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Voorwoord
De afgelopen periode kwamen er veel vrouwen langs op kantoor om te
bouwen aan een nieuwe toekomst. Veelal jonge vrouwen die kampen met
allerlei uitdagingen en nu gemotiveerd zijn om hun keuzes voor de
toekomst kenbaar te maken.
Daar willen wij ons voor inzetten en dat is onze missie:
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“Naast vrouwen en mannen staan die in de prostitutie werken.
Ze helpen hun dromen waar te maken.
Schouder aan schouder, van hart tot hart.”
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Voor u ligt het jaarverslag 2019 van stichting Bright Fame. Dit jaarverslag
biedt een overzicht van wat Bright Fame in 2019 heeft gedaan om de
missie en visie te realiseren en wat hier de effecten van waren.
We hebben het afgelopen jaar veel vrouwen gesproken en geholpen bij
pastorale of maatschappelijke hulpvragen. We mochten ook een aantal
vrouwen begeleiden bij het uitstappen en toewerken naar een nieuwe
toekomst. Geloof, betrokkenheid en professionaliteit waren hierbij
sleutelwoorden.
Dit alles deden we gezamenlijk met de vrouwen en als team wat bestaat
uit: maatschappelijk werkers, juridische medewerker,
beleidsmedewerker/coördinator, stagiaires, directie en bestuur.

Schouder aan schouder en van hart tot hart!
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Activiteiten 2019:
Hulpverlening aan de vrouwen
Wij nemen u graag mee in de hulpverlening aan de vrouwen die wij in
2019 hebben mogen helpen. Onze medewerkers en vrijwilligers bieden
praktische hulp, bemoedigen en staan naast de vrouwen. We hebben
levens zien veranderen.
Onze hulpverlening bestaat uit praktische, professionele en pastorale
hulp. We doen dit vanuit de presentiebenadering waarbij
gelijkwaardigheid en naast de vrouwen en mannen staan die werkzaam
zijn in de prostitutie het uitgangspunt is.

We zijn dit jaar gestart met Bright You. Dit is een creatieve activiteit voor
de vrouwen. We starten eerst met gezamenlijk koken en eten. Het is altijd
erg bijzonder als vrouwen een gerecht uit hun land van herkomst maken.
Samen koken/eten creëert verbinding en vertrouwen. Dan volgt de avond
waarin er activiteiten worden gedaan zoals: dans, visagie of
gezichtsmaskers maken.
Ook de Coming Together was afgelopen jaar wederom een succes. Vele
mannen en vrouwen kwamen langs voor een maaltijd en Bijbelstudie. Het
is altijd een feest om te zien hoe ze gezamenlijk met teamleden eten,
bidden en zingen. Deze ontmoeting verandert levens!

We hebben het afgelopen jaar 136 vrouwen geholpen via ons
maatschappelijk werk. Deze hulp bestond onder andere uit: hulp bij
financiën, het aanvragen van een uitkering of helpen bij belastingzaken.
Nieuwe vrouwen wisten de weg naar ons kantoor te vinden.
Soms ontstond er een hoge werkdruk doordat sommige vrouwen kampen
met grote schulden en stapels ongeopende post en veel problemen met
verschillende instanties. De situaties zijn soms schrijnend. Gelukkig
konden we vele vrouwen helpen en ondersteunen en stukje bij beetje hun
situatie ontwarren.
Afgelopen jaar hebben er tientallen vrouwen Nederlandse of Engelse
taalles gevolgd. Een aantal hebben met succes een certificaat in ontvangst
mogen nemen.
Bij onze inloop huiskamer kwamen ook in 2019 vrouwen langs voor een
kop koffie of een goed gesprek. Het is altijd bijzonder om te zien hoe
vrouwen ‘gewoon’ langskomen voor het contact en de vriendschap.

Vrouw: “Door jullie ontmoet ik weer normale mensen”
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Dromen waarmaken

Algemene acties

In de afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven voor werkprojecten
ondernomen. Vanaf dit jaar is ons traject: ‘dromen waarmaken’ in de
opstartfase. Dit is een het traject waarin vrouwen hun droom gaan
ontdekken. Dit doen we door middel van training en coaching. Dit is voor
vrouwen die uit de prostitutie wil stappen. Afgelopen jaar hebben we 22
vrouwen geholpen bij het uitstappen. We zijn altijd op zoek naar meer
werkgelegenheid. Veel prostituees kunnen namelijk alleen stoppen als er
ook daadwerkelijk ander werk voor ze is.

Als Bright Fame houden we ons, naast het
straatwerk en de hulpverlening ook bezig
met andere acties.
Op 1 maart hadden we een mooie
uitdeelactie vanwege Martisoare. Dit is
een Roemeense/Bulgaarse feestdag
waarbij de vrouwen een rood/wit
armbandje om krijgen als teken van
respect en vriendschap. Deze actie heeft
een soortgelijke lading als Valentijnsdag;
het betekent veel voor deze vrouwen.
Op 8 maart was het internationale
vrouwendag. We kregen presentjes van
Lush en mochten deze uitdelen aan de
vrouwen samen met de bemoediging:
You are beautiful, simply because you`re
you!
Ook met kerst en sinterklaas hebben we
een mooie uitdeel-actie gehad op straat.
Met kerst hebben we mooie badlakens
gegeven voorzien van een bemoedigend
kaartje en kerstboodschap. We hadden
als afsluiting van 2019 een kerstviering in
onze inloop gezamenlijk met het team en
de vrouwen.

Straatwerk
Bright Fame is een stichting die outreachend werkt onder prostituees,
vooral op de Wallen in Amsterdam. Onze straatwerkers lopen dagelijks op
straat, zowel overdag als in de avond. Het doel van dit outreachende werk
is om de vrouwen/mannen te leren kennen, om contact te maken en een
relatie op te bouwen. Vanuit deze relatie ontstaat vaak een hulpvraag en
komen ze bij ons op kantoor. Op straat verschilt het contact van
simpelweg een begroeting tot een gesprek of samen bidden.

Cijfers hulpverlening 2019
75
136
22
1500
9500
1950
11.450

maatschappelijk/ juridische hulp trajecten
personen die hulp ontvangen
vrouwen zijn uitgestapt
uur op straat gelopen
contactmomenten op straat
contactmomenten op kantoor
Totaal aantal contactmomenten

You are beautiful, simply
because you`re you!
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De organisatie:
2019 was een bewogen jaar voor Bright Fame. We hebben veel tijd
geïnvesteerd in het zoeken naar een nieuw pand. Eind 2019 zijn we
gezamenlijk met Scharlaken Koord verhuisd naar een nieuw pand.
We wonen nu gezamenlijk in één gebouw maar blijven twee verschillende
organisaties met aanvullende kwaliteiten. We zijn dankbaar voor deze
samenwerking.
We hadden meerdere teamavonden. Deze avonden bestaan uit
toerusting, training en teambuilding. Het is belangrijk om als team
onderling verbonden te blijven zodat we schouder aan schouder kunnen
blijven samenwerken. We hadden in 2019 drie hele fijne stagiaires. We
zijn dankbaar voor hun volledige inzet binnen het team!

We organiseerden als stichting dit jaar twee keer een ondernemersavond
en informatiedag. Het gaf een mooie gelegenheid om het werk van Bright
Fame onder de aandacht te brengen en externe ondernemers te laten
meedenken bij het werk van de stichting.
Namens Bright Fame was Frits Rouvoet aanwezig bij het Roemeense
parlement en andere activiteiten/platformen in Roemenië. Het doel is om
aldaar het netwerk dat in Nederland van de grond aan het komen is ook in
Oost Europa op te starten. Te beginnen met Roemenië.

Relaties/samenwerking
In 2019 ontstond een nauwere samenwerking met andere organisaties,
platformen en de politiek. Zo is er een platform ontstaan van Christelijke
organisaties in Nederland die zich richten op dezelfde doelgroep. Op 5
oktober hadden we onze eerste miniconferentie georganiseerd met o.a.
sprekers als: Mirjam v.d. Vegt en Arjen Ten Brinke. Deze gezamenlijke
bemoedigings- en toerustingsdag van de samenwerkende organisaties op
het gebied van prostitutie was een succes. Er waren ongeveer 160
deelnemers die in dit veld werkzaam zijn.

Bewustwording/media
Ook in 2019 zijn er diverse spreekbeurten geweest en is er gesproken
onder diverse jongerengroepen.
In de media en politiek mochten we geregeld onze stem laten horen. Het
doel is enerzijds bewustwording en anderzijds opkomen voor de rechten
van de vrouwen die we ontmoeten.
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Vooruitblik en beleid 2020:

Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende leden:
•
•
•
•
•

Interim voorzitter/ secretaris:
Penningmeester:
Algemeen lid:
Algemeen lid:
Algemeen lid:

A. van Geffen
S. Nijessen
H. van Beijnum
L. de Jong
G. Scheffel

Volgens rooster heeft onze vorige voorzitter Tijmen Duijst per 14-10-2019
zijn taken neergelegd. Adri van Geffen heeft deze functie opgepakt als
interim voorzitter. Geryanne Scheffel is in 2019 bij ons bestuur gekomen
als algemeen lid.
We blijven ook in 2020 werken aan verdere professionalisering en
ontwikkeling van Bright Fame zoals het continueren van de organisatie,
het ontwikkelen van de hulpverlening en het contact onderhouden met
vergelijkbare organisaties en de politiek.
Wij willen u via dit jaarverslag danken voor uw trouwe steun in 2019. We
hopen dat u ook in 2020 ons het vertrouwen wilt geven en de vrouwen en
mannen die in de prostitutie werken wilt blijven ondersteunen!

Amsterdam, Juni 2020
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