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Doelstelling 

Stichting Vluchteling als Naaste heeft ten doel het helpen van vluchtelingen die niet terug kunnen 
naar hun land van herkomst, bij het creëren van een toekomstperspectief, voor zover daarin niet op 
andere wijze is of kan worden voorzien en voorts al hetgeen hiermee in verband staat of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 

Om dit te realiseren stelt stichting Vluchteling als Naaste stelt zich ten doel het bieden van rust, 
veiligheid en eerste levensbehoeften aan vluchtelingen. Het herstellen van geknakt vertrouwen en 
het bieden van medische, psychische en sociale zorg. De eerste stap is geborgenheid en veiligheid, 
achting en waardering. Wanneer vluchtelingen zich geborgen en veilig voelen, geacht en 
gewaardeerd, kunnen volgende stappen worden gezet. 

 

Werkwijze  

Stichting Vluchteling als Naaste realiseert de doelstelling door in de regio Helmond de volgende 
mogelijkheden aan te bieden aan vluchtelingen, die geen beroep kunnen doen op reguliere 
voorzieningen: 

- opvang (het bieden van onderdak, het bieden van leefgeld, het bieden van vergoeding van 
reiskosten noodzakelijk voor procedure of medische zorg) 

- toegang tot medische voorzieningen 
- juridische begeleiding en ondersteunende begeleiding in samenwerking met advocaten 
- overige activiteiten, zoals Nederlandse les, voorbereidende activiteiten voor werk of verblijf 

in Nederland, begeleiding bij toegang tot maatschappelijke voorzieningen en 
welzijnsactiviteiten 

- nazorg aan cliënten die een verblijfsvergunning hebben gekregen, bestaande uit hulp bij 
huisvesting en financiën, toegang tot medische voorzieningen, juridische begeleiding en 
overige activiteiten. 

- begeleiding bij terugkeer van cliënten die terugkeren naar het land van herkomst (contacten 
herstellen in land van herkomst en inschakeling van diverse instanties). 

 

Het werk wordt uitsluitend door vrijwilligers verricht.  

 

Samenwerking en financiering 

Voor de realisatie van haar werk, werkt de stichting intensief samen met een groot aantal 
organisaties, zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal. 

Financieel gezien wordt het werk ondersteund door de gemeente Helmond, subsidies van diverse 
fondsen en particuliere giften. 
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Resultatenrekening 2016 
 

  2015 2016 

Baten     

    

gemeente Helmond tbv exploitatie  70000 96100 

fondswerving   7837 3882 

Thomas van Villanova    

Totaal baten      77837 99982 

    

Lasten    

    

directe uitgaven    

leefgeld   15315 20735 

inkoop lief en leed  147 197 

Schoolkosten  10 90 

activiteiten   812 457 

reiskostenvergoeding cliënten / begeleiders  2658 1678 

Leges / griffierechten  14 672 

Medische kosten  322 18 

Diversen   814 672 

Nagekomen kosten vorige jaren  2480 0 

totaal directe uitgaven  22572 24519 

    

overige lasten    

onderhoud panden  246 391 

Huur  39996 39996 

Betaling kosten voorgaande jaren                    10952  

Energie en water + belasting  11744 14746 

Organisatiekosten  12137 20469 

    

Totaal lasten                    97647                 100139 

    

Resultaat  -19810 -157 
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Dank  

 
 
Wij hadden ons werk in 2016 nooit kunnen doen, zonder de bijdragen van velen. Graag maken wij 
van de gelegenheid gebruik om een ieder te danken voor zijn of haar bijdrage / samenwerking: 
 
- Lokale huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten, tandartsen, apotheek ’t Heelhuis, 

verloskundige, kraamzorg, consultatiebureau, GGD, GGZ Helmond, en de ziekenhuizen ’t 
Elkerliek & Het Máxima Medische centrum te Veldhoven.  

- Stichting Reinier van Arkel Groep te ’s Hertogenbosch, afdeling Trauma behandeling 
Vluchtelingen.  

- SMO Helmond 
- Humanitas 
- LEV-groep 
- Maatschappelijk Werk Helmond, ’t Peelland 
- Het Regionale samenwerkingsverband zorg voor illegalen  
- Regionale Rode Kruis  
- CZ & SVGZ ziektekosten Verzekeraar 
- LEV groep Helmond 
- Stichting Welzijnsbevordering Helmond (SWH) 
- MBO-scholen: ROC ter AA te Helmond en ROC Eindhoven  
- Osperon (psycholoog Dennis Janssen, psychiatrie Jan Persoon) 
- Basisschool De Vuurvogel 
- basisschool Wilhelmina 
- CAK 
- SBB 
- Wocom woningbouwvereniging 
- Compaen woningbouwvereniging 
- Volksbelang woningbouwvereniging 
- Gemeente Helmond o.a. burgerzaken & vreemdelingenloket  
- Gemeente Helmond, het werkplein, sociale dienst & afdeling Inburgering  
- Helmond Actief  
- CWI (Centrum Werk en Inkomen)  
- Belastingdienst Eindhoven  
- Provincie Noord Brabant  
-        Advocaten:  

Mr. J. Tegenbosch 
Mr. S. den Boer 
Mr. J. G. Brands 
Mr. Van Schie advocaten 
Mr. E.L. Garnett 
Mr. A.J.J. Fraanje & Manspeaker 
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Mr. R. P. V. W. Willems 
Mr. P.R. Klaver 
Mr. M.M.J. van Zantvoort  
Mr. Ligtvoet 
Mr. L. Sinoo 
Mr. J. A.A.Vos 
Mr. A. Khalaf 
Mr. Z.M. Alaca 
Mr. J. Kramer-Ograjensek 

- Raad voor rechtsbijstand  
- Sociaal rechtsbijstand Asiel (SRA)  
- NRV (Netwerk Religieuze voor Vluchtelingen)  
- PmZv (Platform migranten zonder verblijfsvergunning) 
- Zusterorganisaties:  

Vluchtelingen in de Knel te Eindhoven  
Stichting LOS te Utrecht  

- Rabo Bank te Helmond  
- Stichting Leergeld  
- Homestart  
- Van Leesberg te Helmond 
- Hettema bedrijfshuisvesting te Helmond 
- Super Sociaal te Helmond 
- Psychologen Pantea te Boxtel 
- Albert Heijn XL te Helmond 
- Sociale Verzekeringsbank 
- De politie van Helmond  
- De Vreemdelingendienst Eindhoven  
- IND (Immigratie en Naturalisatiedienst) 
- DT&V (Dienstterugkeer & Vertrek) Den Bosch & VBL Ter Apel 
- A.C. (aanmeldcentrum) Ter Apel  
- Amnesty Internationale  
- IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) 
- Bureau Maatwerk bij terugkeer  
- Vluchtelingen Werk Nederland (Helpdesk) 
- Tolk en Vertaal Centrum Nederland 
- Diverse ambassades o.a  Irak, Iran, Liberia, Sierra Leone, Sudan en Vietnam 
 
Een speciaal woord van dank aan de donateurs die ook in 2015 onze stichting financieel hebben 
ondersteund.   
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Gegevens bestuur Stichting Vluchteling als Naaste 
 
 
Voorzitter     de heer E. Seidel  
penningmeester / vice-voorzitter  de heer mr. J.A. Tegenbosch 
leden      de heer R. Branderhorst 

mevrouw J.S. Duisterwinkel  
coördinator:     mevrouw C. van Bussel – van Duijnhoven 
 
 
Zowel de vrijwilligers, de coördinator als de bestuursleden hebben hun werk voor de stichting 
volledig vrijwillig en zonder bezoldiging vanuit de stichting verricht. 
 

 
 

 
Gegevens Stichting Vluchteling als Naaste: 
 
 
Stichting Vluchteling als Naaste 
Kanaaldijk 43 
5707 LB  Helmond 
tel. 0492 – 475888 
 
email: info@stvan.nl 
website: www.stvan.nl 
 
registratie Kamer van Koophandel: 17.11.86.96 
rekeningnummer: NL67RABO0181058758 


