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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting Bright Fame. Dit jaarverslag biedt een overzicht van wat 
Bright Fame in 2021 heeft gedaan om de missie en visie te realiseren. De gewone activiteiten zijn na 
de eerste lockdown herpakt. De corona crisis was in mindere mate aanwezig dit jaar, toch heeft het 
wederom onze activiteiten beïnvloed. Ook dit jaar was er een lockdown en konden we corona 
gerelateerde uitkeringen aanvragen. Daarnaast hebben we extra voedselpakketten en 
voedselbonnen uitgedeeld.  
We mochten dit jaar een aantal vrouwen begeleiden bij het uitstappen uit de prostitutie en het 
toewerken naar een hoopvolle toekomst. Geloof, betrokkenheid en professionaliteit waren hierbij 
sleutelwoorden.  
Dit alles deden we gezamenlijk met de vrouwen en als team, bestaande uit: vrijwilligers, stagiaires, 
maatschappelijk werkers, juridische medewerkers, stafleden, directie en bestuur.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Het bestuur bestond eind 2021 uit de 
volgende leden: 

 
Voorzitter: Dick Westerhof 

Penningmeester/Secretaris: Stefan Nijessen 
Algemeen lid: Henriëtte van Beijnum 

Algemeen lid: Leendert de Jong 
Algemeen lid: Gerjanne Scheffel 

 De staf bestond eind 2021 uit de  
volgende personen: 

 
Algemeen directeur: Frits Rouvoet 

Organisatie directeur: Jacqueline Rouvoet 
Staflid: Annelies van Til 

Staflid: Marieke Kooi 
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Activiteiten 2021 

Hulpverlening aan de vrouwen 
Ook het afgelopen jaar hebben we ons mogen inzetten voor de vrouwen door het bieden van 

praktische, professionele, maatschappelijke en pastorale hulp. In onze werkzaamheden staat de 

presentiebenadering centraal. Dit houdt in dat wij werken vanuit relatie. Wij staan naast de vrouwen, 

mannen en transgenders op basis van gelijkwaardigheid (voor de leesbaarheid spreken we verder 

over vrouwen).  

Op ons kantoor mochten we het afgelopen jaar veel vrouwen ondersteunen. Door de komst van de 
coronacrisis  hadden veel vrouwen geen inkomsten ten tijde van de verschillende lockdowns. Zij 
mochten net als sommige andere sectoren vrij laat hun deuren weer openen. Niet elke vrouw had 
recht op ondersteuning vanuit de overheid. Hierdoor werden veel vrouwen financieel nog meer in 
het nauw gedreven. Dit leidde bij sommigen tot psychische klachten zoals: stress, eenzaamheid en 
depressies. Juist op deze momenten hebben we mogen ervaren dat het belangrijk is om naast de 
vrouwen te staan.  
 

Vrij plotseling gingen de ramen halverwege 2021 weer open… 
 

Dit was voor zowel de vrouwen als voor ons als team tamelijk onverwacht en even schakelen. Vooral 

de vrouwen die in een uitstapproces zaten, kregen het hierdoor moeilijk. De huren van hun 

appartement en de vaste lasten, die soms vanwege de corona maatregelen waren gereduceerd, 

gingen direct weer omhoog. Noodgedwongen moesten zij daarom weer achter het raam gaan 

werken. Wij hebben n.a.v. deze signalen bij verschillende politici aan de bel getrokken en er kwam 

gelukkig een tijdelijke uitkering ter overbrugging. We zijn tegelijkertijd hard op zoek gegaan naar 

goedkopere appartementen en andere werkmogelijkheden. Gelukkig konden we een aantal vrouwen 

perspectief bieden.  

Op de vrijdagavonden zijn we weer gestart met de coming together. Dit is een pastorale 
ontmoetingsavond. Een soort community waar we samen met de vrouwen eten, het leven delen, uit 
de bijbel lezen, een lied zingen en verjaardagen vieren. 
 

Tijdens onze creatieve avonden ‘Refresh’ hebben vrouwen prachtige schilderijen gemaakt. Deze 

creatieve avonden geven de vrouwen de mogelijkheid om hun emoties en gevoelens te uiten door 

middel van kunst. Met deze schilderijen is een tentoonstelling georganiseerd in God’s Embassy 

Amsterdam. 
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Straatwerk  
Ook in 2021 is er straatwerk verricht, wel in mindere mate omdat de ramen een groot deel van dit 
jaar gesloten waren vanwege de corona pandemie.  
Van januari tot april 2021 was er een lockdown met avondklok, hierdoor waren de ramen dicht. In 
juni 2021 ging de samenleving langzaam open, wat van korte duur was. In juli waren de ramen na 
middernacht dicht. En vanaf november mochten de ramen maar tot 17.00 uur open blijven. Voor 
sommige vrouwen was het een tijd van bezinning, tegelijkertijd een periode van grote onzekerheid. 
We willen ons de komende periode verder ontwikkelen om ook de minder zichtbare 
prostitutiebranche te bereiken via ons straatwerk. Hierover hopen we jullie volgend jaar meer te 
vertellen. 
 

We hebben tijdens ons straatwerk verschillende acties georganiseerd zoals bloemen uitdelen, 

cadeaus en bijbels. Met trots presenteren wij dan ook onze factsheet op de volgende pagina! 
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Trainingen & job coaching 
In 2021 hebben 35 vrouwen het programma dromen, durven, doen van onze WIN-academie gevolgd 

waar ze voorbereid worden op de arbeidsmarkt. De deelneemsters hebben een certificaat 

ontvangen. In de opleiding hebben de vrouwen geleerd wie zij zijn als persoon, wat hun talenten zijn, 

hoe te solliciteren en over cultuurverschillen in Nederland ten opzichte van andere landen. Daarnaast 

worden cv’s opgesteld en werkvloer etiquette bespreekbaar gemaakt. Ook de eerste pilot met Zuiver 

schoonmaakopleidingen en de samenwerking met Dignita was succesvol. Hier konden vrouwen een 

kortdurende training of opleiding volgen.  

 

Algemene acties 
Als Bright Fame hebben we speciale acties georganiseerd. 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. Daarnaast hebben we op 
internationale vrouwendag een Magnolia sieraden schaal uit kunnen delen, verpakt met chocolade. 
Zo konden we de vrouwen een hart onder de riem steken en hen bemoedigen.  
Traditiegetrouw ging onze directeur als Sinterklaas over de Wallen. Elk jaar is dit een gezellig feest. 
De vrouwen maken selfies met Sinterklaas en er worden pepernoten rondgestrooid.  
Met kerst hebben we een mooie uitdeel-actie gehad op straat. We hebben kussens, portemonnees 
en make-up tasjes uitgedeeld.   
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De organisatie 
We zijn weer begonnen met fysieke teamavonden. Deze avonden bestaan uit trainingen, 
teambuilding en toerusting. Het is belangrijk om als team onderling verbonden te blijven, zodat we 
schouder aan schouder kunnen blijven samenwerken. We vinden het belangrijk om jonge mensen 
een stageplek te bieden. Afgelopen jaar hebben we weer fijne stagiaires gehad. We zijn dankbaar 
voor hun inzet binnen ons team! 

 

Publiciteit 
In 2021 heeft de EO een nieuwe serie uitgezonden: Jojanneke uit de prostitutie. Dit was een reeks 
van 3 afleveringen waar we als Bright Fame aan hebben meegewerkt. In de eerste aflevering zijn we 
op stap gegaan met Jojanneke naar de illegale prostitutiebranche. Rondom dit programma is er veel 
publiciteit geweest. Terugkijken kan via de link: Jojanneke uit de prostitutie gemist? Terugkijken doe 
je op NPO3.nl. 
 
We hebben een filmpje gemaakt over de gevaren en risico’s in de wereld van prostitutie. Deze video 

wordt gebruikt voor bewustwording voor diverse doelgroepen. Wil je dit filmpje zien, klik dan op de 

link:  www.youtube.com/watch?v=l75duxH7Bd4 

 

Ook op social media en onze website hebben we niet stil gezeten. Lees onze verhalen via 

Facebook: @brightfamenederland of lees onze blogs: www.brightfame.nl/blog/ 

 

In 2021 is de vraag naar spreekbeurten gestaag gegroeid. Frits Rouvoet heeft verschillende 

spreekbeurten gehouden in kerken en jongerengroepen. Hierbij ligt de nadruk op preventie en 

bewustwording. 

 

Oost-Europa  
Onze directeur Frits Rouvoet is eind 2021 naar Moldavië geweest en heeft daar mooie contacten 
kunnen leggen. Het project Next Steps, waaronder International Justice Mission, het Leger des Heils, 
Dorcas en Bright Fame samenwerken, heeft mooie vooruitgang geboekt, zie 
www.projectnextsteps.nl voor meer informatie. 
 

Samenwerken 
Er zijn gesprekken geweest met diverse ondernemers en bedrijven om meer kansen te creëren voor 
de vrouwen. Met name op het gebied van wonen, opleiding en werkmogelijkheden.  
We werken nauw samen met ketenpartners en christelijke zusterorganisaties in Nederland. 
Gezamenlijk hebben we een platform waarin kennis en methodieken gedeeld wordt.  
Als stichting hechten we belang aan samenwerken en geloven we dat we juist samen het verschil 
kunnen maken! 
 

Professionalisering 

De volgende stap in professionalisering is genomen door medewerkers parttime in dienst te nemen 
voor coördinatie van de organisatie en de professionele hulpverlening richting de vrouwen. 
Deze stap is verantwoord op basis van de financiële steun vanuit fondsen. Wij verwijzen hiervoor 
naar onze financiële jaarrekening 2021, die als bijlage is toegevoegd. 

  

https://www.npo3.nl/jojanneke-uit-de-prostitutie/VPWON_1322934
https://www.npo3.nl/jojanneke-uit-de-prostitutie/VPWON_1322934
http://www.youtube.com/watch?v=l75duxH7Bd4
http://www.brightfame.nl/blog/
http://www.projectnextsteps.nl/
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Vooruitblik en beleid 2022 
In 2022 streven we ernaar om ons verder te professionaliseren. Daarnaast willen we de ketenzorg en 

samenwerking m.b.t. opleidings- en werkmogelijkheden verder ontwikkelen. Zo hopen we dat er 

meer plekken ontstaan voor de vrouwen om op een veilige plek te re-integreren in onze 

samenleving. Ook is er een samenwerking gestart om meer woonruimte te creëren voor vrouwen die 

in een uitstaptraject zitten. We hopen actief te blijven als woordvoerder voor de vrouwen binnen 

kerken, groepen, de politiek en in Oost-Europa. Als laatste zijn we plannen aan het maken om ons in 

te zetten voor vrouwen die werkzaam zijn in de minder zichtbare prostitutiebranche.  

We zijn blij en dankbaar dat God steeds weer voorziet in nieuwe teamleden die hun schouders onder 

het werk willen zetten en voor de financiële steun van de vrienden van Bright Fame, kerken, 

bedrijven, organisaties en fondsen die dit werk mogelijk maken. 

Wij willen u via dit jaarverslag danken voor uw waardevolle steun in 2021. We hopen dat u ook in 

2022 ons het vertrouwen wilt geven en de vrouwen en mannen die in de prostitutie werken wilt 

blijven ondersteunen! 

 
Amsterdam, Juni 2022
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