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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van stichting Bright Fame. Dit jaarverslag biedt een overzicht van wat 
Bright Fame in 2020 heeft gedaan om onze missie en visie te realiseren.  
We hebben het afgelopen jaar veel mannen, vrouwen en transgenders gesproken. (Voor de 
leesbaarheid spreken we verder over vrouwen).  
Vanwege het coronavirus zijn er meer vrouwen langsgekomen voor pastorale of maatschappelijke 
hulpvragen. Naast de reguliere vraagstukken hebben wij ons in mogen zetten om vrouwen te helpen 
met aanvragen van de verschillende uitkeringen waaronder TOZO, maar er zijn ook veel 
coachingsgesprekken gevoerd. We mochten een aantal vrouwen begeleiden bij het uitstappen en 
toewerken naar een hoopvolle toekomst. Geloof, betrokkenheid en professionaliteit waren hierbij 
sleutelwoorden. 
 
Dit alles deden we gezamenlijk met de vrouwen en als team wat bestaat uit: maatschappelijk 
werkers, juridisch medewerker, vrijwilligers, stagiaires, beleidsmedewerker/coördinator, directie en 
bestuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
De afgelopen periode kwamen er veel vrouwen langs op kantoor om te bouwen aan een nieuwe 
toekomst. Door de komst van Corona en de lockdown zijn de ramen gesloten geweest vanaf maart 
2020 tot en met de eerste week van juli 2020. Daarna werden de maatregelen in september weer 
verscherpt, waardoor de ramen wederom gesloten werden. Hierdoor werden de vrouwen even 
letterlijk stilgezet en hebben vele hun dromen en keuzes voor de toekomst kenbaar gemaakt.  
Voor deze doelgroep willen wij ons inzetten, dat is onze missie:  

 

“Naast vrouwen en mannen staan die in de prostitutie werken. 
Ze helpen hun dromen waar te maken. 

Schouder aan schouder en van hart tot hart!”  

Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende      
leden: 

 

Interim voorzitter/ secretaris:        A. van Geffen 
Penningmeester:   S. Nijessen 

Algemeen lid:    H. van Beijnum 

Algemeen lid:    L. de Jong  
Algemeen lid:   G. Scheffel 
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Activiteiten 2020: 

Sluiten van de ramen 
In maart 2020 is er een complete lockdown afgeroepen. Net als de rest van Nederland, zijn ook de 
Wallen gesloten en op verzoek van de overheid zijn alle activiteiten binnen Bright Fame stopgezet. 
Alleen maatschappelijk werk is voortgezet. Daarnaast is er nauw contact geweest met de Tweede 
Kamerleden, raadsleden en overheid om zo van alle nieuwe regelingen op de hoogte te zijn en 
misstanden aan te kaarten. Tevens is er na elke persconferentie een mailstroom uitgegaan naar de 
vrouwen, in hun eigen taal, om hen op de hoogte te houden van de huidige situatie. Alle vrouwen 
hadden per direct geen inkomen meer. Bij sommige vrouwen ontstond hierdoor ‘acute broodnood’, 
Bright Fame heeft hen geholpen met voedselbonnen of voedselpakketten. Wel hadden sommige 
vrouwen recht op een uitkering. Hiervoor moest er een TOZO aanvraag worden gedaan. Ook waren 
er een aantal vrouwen die hun huur niet meer konden betalen, met als gevolg een torenhoge 
huurachterstand en een enkeling werd haar woning uitgezet. Stuk voor stuk schrijnende situaties 
waar we ons voor mochten inzetten.  

 

Hulpverlening aan de vrouwen 
Wij hebben in 2020 hulpverlening mogen verricht aan de vrouwen. Onze medewerkers en 
vrijwilligers bieden praktische hulp, bemoedigen hen en staan naast de vrouwen. We hebben levens 
zien veranderen, dit doen we door middel van praktische, professionele en pastorale hulp. De 
presentiebenadering staat centraal, waarbij gelijkwaardigheid en naast de vrouwen staan het 
uitgangspunt is.  
 
We hebben het afgelopen jaar 275 vrouwen mogen helpen met een uitkeringsaanvraag. Daarnaast 
zijn er 500 voedselbonnen voor acute broodnood uitgedeeld.  In 2020 zijn er 23 vrouwen uitgestapt 
en 15 vrouwen zijn in het proces om uit te stappen. Verder zijn er 1075 cadeaus uitgedeeld, 
waaronder 490 voedselpakketten, 156 bossen bloemen en 106 bijbels en christelijke boeken in hun 
moedertaal. 
Er zijn 262 hulpverleningstrajecten in werking gezet.  Deze hulp bestond onder andere uit: hulp bij 
financiën, juridische hulpverlening, het aanvragen van corona gerelateerde uitkeringen of helpen bij 
belastingzaken, maar ook ondersteuning bij psychische klachten.  
 
Soms ontstond er een hoge werkdruk doordat sommige vrouwen kampen met grote schulden en 
aankwamen met stapels ongeopende post en daardoor veel problemen hebben met verschillende 
instanties. Door de komst van het coronavirus werden de situaties nog schrijnender. Gelukkig konden 
we vele vrouwen helpen en ondersteunen en stukje bij beetje hun situatie verzachten. 
Afgelopen jaar hebben er vrouwen verschillende cursussen afgerond. Zo was er een 
schoonmaakcursus, een Barista cursus en nog andere praktische werk- leertrajecten. Een aantal 
hebben met succes een diploma in ontvangst mogen nemen.  
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Weg uit de prostitutie  
Veel vrouwen willen niet meer terug in de prostitutie en zijn daarom bezig om een CV te maken en te 
kijken naar opleidingsmogelijkheden of leer- werkplekken, zodat zij niet meer terug de prostitutie in 
hoeven. De jobcoach ondersteunt hen bij het zoeken naar een andere baan. Daarnaast worden er 
DISC-trainingen gegeven, zodat de vrouwen zich kunnen ontwikkelen. Ze leren hun kwaliteiten 
kennen en leren hoe ze hun talenten kunnen inzetten. Daarnaast is dit een mooie toevoeging voor 
hun CV. 
Bij onze inloop huiskamer kwamen ook in 2020 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.  
 

Geld heeft ze er niet aan overgehouden, maar schulden des te meer  
Ondanks dat sommige vrouwen recht hebben op een uitkering, dekt dit de extreem hoge huren niet. 
Een aantal vrouwen geven maandelijks een financiële bijdrage aan hun familie in het thuisland, 
daarnaast zijn er nog persoonlijke vaste lasten die gedekt moeten worden. Deze bijdrage voor de 
familie is soms ook de reden dat ze in West-Europa terechtkomen en in de prostitutie belanden. 
Zodra de Red-light weer open gaat, is er een grote kans dat meisjes uit Oost-Europa komen om te 
proberen geld te verdienen. Dit is aangekaart bij regionale en landelijke politici en ook actie op 
ondernomen.  
 
Sinds het begin van het Coronavirus loopt het storm op kantoor. Vrouwen komen voor van alles, voor 
het aanvragen van uitkeringen, maar ook voor het socializen onder het genot van een kop koffie of 
job coaching, het volgen van trainingen en maatschappelijk werk.  
We zien dat vrouwen steeds meer vertrouwen krijgen waardoor ze hun levensverhalen delen. 
Hierdoor kunnen we zien hoeveel verdriet er schuilgaat achter deze vrouwen.  
 
Bij de heropening van de Red-light in juni 2020 was het rustig op straat. De vrouwen kunnen maar 
weinig verdienen, soms nog niet eens de huur van hun raam. Het is een redelijke dag wanneer ze aan 
het einde van hun werk iets geld over houden en als de kosten van die dag betaald zijn. 
  
De Coming Together, onze pastorale ontmoetingsavond was afgelopen jaar wederom een succes. 
Vele vrouwen kwamen langs voor een maaltijd, Bijbelstudie of om creatief bezig te zijn. Het is altijd 
een feest om te zien hoe ze gezamenlijk met teamleden eten en creatief bezig te zijn.  
Deze ontmoeting verandert levens! 
 

Dromen waarmaken, @workacademy 
In de afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven voor 
werkprojecten ondernomen. Vanaf dit jaar is ons project: 
‘dromen waarmaken’ gestart. Dit is een traject waarin 
vrouwen hun droom gaan ontdekken en persoonlijk kunnen 
ontwikkelen. Dit doen we door middel van training en 
coaching. Dit is voor vrouwen die uit de prostitutie willen 
stappen. In het jaar 2020 heeft Bright Fame samen met het 
Scharlaken Koord gewerkt aan een trainingsprogramma 
genaamd: @workacademy.  
In 2019-2020 zijn er ruim 240 vrouwen die zich hiervoor 
hebben aangemeld. Ruim 100 vrouwen zijn geïnformeerd over 
het trainingsprogramma. In totaal zijn er 24 vrouwen die het gehele trainingsprogramma hebben 
gevolgd. Daarentegen hebben 50 vrouwen een onderdeel van het trainingsprogramma gevolgd. Zes 
vrouwen zijn daadwerkelijk aan een baan geholpen. Wij hadden op meer gehoopt, echter door de 

 

 “Door jullie 

ontmoet ik 

weer normale 

mensen” 
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corona maatregelen waren er minder (geschikte) vacatures voor de vrouwen. Denk  onder andere 
aan: gesloten horecazaken, beautysalons en winkels. 
 
De training Dromen, Durven, Doen was voor diegenen die dat volgden soms confronterend maar 
bijzonder nuttig om eens te ontdekken waar je nu werkelijk blij van werd en wat je graag zou willen 
en wat je er nou van weerhield om je droom te gaan leven. De DISC training gaf zicht op hun eigen 
persoonlijkheid en kwaliteiten en die van anderen en kon goed gebruikt worden op hun CV. Dit 
proces werd ruw verstoord door de mededeling van de minister president dat niet op 1 september 
maar op 1 juli de dames weer aan het werk mochten gaan. Gemengde gevoelens en gedachtes 
waren er bij de vrouwen maar ook bij ons als team: “Wat zijn de risico’s en moeten we dit wel doen? 
Het zal zeker de eerste periode niet druk worden in de redlight dus naar alle waarschijnlijkheid zal ik 
niet rond kunnen komen. Ik wil graag mijn proces afmaken en een normale baan maar zonder 
inkomen zal dat niet gaan, want een uitkering is niet genoeg om de huur van mijn appartement te 
betalen en mijn schulden zijn tijdens de afgelopen drie maanden al opgelopen”. 
 

Straatwerk 
Bright Fame is een stichting die outreachend werkt onder prostituees, vooral op de Wallen in 
Amsterdam. Onze straatwerkers lopen normaliter dagelijks over straat, zowel overdag als in de 
avond. Door corona een tijdje niet. Het doel van dit outreachende werk is om de vrouwen te 
ontmoeten, 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. Dit jaar was het straatwerk anders dan de andere jaren. 
Het straatwerk heeft namelijk een half jaar geen doorgang kunnen vinden in verband met de 
lockdowns. Nieuwe vrouwen wisten de weg naar ons kantoor te vinden. Ook is er gedurende het jaar 
2020 outreachend werk verricht. Er zijn 2655 momenten op straat geweest en door mond-op-mond 
reclame waren er 4427 contactmomenten op kantoor. Voor meer cijfers  2020 presenteren wij met 
trots onze factsheet op de volgende bladzijde. 
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Algemene acties 
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. Zo net voor de 
lockdown hebben we hen bemoedigd.   
Met Kerst hebben we een mooie uitdeel-actie gehad op straat. We 
hebben fotolijsten gegeven voorzien van een bemoedigend kaartje en 
kerstversiersels.  
Daarnaast hebben we veel bloemen, kaartjes en bemoedigende 
teksten uitgedeeld om de vrouwen een hart onder de riem te steken. 
Ook mochten we dit jaar twee vrouwen dopen.    
 

De organisatie: 
Het jaar 2020 was een bewogen jaar voor Bright Fame. Het 
coronavirus heeft net als in de hele wereld ook impact gehad op Bright Fame. Vele vrouwen hebben 
aangeklopt vanuit wanhoop en zijn geholpen door de maatschappelijk werkers, mentaal maar ook 
financieel bij het opvragen van een uitkering en zorgtoeslag.   
 
In 2020 hadden we meerdere online team avonden. Deze avonden bestaan uit bemoediging, training 
en teambuilding. Het is belangrijk om als team onderling verbonden te blijven, zodat we schouder 
aan schouder kunnen blijven samenwerken. We hebben in 2020 twee fijne stagiaires gehad. We zijn 
dankbaar voor hun volledige inzet binnen het team! 
 

Bewustwording/media 
Ook in 2020 zijn er diverse spreekbeurten geweest en is er gesproken voor 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.  
 

Netwerk/samenwerken 
Bright Fame vind het belangrijk om samen te werken met zusterorganisaties in Nederland. Daarnaast 
investeren we graag in projecten die zich inzetten voor onze doelgroep. Een voorbeeld hiervan is ons 
onlangs gelanceerde project: Next steps. Dit hebben we opgezet in samenwerking met IJM, Leger des 
Heils en Dorcas. Bij Next Steps werken we samen over de landsgrenzen heen. Verschillende 
expertises zijn nodig om mensenhandel te stoppen. Next Steps biedt preventie in het land van 
herkomst, juridische ondersteuning, zorg voor slachtoffers, hulp bij terugkeer en het opbouwen van 
een nieuw leven van hoop, vrijheid en menselijke waardigheid.  

  

   You are beautiful, simply 

because you`re you! 
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Vooruitblik en beleid 2021: 
 
We blijven ook in 2021 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 zusterorganisaties en de politiek.  

Wij willen u via dit jaarverslag danken voor uw waardevolle steun in 2020. We hopen dat u ook in 

2021 ons het vertrouwen wilt geven en de vrouwen en mannen die in de prostitutie werken wilt 

blijven ondersteunen! 

 
Amsterdam, Juni 2021
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