Jaarverslag 2016

De in 2015 in gang gezette verandering naar meer continuïteit, structuren en een fundament
naar de toekomst heeft in 2016 tot een aantal veranderingen geleid in de bedrijfsvoering van
de stichting.
De activiteiten van de Stichtingen Blood-n-Fire en Bright Fame zijn in 2016 samengevoegd
en gezamenlijk voortgezet vanuit Stichting Bright Fame (voorheen Blood-n-Fire). Het bestuur
is verder aangevuld en bestaat eind 2016 uit 5 bestuursleden.
Ook is in 2016 de scheiding van bestuurlijk toezicht en uitvoering van de Stichting
doorgevoerd. Frits en Jacqueline Rouvoet, de oprichters van de organisatie, zijn volledig uit
het bestuur gestapt en vormen nu de directie van de Stichting.
Jacqueline is als organisatie directeur verantwoordelijk voor de interne gang van zaken
waaronder het kantoor, maatschappelijk werk, geestelijke zorg en onderwijs.
Frits is als algemeen directeur ook extern verantwoordelijk voor de projecten in het
buitenland, werkgelegenheid en straatwerk, PR, fondsenwerving en preventie.
Frits en Jacqueline worden bij hun werkzaamheden ondersteund door een kernteam, waarin
kerntaken als maatschappelijk werk, werkvoorziening en coaching, preventie en gezonde
seksuele ontwikkeling vertegenwoordigd zijn.
In 2016 is de basis gelegd voor een goed draaiend Maatschappelijk Werk. Daarmee is één
van de beoogde doelen van de reorganisatie, verdere professionalisering van de
hulpverlening, gerealiseerd. Ook de juridische hulpverlening aan vrouwen is uitgebreid.
Hiermee konden de vrouwen vaak op bijzondere wijze worden geholpen.
Steeds meer vrouwen vonden hun weg naar het kantoor met hun financiële administratie.
Hun administratie werd in veel gevallen op orde gebracht en fiscaal afgewikkeld, regelmatig
met positief resultaat.
Safe Return, een samenwerkingsverband gericht op de terugkeer van vrouwen, kreeg na
een conferentie in het voorjaar in Roemenië meer body. Een netwerk van opvanghuizen is
ontstaan met adequate begeleiding die nodig is om vrouwen te laten terugkeren naar hun
thuisland.
Overdag konden we het straatwerk goed continueren met gemiddeld 1 team per dag op
straat. Op de avonden werd er gemiddeld met vier teams op drie avonden gelopen.
Op kantoor is de inloop van vrouwen, werkzaam op de wallen aanzienlijk toegenomen. Een
grote groep vrouwen werd ambulant geholpen en met vrouwen die al langere tijd zelfstandig
woonden werd over hun schouder meegekeken.
Over het hele jaar genomen stapten niet zoveel vrouwen uit als het jaar daarvoor. Wat wel
opviel was dat we in 2016 bij een aantal vrouwen dieper betrokken raakten in hun leven en
situatie. Niet alleen met de vrouwen die uitstapten maar ook met de vrouwen die al gestopt
waren in de jaren ervoor. Maar ook op straat was er meer diepgang met enkele vrouwen. Dit
heeft er mede aan bijgedragen dat er in 2017 wel veel vrouwen aan het uitstappen zijn.
In september versterkten Femke en Matthew Helland ons team om onder de Spaanstaligen
te werken. Voorheen waren zij voorgangers van een gemeente in Amsterdam West. Beiden

spreken Spaans en na een aanloop van een paar weken zagen we dat de contacten bij de
Spaanssprekende vrouwen zich verdiepten.
In de tweede helft van het jaar zijn we gesprekken aan gegaan met diverse andere
organisaties in het land om met elkaar tot een goede samenwerking te komen. Gebruik
maken van elkaars sterke punten en ervaring, elkaar aanvullen en van elkaar leren is daarbij
uitgangspunt. In 2017 zal dit waarschijnlijk verder vorm krijgen
Door omstandigheden moest de opvang Mercy Place worden beëindigd.
Na een positieve start en gesprekken bleek gaandeweg dat het niet mogelijk was om op de
locatie die we op het oog hadden een opvang te starten. Dit had te maken met het
bestemmingsplan, de benodigde vergunningen en de invloed van de plaatselijke overheid.
Deze wilde het pand zelf gaan gebruiken voor de opvang van asielzoekers wat uiteindelijk
leidde tot de opzegging van het huurcontract.
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