Jaarverslag 2017
De organisatie:
De stichting Bright Fame is in 2017 verder gegaan met het waarborgen van de continuïteit,
structuur en professionalisering van de stichting. Bright Fame wil een breder fundament
leggen richting de toekomst en gaat zich oriënteren op het aannemen van vaste
medewerkers om te zorgen voor een vaste bezetting richting de toekomst. Zo wil de
stichting verder bouwen aan het doel: professionalisering van de stichting.
Hulpverlening aan de vrouwen:
De vrouwen weten hun weg naar het kantoor goed te vinden. Op het kantoor helpen de
maatschappelijk werkers de juridische medewerkers en andere vrijwilligers de vrouwen met
hun financiële administratie, juridische hulpverlening, taalles, werk en huisvesting en andere
hulpvragen.
De basis van dit contact werd onder andere gelegd tijdens het straatwerk. Overdag liepen
we gemiddeld met één team per dag op straat. Op de avonden liepen we gemiddeld met
vier teams op drie avonden. In 2017 zijn we begonnen om vrouwen voor maatschappelijk
werk door te verwijzen naar het Scharlaken koord of het Leger des Heils.
We mochten dit jaar zes vrouwen helpen met uitstappen. Uitstappen is een grote stap. Het
opbouwen van relatie met de vrouwen is hier belangrijk in. Er was in 2017 een toenemend
en dieper contact gelegd met 53 vrouwen die werkzaam zijn achter het raam. We hebben dit
jaar 1500 uur op straat gelopen en hadden we ruim 15.000 contactmomenten.
We helpen ook vrouwen die al zijn uitgestapt, met of zonder onze hulp. In 2017 hielpen we
39 ex-prostituees bij het zoeken naar werk, maatschappelijke begeleiding of juridische
hulpverlening. We hielpen dit jaar drie vrouwen die niet in de seksbranche werkten, maar
wel in een bedreigende situatie verkeerden. We hielpen bijvoorbeeld met aangifte doen of
het zoeken naar huisvesting.
Externe relaties:
In 2017 is een basis gelegd om meer samen te werken met andere organisaties zoals het
Scharlaken Koord, Cherut, International Justice Mission, Terwille, De Haven, Christelijk
platform Oost- Europa (CPOE) en het Leger de Heils. De visie is om schouder aan schouder
samen te werken en elkaar te versterken en aan te vullen. In de toekomst willen we meer
gaan samenwerken.
Bright Fame mocht dit jaar opnieuw deelnemen aan een conferentie in het Roemeense
parlement. In 2016 mocht Frits daar spreken, dat werd gewaardeerd waardoor hij ook dit
jaar was uitgenodigd. Deze conferentie gaat uit van het Nationaal Prayer Breakfast.
Christelijke parlementsleden komen maandelijks samen om te bidden en eenmaal per jaar is
er een grote bijeenkomst. Het doel van dit jaar was tweeledig, enerzijds de mogelijkheid om
te netwerken, anderzijds werd het boek rood licht van Jane Lasonder onder de aandacht
gebracht. Dit boek is vertaald naar het Roemeens. Alle parlementariërs die daar aanwezig
waren kregen dit boek.
Naast de contacten met de prostituees hebben de straatteams van Bright Fame ook goede
contacten in de Red Light District. Er zijn contacten met exploitanten, portiers de politie etc.
Op straat verschilt het contact van simpelweg een begroeting tot een lang gesprek of samen
bidden.
Bright Fame was dit jaar als sparringpartner betrokken bij doelgroepgerichte projecten
waaronder een schuilhuis.
In Moldavië mocht Frits in gevangenissen spreken en seminars geven aan groepen
maatschappelijk werkers uit overheidsdiensten.
Activiteiten 2017:
Bright Fame bestond dit jaar 12,5 Jaar! Grote reden voor een feest. We zijn dankbaar dat we
al 12,5 jaar mogen uitreiken naar de vrouwen. We ervaren dat God ons al die jaren is

voorgegaan en dat hij de organisatie heeft gebouwd.
Ter ere van het 12,5 jarig bestaan van Bright Fame gaf Lou Fellingham een sponsorconcert.
Dit zorgde voor drie gevulde zalen. Vrienden van Bright Fame kregen een vrijkaartje. De
opbrengst van de collecte tijdens deze concerten was voor Brigth Fame.
We hebben ook in 2017 speciale acties gedaan zoals bloemen uitdelen, Sinterklaas en
internationale vrouwendag. Een speciale actie biedt de mogelijkheid om nieuwe contacten
te maken en bijna alle vrouwen achter het raam te bereiken. Tijdens de kerstactie heeft
Bright Fame groot uitgepakt vanwege het 12,5 jarig bestaan. Er werden mooie en kwalitatief
goede badjassen uitgedeeld en een kerst cd van Hilsong. Dat werd erg goed ontvangen door
de vrouwen.
Er werd in 2017 een DISC-training georganiseerd waarbij de vrouwen een certificaat voor
deelname kregen uitgereikt. Dit werd gedaan vanuit: Jij bent uniek.
De start van de werkprojecten kreeg vaste vorm in 2017. Er zijn werkprojecten van start
gegaan met een aantal vrouwen.
Een van de vrouwen die met behulp van Bright Fame een aantal jaar geleden is uitgestapt
heeft een groep die regelmatig samenkomt en welke is gericht op geloofsopbouw. Deze
groep bestaat onder andere uit 12 (ex) prostituees.
Er is een geslaagde ervaringsdeskundige dag geweest voor ex-prostituees. De vrouwen
kwamen samen om te praten over de periode dat ze werkzaam waren als prostituee.
Daarnaast werd er gesproken over het proces van uitstappen en wat daarin verbeterd kan
worden. Hilda Pasterkamp heeft daar gesproken als psycho- sociaal therapeut.
Op kantoor hebben we bezoek gehad van groepen vanuit verschillende (bijbel) scholen.
Tijdens deze bezoeken vertellen we over onze visie dat prostitutie geen normaal beroep is,
we vertellen over het werk wat we doen en hoe de jongeren een verschil kunnen zijn in onze
maatschappij. Bright Fame vind het belangrijk om te investeren in jongeren en studenten.
Jongeren hebben een stem en zijn de toekomst.
Onder leiding van Frits was er dit jaar Men in Action. Elke vrijdagavond ging er een groep
mannen met rode vlaggen de staat op om te bidden voor de prostituees en voor de stad
Amsterdam. Jesaja 62:10 Roept ons op om een banier op te heffen en te bidden voor de
stad. Dat is ook wat we willen doen. Bidden voor de stad en voor de vrouwen.
2017 is een jaar waarin veel is gebeurd, we kijken met dankbaarheid terug op een druk maar
vruchtbaar jaar!
Amsterdam, November 2018

