijgen, zoals huisvesting en werk, waar 
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Nederlanders soms jaren op moeten wachten. Hierdoor ontstaat een sterk wij/zij denken wat de 

integratie van de vluchtelingen niet ten goede komt.  

Gastgezin voor een Vluchteling onderscheidt twee primaire doelgroepen: 

 De eerste doelgroep zijn vluchtelingen in de meest algemene zin, zolang deze in de procedure 

zitten of een status hebben gekregen.  

 Daarnaast richt Gastgezin voor een Vluchteling zich op gastvrije Nederlanders, die deze 

vluchtelingen van harte willen verwelkomen in ons land. In deze aanvraag spreken we voor de 

duidelijkheid over vluchtelingen en Nederlanders. We willen vooraf accentueren dat deze 

termen ongelukkig zijn. We zien elkaar juist allemaal als inwoners van Nederland, als 

medemens. Unieke mensen die soms anders, vaak hetzelfde maar nooit meer of minder zijn. 

De termen maken onnodig scheiding waar we op het niveau van ons hart als individuele 

mensen verbonden zijn. Tegelijkertijd zijn de termen praktisch als het gaat om beleid en 

projectplannen voor ‘groepen’ mensen. 

VOORUITBLIK DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN IN 2017 
In 2017 willen wij verder vorm geven aan onze drie kernactiviteiten:  

1. De stem van de gastvrije Nederlander vertegenwoordigen 

We vertegenwoordigen blijvend de stem van de gastvrije Nederlander in het maatschappelijk 

debat rond vluchtelingen. Dit doen we door het zoeken van contacten met de media, onze 

contacten met de ketenpartners (zoals het Centraal Opvang Asielzoekers, Vluchtelingen Werk 

Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten). Met daarnaast de nauwe samenwerking 

met andere burgerinitiatieven zoals Vluchtelingen Welkom en Take care bnb en de politieke 

lobby. We zoeken hierbij geen concurrentiemodel maar opereren aanvullend en 

dienstverlenend. Naast de lobby geven we voorlichting rond de vrijwilligersproblematiek in de 

media, via onze eigen kanalen, via lezingen en spreekbeurten en dergelijke.  

2. Platform en begeleiding voor lokale initiatieven 

We ondersteunen lokale vrijwilligersteams/ werkgroepen en het initiëren nieuwe initiatieven rond 

vluchtelingenopvang waar dat nog niet aanwezig is. We onderscheiden hierin de volgende 

deelactiviteiten: A. Uitdagen en verbinden van lokale initiatieven. B. Bieden van begeleiding en 

kennisdeling waar gewenst. C. Ontwikkelen van nieuwe concepten zoals de Meet & Eat en 

Dansen voor Vrede in 2015 en 2016 die lokale initiatieven helpen om op een betekenisvolle 

wijze de ontmoeting tussen vluchtelingen en gastgezinnen te faciliteren. Waar gewenst of nodig 

organiseren we deze activiteiten in samenwerking met de lokale stichtingen/initiatieven. De 

concepten (projectplan, draaiboek) worden door de lokale werkgroepen gebruikt.  

3. Uitvoer landelijke evenementen  

We organiseren projecten en activiteiten, zoals 'Meet & Eat' en 'Dansen voor Vrede' die de 

ontmoeting faciliteren. Een specifiek voorbeeld is onze samenwerking in 2016 met het 4/5 mei 

comité in Amsterdam voor een grootschalige Vrijheidsmaaltijd / Meet & Eat op 5 mei. In 

samenwerking met lokale teams zijn in tientallen plaatsen 'Meet & Eats' georganiseerd. Deze 

landelijke evenementen hebben een grote inspiratiewaarde voor de lokale werkgroepen en zijn 

een pilot voor de concepten. 
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DOELSTELLINGEN 2017 
Onze droom is om in elke plaats waar een opvanglocatie is voor vluchtelingen, iedere vluchteling (in 

het bijzonder de statushouders) te koppelen aan een gastgezin. Ons streven is om de komende jaren 

het bereik te vergroten door ons bestand met gastgezinnen uit te breiden. Onze uiteindelijke droom dat 

er voor iedere vluchteling een gastgezin is. Projectdoelen:  

1. Het werven van een aantal professionals die verantwoording afleggen aan het bestuur van 

de stichting en in afstemming met het bestuur de dagelijkse activiteiten coördineren zoals het 

uitbouwen van Strategische relaties, Marketing, Fondsenwerving, Financiën en administratie en 

het uit voeren van projecten en aansturen van de vrijwilligers.  

2. Het uitbreiden lokale initiatieven en samenwerkingsverbanden met de stichtingen Present, 

Vluchtelingenwerk (Oost) Nederland en/of Stichting Gave om in nauw contact met COA en 

Vereniging Nederlandse Gemeentes, lokale activiteiten te coördineren.  

3. Ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe concepten en projecten die ontmoeting stimuleren 

zoals Meet & Eat, de vrijheidsmaaltijden en Dansen met Vluchtelingen  

4. De uitwerking en implementatie van een marketing- en communicatieplan en door 

ontwikkelen van de huisstijl en website om te zorgen dat er voor iedere vluchteling in Nederland 

een gastgezin komt en de achterban van Stichting Gastgezin voor een Vluchteling adequaat op 

de hoogte wordt gehouden.  

5. Het ontwikkelen en implementeren van een fondsenwervingsstrategie om te zorgen voor 

structurele funding van projecten en campagnes.  

6. Ontwikkeling van een volgsysteem voor de gastgezinnen die in contact zijn gebracht met 

vluchtelingen. Hiermee wordt het mogelijk te resultaten te meten, de impact van het werk te 

meten en te evalueren waardoor we gericht toekomstige projecten en beleid kunnen bijstellen 

en verbeteren. “ 

Medio juni 2016 liepen we echter tegen het probleem aan dat we geen financiële middelen meer 

hadden. Voor die tijd waren onze financiële middelen bij elkaar gebracht door elf major donors en een 

goede-doelen-organisatie. Deze bron was nu volledig uitgeput. We hebben zelfs tijdelijk moeten 

stoppen met onze serviceverlening aan lokale initiatieven omdat we de mailingen niet langer konden 

financieren. Een van de bestuursleden heeft persoonlijk een investering gedaan om de mailingen en de 

website weer up en running te krijgen. 

Vanaf dat moment werd het steeds moeilijker om onze missie te realiseren. Daarbij kwam dat de 

organisatie van projecten als Dansen met vluchtelingen en de vrijheidsmaaltijden op 5 mei, een groot 

deel van onze tijd en energie hadden gekost. Ondertussen bleven we door het land reizen voor 

debatten en presentaties, doorgaans gratis of tegen kleine onkostenvergoedingen. Het grootste deel 

van onze vrijwilligers was al gestopt. Zij hadden hun tijd en energie dringend nodig om hun eigen werk 

en gezin te kunnen runnen. Daarnaast konden we ook onze betaalde (ingehuurde) medewerkers niet 

langer vergoeden voor hun werkzaamheden. Toch besloten zij (tijdelijk) door te gaan en zich volop in te 

zetten voor het werven van fondsen…  
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8 FONDSENWERVING 

Eind 2015 werd gewerkt aan een strategisch plan en een van de doelen daarin was om een stichting 

op te richten. Het doel hiervan was om zo snel als mogelijk was ANBI status aan te vragen, wat ook de 

fondsenwerving een stuk makkelijker zou maken. 

Door een aantal voornamelijk externe factoren liep het hele proces rond het oprichten van de stichting 

en de aanvraag van de ANBI status buitengewoon traag, waardoor we het aanvragen van fondsen bij 

institutionele fondsen helaas maandenlang hebben moeten uitstellen. 

Medio augustus 2016 hebben we via onze nieuwsbrief en Facebookpagina een beroep gedaan op de 

bijna 27.000 Gastgezinnen. Helaas leverden deze oproepen te weinig op, doorgaans maar enkele 

tientallen giften per mailing. In het najaar is contact gezocht met een aantal fondsen. De fondsen 

toonden zich geïnteresseerd, waarna er vervolgens veel tijd en energie is gestoken in de ontwikkeling 

van de fondsaanvragen.  

 

Uiteindelijk hebben we in 2016 een fondsaanvraag ingediend bij een viertal grote fondsen met als doel 

om Gastgezin voor een Vluchteling uit te bouwen tot een professionele organisatie. Dit leidde tot een 

afspraak met drie van de vier fondsen waarmee uitgebreid is gesproken.  

In dit gesprek bleek dat er een te grote kloof was tussen de plannen van Gastgezin en de behoeften 

van de fondsen. Er zou nog veel werk moeten worden verricht om de fondsaanvragen in lijn te brengen 

met de aangegeven richting van de fondsen. Ook dan zou de uitkomst van de fondsaanvragen onzeker 

zijn. Daarnaast zou het vermoedelijk nog veel tijd kosten voordat de definitieve uitslag bekend zou 

worden gemaakt. De behandeling van fondsaanvragen duurt bij grote fondsen gemiddeld zo’n vier tot 

negen maanden. Voor de ingehuurde medewerkers was inmiddels ook het punt bereikt dat zij het zich 

niet langer konden veroorloven onbetaald door te werken aan de fondsaanvragen en aan de lopende 

activiteiten en de ontwikkeling van nieuwe projecten.  
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In 2017 is de ontstane situatie besproken met het bestuur van de stichting en is gesteld dat het 

voortbestaan van de stichting afhankelijk was van het op zeer korte termijn kunnen verwerven van een 

substantieel bedrag aan nieuwe inkomsten. Er was helaas geen capaciteit meer om te kunnen 

investeren in werving. Gezamenlijk werd geconcludeerd dat verdere investering niet langer mogelijk 

was. Dit betekende dat het bestuur medio mei 2017 heeft moeten besluiten stappen te ondernemen om 

de stichting te gaan ontbinden en Gastgezin voor een vluchteling, alleen in de vorm van een 

inspiratieplatform, zoals we ooit zijn begonnen op Facebook, voort te laten bestaan. 
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9 JAARREKENING 
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Stichting Gastgezin voor een Vluchteling Apeldoorn 
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STICHTING GASTGEZIN VOOR EEN VLUCHTELING TE APELDOORN 

 

Algemeen 

In deze financiële verslaggeving wordt verantwoording afgelegd van financiële mutaties die onder 

verantwoordelijkheid vallen van de Stichting Gastgezin voor een Vluchteling te Apeldoorn. 

De stichting is opgericht op 9 maart 2016 en is statutair gevestigd te Apeldoorn De stichting heeft als 

doel: Duurzame verbinding tot stand brengen tussen Nederlandse burgers en vluchtelingen vanuit de 

Overtuiging dat ieder mens, en zeker vluchtelingen, liefde en vriendschap nodig hebben zodat 

drempels worden verlaagd om vluchtelingen met een status te laten integreren en participeren in e 

Nederlandse maatschappij. 

Bestuur  

Het bestuur van de stichting bestaat uit: - De heer J. Ten Brinke, voorzitter - De heer H.J. Toebes, 

secretaris/ penningmeester - De heer G. Breman, bestuurslid 

Verklaringen 

Het bestuur van Stichting Gastgezin voor een Vluchteling te Apeldoor heeft deze jaarrekening 

vastgesteld in mei 2017. 

J. ten Brinke, Voorzitter  
H.J. Toebes, Secretaris /Penningmeester  
G Breman, bestuurslid 
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STICHTING GASTGEZIN VOOR EEN VLUCHTELING TE APELDOORN 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2016     

     

     

A C T I E F  31 dec. 2016   5 april 2016  

  €    €   

     

     

Vlottende activa     

     

Vorderingen     

Overige vorderingen en overlopende activa               -                 -   

     

               -                 -   

     

     

Liquide middelen 
       
1.969                 -   

     

     

     

     

     

     

 

       
1.969                 -   

     

     

     

     

     

P A S S I E F  31 dec. 2016   5 april 2016  

  €    €   

     

Eigen vermogen     

     

Stichtingskapitaal               -                 -   

Algemene reserve 
     
10.331-                -   

     

Vrij besteedbaar vermogen 
     
10.331-                -   
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Kortlopende schulden     

Onderhandse leningen 
       
2.300                 -   

Overige schulden en overlopende passiva 
     
10.000                 -   

     

 

     
12.300                 -   

     

     

     

 

       
1.969                 -   
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STICHTING GASTGEZIN VOOR EEN VLUCHTELING TE APELDOORN 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016     

     

     

  2016     

  €     

     

Baten     

Donaties particulieren 
       
3.637     

Donaties kerken en organisaties 
       
8.989     

Subsidies 
          
500     

     

Som van de baten 
     
13.126     

     

     

Lasten     

Inhuur derden 
     
17.500     

Automatiseringskosten 
       
1.547     

Projectontwikkeling 
       
2.708     

Opstartkosten stichting 
          
354     

Verzekeringen 
          
261     

Bankkosten 
          
104     

Juridische kosten 
          
983     

     

Som van de lasten 
     
23.457     

     

     

Saldo van baten en lasten 
     
10.331-    

     

     

     

Bestemming saldo van baten en lasten     

Onttrekking aan algemene reserve 
     
10.331-    

     

 

     
10.331-    
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 STICHTING GASTGEZIN VOOR EEN VLUCHTELING TE APELDOORN 

 

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2016      

       

       

GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING EN RESULTAATBEPALING    

       

       

Algemeen       

       

Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.      

De jaarrekening wordt opgesteld naar de grondslag van historische kosten. De grondslagen van  

balanswaardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande boekjaar.  

       

Activiteiten       

De activiteiten van de stichting bestaan uit het stimuleren en organiseren van projecten en activiteiten die  

bijdragen aan integratie en participatie van vluchtelingen en statushouders in de Nederlandse maatschappij. 

       

Balanswaardering       

       

Vorderingen, liquide middelen en schulden       

De vorderingen, liquide middelen en schulden worden opgenomen tegen de nominale waarden.  

Voor zover luidend in vreemde valuta worden de bedragen omgerekend tegen de koers per balansdatum. 

       

Niet uit de balans blijkende verplichtingen       

De niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen 

nominale waarde.       

       

       

Resultaatbepaling       

       
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere 
lasten 

van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.   

       

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de giften zijn toegezegd c.q. de diensten zijn verricht.  

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze  
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STICHTING GASTGEZIN VOOR EEN VLUCHTELING TE APELDOORN 

 

TOELICHTING OP DE BALANS       

       

       

P A S S I E F       

       

       

Eigen vermogen  2016       

  €       

Algemene reserve       

       

Stand per 5 april               -       

Bij: bestemming saldo van baten en lasten 
     
10.331-      

       

Stand per 31 december 
     
10.331-      

       

 

 

 


