
Jaarverslag 2017 Stichting Ik was een vreemdeling 

Oprichting 
Op 6 april is bij Steenhuis Netwerknotarissen ‘Stichting Ik was een vreemdeling’ opgericht. De dag 
erna, op 7 april 2016 is de Stichting ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel. 
De stichting heeft als doel: er zijn voor vluchtelingen, waarbij kernwaarden zijn: bewogen, 
betrokken, betrouwbaar, transparant en relevant. 
 
ANBI 
Stichting Ik was een vreemdeling wordt door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI).  
 
Visie/missie 
Stichting Ik was een vreemdeling wil er zijn voor vluchtelingen. Voor vluchtelingen die een extra 
steuntje in de rug nodig hebben. Dit doet de stichting door:  

 De vluchtelingen te bezoeken 
 Het bieden van een luisterend oor 
 Ondersteuning bij integratie 
 Helpen bij het vinden van de juiste instanties/loketten 
 Begeleiden bij gesprekken met derden 
 Ondersteuning bij noodsituaties 

 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit: 
• voorzitter (K. de Jong) 
• secretaris en penningmeester (M. de Wit) 
• algemeen lid (J. Bakker) 
Het bestuur komt regelmatig bij elkaar om de lopende zaken te bespreken en af te stemmen. In 2017 
heeft zij 30 keer vergaderd. De vergaderingen zijn genotuleerd, besproken, vastgesteld en 
ondertekend. 
 
Outreach 
De Stichting bezoekt gezinnen en of alleenstaanden op het asielzoekerscentrum (AZC) in 
Luttelgeest. Hierdoor ontstaan kortlopende en langlopende contacten met de bewoners van 
het AZC. Daarnaast bezoekt en begeleidt de Stichting statushouders op Urk.  

Activiteiten 
 Gebed voor vluchtelingen: Elke tweede zondagavond van de maand organiseert Stichting Ik 

was een vreemdeling ‘het gebed voor vluchtelingen’. Samen bidden we voor vluchtelingen 
(landen, procedures, gezinshereniging, problemen bij integratie); 

 30 dagen van gebed: Van 26 mei t/m 24 juni 2017 (Ramadan) hebben we elke avond samen 
met vrijwilligers en betrokkenen gebeden voor de moslimwereld. Dit aan de hand van het 
boekje 30 dagen van gebed van de Stichting Frontiers Nederland; 

 Vrijwilligersavond: Op 19 juli 2017 hebben we een avond voor vrijwilligers gehouden. Op 
deze avond heeft Michel Hardy van Stichting Gave gesproken over zijn buddyproject; 

 Brainstormbijeenkomst: Op 16 november 2017 hebben we een brainstormsessie 
georganiseerd voor vrijwilligers die veel doen voor vluchtelingen. Thema was: ‘Hoe om te 
gaan met crisissituaties’;  

 Uitje voor Eritreeërs: Vrijdag 27 oktober 2017 hebben we een maaltijd gehouden in het 
kantoor van Stichting Ethiopië/Eritrea voor Eritrese vluchtelingen. De heer en mevrouw Bos 
hebben iets verteld over hun projecten in Ethiopië/Eritrea.  



Ondersteuning 2017 
In 2017 heeft Stichting Ik was een vreemdeling 50 vluchtelingen (langdurig) ondersteund. 
Ondersteuning 2017 per land 

Land Status Nee Status Ja Totaal per land 
Afghanistan  2 2 
Armenië 5  5 
Egypte 5  5 
Eritrea  17 17 
Irak 1 4 5 
Iran 3 1 4 
Jordanië 1  1 
Nepal 1  1 
Oekraïne 3  3 
Pakistan 1  1 
Somalië  1 1 
Syrië  4 4 
Tadzjikistan 1  1 
Totaal 21 29 50 

 
 
Samenwerking 

 Stichting Hulp & Steun en Caritas: Met Stichting Hulp & Steun is in 2016 een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrekking tot preventie en hulp bij schulden bij 
statushouders op Urk. Stichting Hulp & Steun draagt zorg voor (indien nodig) budgettering 
of hulp bij schulden. Caritas biedt hulp bij het invullen van formulieren en 
belastingaanvragen e.d. Stichting Ik was een vreemdeling richt zich op de sociaal-
/maatschappelijke begeleiding van de statushouders op Urk; 

 Werkgroep Kerk & Vluchteling (Stichting Gave): twee bestuursleden van onze stichting 
nemen deel aan het overleg van de werkgroep Kerk & Vluchteling Noordoostpolder-Urk; 

 House of Joy (Stichting Gave): twee bestuursleden draaien mee in de maandelijkse 
vrouwenochtenden in House of Joy (tegenover het AZC in Luttelgeest); 

 Inloopcentrum Leger des Heils: een bestuurslid denkt en doet mee met de activiteiten voor 
vluchtelingen in het inloopcentrum Majoor Bosshardt van het Leger des Heils; 

 Vrouwenwerkgroep Gereformeerde Kerk: een bestuurslid neemt deel aan de 
vrouwenwerkgroep van de Gereformeerde kerk. Deze werkgroep organiseert maandelijks 
een vrouwenochtend voor statushouders op Urk;  

 Internationale kerkdienst: alle bestuursleden hebben meegedacht en meegewerkt aan de 
organisatie van een internationale kerkdienst in de Immanuelkerk op 15 januari 2017;  

 Deelname aan de Kerstviering van Kerk & Vluchteling in de Fontein in Emmeloord. Stichting 
Ik was een vreemdeling heeft het vervoer (bus) geregeld en betaald van het AZC naar de 
kerk v.v.; 

 Deelname aan de maandelijkse Bijbelstudie voor Syriërs; 
 Medewerking verleend aan de fiets-/verkeerslessen voor vluchtelingen samen met Caritas, 

Vluchtelingenwerk en de politie; 
 Concert bijgewoond van Geke’s Tiental ‘zingen met vluchtelingen’. Uitnodigen rondgebracht 

en vervoer geregeld. 
 
 
 

 



Netwerken/netwerkcontacten 
In 2017 heeft Stichting Ik was een vreemdeling deelgenomen aan diverse bijeenkomsten of overleg 
organen rondom het thema vluchtelingen:  

 Overleg met Caritas, Vluchtelingen Werk Nederland en andere vluchtelingeninstanties in de 
bibliotheek op 16 februari 2017 en 19 september 2017; 

 Zwolle Beraad: elk kwartaal overlegt de stichting met ketenpartners uit de regio; 
 Meerdere doop- en trouwdiensten bijgewoond (en vervoer geregeld); 
 Bezoek kerk Hoop voor Noord in Amsterdam; 
 Nidos, Jeugdbescherming voor vluchtelingen; 
 I-psy, veel mensen met een migratie-achtergrond die psychische problemen hebben, zijn 

gebaat bij interculturele benadering van hun problemen. Dat is het bestaansrecht van I-psy, 
specialist in interculturele psychiatrie; 

 Arabische diensten met de vergadering der gelovigen bijgewoond; 
 Martho Flexwerk 
 Contact met diverse advocatenkantoren; 
 Repatriëring geregeld met Uitvaartverzorging As-salaam. 

PR 
Stichting Ik was een vreemdeling heeft niet de intentie om actief aandacht te vragen voor haar 
werkzaamheden, maar dit alleen gericht en opmaat te doen, als dit nodig is en van toegevoegde 
waarde voor de vluchteling. Zo heeft de Stichting: 

 Diverse lezingen gehouden over het thema vluchtelingen; 
 Columns en artikelen geschreven rondom het thema vluchtelingen.  

 
Financiën 
De jaarrekening 2017 

Baten   
Giften bedrijven  €                  4.550,00  
Giften kerken  €                  2.934,15  
Giften particulieren  €                  3.180,00  
Rente  €                          1,32  
Totaal baten  €                10.665,47  
Lasten   
Activiteiten  €                  1.099,27  
Ondersteuning vluchtelingen  €                  9.135,70  
Bankkosten  €                      130,55  
Hosting website, flyers e.d.  €                      357,19  
Totaal lasten  €                10.722,71  
    
Resultaat  €                      -57,24  
    
Saldo rekening 01-01-2017  €                  2.430,11  
   €                      -57,24  
 Saldo rekening 31-12-2017   €                  2.372,87  

 
* In januari 2017 is € 375,- betaald voor het busvervoer van het AZC naar Emmeloord v.v. voor de 
Kerstviering 2016 in de Fontein en in december 2017 € 395,-  voor de Kerstviering 2017. 



Balans  

 
 
In memoriam 
In november waren we verslagen door het bericht van het overlijden van Beyn, een jonge Eritrese 
man en vader. Zijn vrouw en kinderen verbleven nog in Eritrea. Op 20 november 2017 is zijn lichaam 
per vliegtuig naar Eritrea teruggebracht door uitvaartverzorging As-salaam.  
 
Tot slot 
Een terugblik op het jaar 2017 stemt het bestuur van Stichting Ik was een vreemdeling tot 
dankbaarheid met de bede uit Psalm 90 in ons hart: ‘Bevestig het werk van onze handen over ons, 
ja, het werk van onze handen, bevestig dat.’ 
 
Urk, maart 2018 
Bestuur Stichting Ik was een vreemdeling 

 

Activa Passiva
Bank 2.372,87€                   Stichtingsvermogen 2.372,87€                  


