
ABCzetje jaarverslag en financieel jaarverslag 2018 
 
2018 was het jaar waarin we echt aan de slag konden gaan. 
 
De eerste aanvragen zijn binnengekomen. Dat waren er in 2018 drie.  
We merken dat het behandelen en toekennen van de aanvragen heel veel 
voldoening en plezier geeft. Elke keer zijn we weer blij dat Olga ons hiertoe in staat 
stelt. Als ze ons bezig ziet, dan denken we dat ze trots op ons is. Wij voelen ook 
trots: op Olga en dat ze dit aan ons heeft toevertrouwd. 
Bij het behandelen van de aanvragen is behalve iemand van het bestuur, steeds ook 
een lid van onze vriendinnengroep betrokken. Dat werkt heel fijn; de groep die het 
“draagt” is zo uitgebreid. 
In 2018 zijn we met de hele vriendinnengroep tweemaal bij elkaar geweest; om 
iedereen betrokken te houden, uit te stippelen hoe we verder gaan en wat ieders 
aandeel daarin zou kunnen zijn. We hebben o.a. een communicatieplan gemaakt 
(voor als we meer naar buiten gaan treden en gaan samenwerken met andere 
organisaties).  
In december 2018 hebben we een nieuwsbrief uitgebracht voor onze donateurs en 
andere belangstellenden; om hen op de hoogte te houden en nog meer bij onze 
stichting te betrekken. O.a. door mensen te vragen om donateur te worden. Dat heeft 
ertoe geleid dat 11 nieuwe donateurs zich aan ons hebben verbonden. Prachtig. 
 
Dit zijn de aanvragen die we in 2018 hebben kunnen toekennen: 
H. is een jonge vrouw die met een beurs een bachelor haalde in Nederland en een verblijfsstatus 
heeft gekregen. Ze is hier alleen.  Ze heeft de ambitie om een internationale studie te doen. Ze 
probeert haar leven op te bouwen na de periode in het AZC. Dat betekent hard werken voor het 
inburgeringsexamen, baantjes nemen en proberen een kring van bekenden op te bouwen. We 
hebben haar geholpen  met de voorbereiding (toelatingseisen) voor de inschrijving op de Universiteit 
(die inschrijving staat inmiddels), reflecteren op haar CV en komen op de koffie in haar eerste eigen 
woning. Maar we hebben ook zwemlessen voor haar bekostigd zodat ze volgend jaar zomer veilig de 
zee in kan. We hebben haar op weg geholpen en blijven haar ook in de toekomst steunen: met kleine 
zetjes als het even lastig is, zodat ze straks als studente haar leven hier verder kan invullen en haar 
droom (voor de VN werken) kan verwezenlijken.  
 
K. is een vrouw van onze leeftijd. Zij is aan het omscholen van een cijfertechnisch vak naar een 
hulpverlenende functie. Zij heeft onze hulp gevraagd bij het bekostigen van een deel van de 
omscholing; andere instanties lieten het afweten. Wij hebben haar financieel op weg kunnen helpen. 
Ook steunen en begeleiden we haar bij het oriënteren op het opzetten van een eigen praktijk. Onze 
aandacht en steun heeft haar erg geraakt en gestimuleerd. K. op haar beurt wil graag een bijdrage 
aan ABCzetje leveren door het begeleiden van kinderen van aanvraagsters, bijvoorbeeld in de vorm 
zoals onze derde aanvraagster aan het opzetten is. 
 
S. droomt van een eigen zelfhulpgroep. In Oeganda deed ze een universitaire opleiding psychologie 
en ze werkte daar voor UNHCR.  In Nederland wil ze zich inzetten voor vrouwelijke vluchtelingen met 
psychische problemen: via een zelfhulpgroep leren verwerken van heftige negatieve ervaringen, het 
overwinnen van eenzaamheid en het opbouwen van een sociaal netwerk hier. Om zo weer 
vertrouwen te krijgen in de toekomst. Aan ons heeft zij steun gevraagd bij aanvullende kosten van 
zo’n zelfhulpgroep; het gaat om zaalhuur en kosten van kinderopvang. In 2018 heeft dit nog niet tot 
kosten geleid. Tot nu toe bestond onze steun uit hulp bij het vormgeven van haar plannen. 
 
 



 
Financieel heeft de Stichting in 2018 niet veel uitgegeven aan de eerste drie 
aanvraagsters; totaal (afgerond) € 1293,-. Er is (afgerond) € 238,- uitgegeven aan 
administratiekosten (bankkosten, de kopieer- en portokosten van de nieuwsbrief en 
de domeinkosten). De Stichting heeft in de nieuwsbrief laten weten dat volgende 
nieuwsbrieven digitaal zullen zijn. 
Totaal is in 2018 (afgerond) €1462,- uitgegeven.  In 2018 is totaal € 650,- aan 
donaties ontvangen. Het vermogen van de Stichting per ultimo december 2018 
bedroeg € 100.246,- 
 
 
We hebben plannen gemaakt voor 2019:  
In 2019 willen we samenwerking zoeken met verwante organisaties en vooral 
fondsen in kaart brengen met wie we kunnen samenwerken. Daar zijn we al mee 
begonnen. 
In 2019 willen de aanvraagsters die we nu al steunen, verder op weg helpen en 
begeleiden. Dat houdt ook in dat we kijken wat zij voor ABCzetje kunnen doen. 
En natuurlijk hopen we weer een aantal andere meisjes/vrouwen te gaan steunen. 
We hopen dat we in 2019 zo’n vijf- tot tien vrouwen kunnen bijstaan (waaronder onze 
aanvraagsters uit 2018).  
 


