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2017 IN VOGELVLUCHT

Nog nooit waren er zoveel mensen op de vlucht voor
oorlog en geweld. Een recordaantal mannen, vrouwen en
kinderen zijn hun thuis kwijt en in mindere of meerdere
mate afhankelijk van hulp van buitenaf. Stichting Vluchteling
leverde het afgelopen jaar een record aan hulp, dankzij een
record aan middelen die wij ter beschikking kregen voor de
hulpverlening.
Afgelopen zomer reisde ik samen met directeur Tineke
Ceelen naar Mosul, een van de voormalige IS-bolwerken in
het Midden-Oosten. Vlak voor ons bezoek waren de ISstrijders na een lange strijd uit de stad verdreven. Irakese
ontheemden konden weer terug naar huis, zou je zeggen.
Helaas was de realiteit anders.
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FONDSENWERVING

Van de huizen, gebouwen en infrastructuur in Mosul en
omgeving is nauwelijks nog wat over. Overal in het gebied
hebben IS-strijders mijnen, boobytraps en ander explosief
oorlogstuig achtergelaten. Ik zag hoe de mannen van de
Mines Advisory Group (MAG) centimeter voor centimeter
gebieden uitkamden om explosieven op te sporen en te
ontmantelen, om nog meer slachtoffers te voorkomen. Het
zal nog maanden, zo niet jaren duren voordat de mensen
weer veilig terug kunnen naar huis.
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Hoe noodzakelijk de hulp van Stichting Vluchteling nog
steeds is, bleek ook uit het bezoek van Tineke Ceelen
en Aart Zeeman aan Somalië. Voor een uitzending van
Brandpunt lieten ze zien hoe het land – evenals andere
landen in die regio – werd geteisterd door honger. Een
nationale actie van Giro 555 zorgde voor bekendheid van het
probleem en ruim 35 miljoen euro voor de hulpverlening.

Een ander dieptepunt voltrok zich eind augustus. In twee
weken tijd ontvluchtten honderdduizenden Rohingya hun
land Myanmar vanwege het tegen hen gerichte geweld.
In Cox’s Bazar, Bangladesh, hoorde Tineke het ene na
het andere afschuwelijke verhaal: over brute moorden,
verbrandingen en verkrachtingen. Stichting Vluchteling kon
hulp bieden met therapeutische voeding voor ondervoede
kinderen en met medische zorg.
Hoe mooi is het dat in een tijd van polarisatie ruim 200.000
donateurs bijna 28 miljoen euro gaven aan vluchtelingen
en ontheemden. Daarmee konden we bijna 1,2 miljoen
mensen helpen in 26 landen. Naast dit prachtige resultaat
zijn we afgelopen jaar gestart met het intensiveren van
pleitbezorgings- en beleidsbeïnvloedingsactiviteiten.
We werken aan meer kennis, inzicht en informatie over
vluchtelingen en ontheemden waarmee we onze organisatie
als kennisinstituut verder willen versterken.
We vrezen dat ook in 2018 er een recordaantal mensen op
de vlucht zal zijn. Het werk van onze en andere humanitaire
organisaties blijft van levensbelang. Samen met onze
partner het International Rescue Committee zullen wij ons
inzetten een maximaal aantal vluchtelingen en ontheemden
de helpende hand toe te steken, en voor hun rechten op te
komen.
Ab Klink
Voorzitter Raad van Toezicht, Stichting
Vluchteling
Ab Klink luistert naar Julius van der Wald van MAG
tijdens zijn bezoek in Irak.
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1. SAMENVATTING

Aantal mensen op de vlucht:

65,6 miljoen

Aantal landen waarin we werken:

26

Totaal geworven baten 2017:

Totaal uitgaven 2017:

€ 27.810.178

€ 27.821.795

Verhouding inkomsten bronnen
SV realisatie 2017

Verhouding bestedingen realisatie 2017
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Aantal projecten uitgevoerd:

54

Afrika
Azië
Europa
Midden-Oosten

geld naartoe gaat: Afghanistan,
Zuid-Soedan, Jemen, Jordanië
en Somalië

49%
22%
1%
28%
100%
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VOORLICHTING EN MEDIA

Aantal donateurs:

201.313

Aantal mensen bereikt totaal:
Aantal volgers sociale media:

1.176.638
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45%

51.311

Baten van
loterijorganisaties
Baten van subsidies
van overheden

31%

Hulpverlening
2%

Voorlichting

10%
1%

Pleitbezorging

80%

Wervingskosten

7%

Kosten beheer en
organisatie

Baten van andere
organisaties zonder
winststreven

10%

FONDSENWERVING
ORGANISATIE

Baten van
particulieren
Baten van bedrijven
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2%
12%

HOOFDSTUK 5

PLEITBEZORGING

Top 5 landen waar het meeste

0%

Overige baten

Bestedingen

Bedrag (€)

Hulpverlening

Aantal (lokale) partners:

9

Aantal website bezoeken:

376.391

22.207.125

Voorlichting

1.863.468

Pleitbezorging

447.851

Wervingskosten

2.726.847

Kosten beheer en administratie

576.504

Totaal

27.821.795
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2. WIE ZIJN WIJ?
2.1 Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling is opgericht op initiatief van twee
verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog: Cees
Brouwer en Gerrit Jan van Heuven Goedhart. Na hun
verdiensten tijdens de oorlog bleven ze zich inzetten voor
de medemens in nood. In de jaren vijftig organiseerde
Brouwer acties om geld in te zamelen voor vluchtelingen, op
rekeningnummer 999. Dat geld werd besteed via UNHCR,
de vluchtelingenorganisatie van de VN waaraan Van Heuven
Goedhart als eerste commissaris leiding gaf. Het ad-hoc
karakter van de inzamelingsacties verdween in 1976 met
de oprichting van Stichting Vluchtelingenhulp door Cees
Brouwer. Via een statutenwijziging in 1981 werd de naam
van de organisatie veranderd in Stichting Vluchteling. Anno
2018 is ons werk onverminderd relevant: een recordaantal
van 65,6 miljoen mensen is op de vlucht voor oorlog, geweld
en onderdrukking.
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2.2 Missie en Visie
Stichting Vluchteling biedt noodhulp in ’s werelds
actuele en grootste humanitaire crises. Soms bieden we
levensreddende hulp in acute noodsituaties, andere keren
helpen we in langdurige crises of bij de wederopbouw. Maar
altijd maken we verschil in het leven van vluchtelingen en
ontheemden - ongeacht hun afkomst, ras, etniciteit en religie.
In een wereld die alsmaar complexer, chaotischer en
individualistischer wordt, maken we ons sterk voor een
menswaardig bestaan voor mensen die moeten vluchten
voor oorlog, geweld en onderdrukking. Dit doen we samen
met onze partner het International Rescue Committee (IRC),
een van de grootste en meest ervaren hulporganisaties ter
wereld. Door de handen ineen te slaan, zijn we sneller ter
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Een moeder en haar ondervoede kindje worden geholpen in een kliniek in DR Congo.
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WIE ZIJN WIJ?
plekke, kunnen we meer mensen helpen en betere hulp
verlenen.
We investeren in hulpvormen die bewezen effectief zijn,
werken aan nieuwe oplossingen voor de humanitaire
problemen van nu en luisteren goed naar de behoeften van
vluchtelingen en ontheemden. Ook geven we vluchtelingen
een stem door ons uit te spreken voor hun belangen en
misstanden aan de kaak te stellen. Daarnaast geven we
eerlijke voorlichting aan het Nederlandse publiek en zijn we
transparant over onze bestedingen en resultaten.
Belangrijke waarden
Stichting Vluchteling koestert haar organisatiewaarden.
Daarmee is de stichting geworden waar ze nu voor staat.
Deze waarden zijn:

2.3 International Rescue Committee
Sinds de operationele fusie in 2015 maakt Stichting
Vluchteling deel uit van het International Rescue Committee
(IRC), waarmee we onderdeel zijn van een sterk
internationaal netwerk. Het IRC is een van de grootste
en meest ervaren hulporganisaties ter wereld. Door onze
krachten te bundelen, kunnen we nog meer verschil maken
voor de 65,6 miljoen vluchtelingen en ontheemden in de
wereld. Samen zijn we actief in bijna 40 landen en helpen we
ieder jaar miljoenen mensen. Naast het bieden van noodhulp
hebben we met de samenwerking meer mogelijkheden
om te werken aan het verbeteren en vernieuwen van onze
hulpvormen. Een goed (bewezen en effectief) voorbeeld
hiervan is cashhulp.

• Integriteit
We zijn open, eerlijk en betrouwbaar in de omgang met
begunstigden, partners, collega’s, donateurs, financiers en
de gemeenschappen waarop we invloed hebben.
• Verantwoordelijkheid
We zijn individueel en gezamenlijk verantwoordelijk voor
ons gedrag, onze acties en onze resultaten.
• Dienstverlening
We zijn verantwoording verschuldigd aan de mensen die
we dienen en de donateurs die onze dienstverlening 		
mogelijk maken.

Een moeder en haar ondervoede kindje worden geholpen
in een kliniek in Jemen.
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Humanitaire hulpverlening is urgenter dan ooit: 65,6
miljoen mensen wereldwijd zijn op de vlucht. Zodra
er een crisissituatie ontstaat, komen onze collega’s
in actie met een team van specialisten om de situatie
te analyseren en zo snel mogelijk levensreddende
hulpverlening op te starten. De begunstigden staan
bij ons centraal: samen met de mensen die we
willen helpen inventariseren we hun behoeftes.
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Vervolgens passen we onze hulpverlening hierop
aan. We werken op het gebied van gezondheid,
onderwijs, economisch welzijn, bescherming en
zelfredzaamheid. Ook werkt Stichting Vluchteling
in ‘vergeten crises’ en waar mogelijk helpen we bij
de terugkeer van vluchtelingen en ontheemden. We
bieden hulp daar waar de noden het hoogst zijn.

“In 2017 hebben we er
alles aan gedaan om mensen
op de vlucht te helpen hun
leven weer op te pakken:
sneller, beter, meer.”
– Dieuwerke Luiten, Programmamedewerker
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In augustus 2017 vluchtten duizenden Rohingya naar
Bangladesh nadat het geweld in noordwest Myanmar is
opgelaaid. Mohammad Ponir Hossain / Reuters
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HULPVERLENING
4.1 Partners
International Rescue Committee
In 2017 besteedde Stichting Vluchteling 95% van de
hulpgelden via het IRC. In de samenwerking is het IRC de
uitvoerende partner die tijdens een crisis ter plekke is om
hulp te verlenen. Stichting Vluchteling stelt hiervoor geld
beschikbaar. Door ons speciale fonds voor acute noden
kan dit al binnen 24 uur, waarop het IRC binnen 72 uur
levensreddende noodhulp kan bieden aan grote aantallen
mensen.
Daarnaast stelt Stichting Vluchteling ook financiering
beschikbaar aan langdurige crises op basis van een analyse
van de ergste noden en aantallen mensen op de vlucht. Deze
projecten financieren we deels met onze eigen particuliere
fondsenwerving en deels met fondsen van externe partijen,
zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Lokale partners
Stichting Vluchteling werkt steeds vaker samen met lokale
partners. Zij weten wat er lokaal nodig is en hoe ze de
meest kwetsbare mensen kunnen bereiken. Door projecten
te steunen van lokale hulporganisaties, investeren we
bovendien in lokale expertise. Die blijft namelijk, ook wanneer
onze samenwerking stopt.
Stichting Vluchteling werkte in 2017 samen met
onze bestaande partners het Panzi ziekenhuis in de
Democratische Republiek Congo, de Mae Tao kliniek
in Thailand, het Back Pack Health Worker Team in
Myanmar en de Himalayan Society for Youth and Women
Kinderen in Oeganda tappen schoon drinkwater.
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Empowerment (HSYWE). Ook gingen we een nieuw
samenwerkingsverband aan met het Civil Health and
Development Network (CHDN) in Myanmar.

samenwerking met lokale partners, omdat zij de context vaak
het beste kennen en daardoor een groot en duurzaam bereik
hebben.

4.2 Resultaten
In 2017 hebben we met 54 programma’s in totaal 1.176.638
vrouwen, mannen en kinderen kunnen helpen in 26 landen in
Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Europa.

In 2018 zullen we samen met onze partners hulp blijven
verlenen in Afghanistan, Myanmar, Thailand, Burundi,
Centraal Afrikaanse Republiek, DR Congo, Kameroen,
Somalië, Oeganda, Zuiden-Soedan, Griekenland, Syrië,
Irak, Jordanië, Libanon en Yemen. Voor de besteding van
het noodhulpfonds zijn onze ogen gericht op onder andere
Nigeria en Niger.

Stichting Vluchteling breidde in 2017 haar hulpverlening
uit naar bijvoorbeeld Bangladesh, waar in korte tijd
honderdduizenden vluchtelingen uit Myanmar waren
neergestreken. Daarnaast verleenden we ook noodhulp in
nieuwe crises in landen waar wij al werkzaam waren. Zo
bood Stichting Vluchteling noodhulp in Jemen vanwege
de uitbraak van cholera, breidden we de hulpverlening uit
binnen Irak toen Mosul heroverd werd op de Islamitische
Staat en startten we nieuwe projecten op om ondervoeding
tegen te gaan in gebieden waar hongersnood dreigde zoals
Somalië en Zuid-Soedan.
4.3 Hulpverlening in 2018
In 2018 blijft Stichting Vluchteling zich inzetten voor het
bieden van de best mogelijke hulp aan zo veel mogelijk
vluchtelingen en ontheemden. Dit doen we in zowel
crisisgebieden die in het nieuws zijn, zoals Jemen en
Syrië, als in vergeten crises, zoals de Centraal Afrikaanse
Republiek (CAR) en Burundi. Met het privaat verworven
geld uit het noodhulpfonds zullen we snel geld beschikbaar
stellen als er nieuwe crisissituaties ontstaan. We gaan ons
daarnaast richten op het versterken en uitbreiden van de

UITDAGINGEN
JEMEN: Door de verslechterende veiligheidssituatie in Jemen was het
moeilijk om alle geplande activiteiten uit te voeren en de geplande
resultaten te behalen. Onze medewerkers moesten lang op hun visa
wachten, activiteiten werden opgeschort, en het aanleveren van
goederen kostte veel tijd.
DR CONGO: In Oost-Congo is het aantal mensen op de vlucht in 2017
sterk gestegen. Onze collega’s van het Panzi ziekenhuis besloten
daarom om het project daarop aan te passen en meer mobiele teams
in te zetten die gezondheidszorg verlenen in afgelegen gebieden waar
veel ontheemden zijn.

In het Panzi ziekenhuis in Oost-Congo worden vrouwen opgenomen.
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HULPVERLENING
UITGELICHT PROJECT

Wat is er aan de hand?

Hoe heeft Stichting Vluchteling geholpen?

Negen maanden lang duurde het tegenoffensief van de
Iraakse regering op Mosul, Irak. Op 9 juli 2017 werd de
herovering van Mosul op IS officieel aangekondigd door de
Irakese regering. De eerste ontheemden begonnen in de
zomer van 2017 terug te keren, maar de omvang van de
verwoesting, de gebrekkige toegang tot basisvoorzieningen
en werkgelegenheid, en de aanwezigheid van mijnen
en explosieven maakten de terugkeer niet eenvoudig.
Humanitaire noden voor ontheemden en achtergebleven
lokale bewoners bleven dan ook zeer hoog: velen hadden
onvoldoende geld en reserves om in deze periode
te overleven, vrouwen en kinderen werden vaak niet
beschermd en, omdat veel mensen hun identiteitspapieren
waren verloren, hadden ze geen toegang tot hulp en liepen
het risico uitgebuit en opgesloten te worden.

Met steun uit het noodhulpfonds heeft het IRC hulp kunnen
verlenen aan mensen die recent Mosul waren ontvlucht. De
meest kwetsbare ontheemde gezinnen hebben eenmalig
400 dollar ontvangen, zodat zij in hun basisbehoeften
kunnen voorzien bijvoorbeeld met de aankoop van voedsel.
Daarnaast is een veilige plek opgezet voor kinderen in een
kamp, waar ze niet alleen leerden lezen en schrijven, maar
ook leerden omgaan met hun negatieve ervaringen vanwege
conflict en armoede.
Ook zijn speciale mobiele teams opgezet die mensen helpen
die hun identiteitspapieren zijn verloren en juridische hulp
bieden, omdat het zonder papieren moeilijk is om hulp te
krijgen. Andere mobiele teams richten zich juist op gevluchte
vrouwen en meisjes en zorgen ervoor dat slachtoffers van
seksueel geweld de juiste hulp krijgen.

Een gezin uit Mosul ontvluchtte de stad en heeft elders in Irak een onderkomen gevonden.
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HULPVERLENING
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Directeur Tineke Ceelen bezocht samen met journalist Aart Zeeman Somalië in april 2017.

22

Wat is er aan de hand?

Hoe heeft Stichting Vluchteling geholpen?

Somalië is een van de meest complexe humanitaire
crisisgebieden ter wereld als gevolg van meer dan dertig jaar
conflict, politieke problemen en natuurrampen waaronder
de huidige droogte. Het voortdurende conflict en slechte
omstandigheden die hiervan het gevolg zijn hebben ervoor
gezorgd dat meer dan de helft van de bevolking humanitaire
hulp nodig heeft. Ernstige hongersnood dreigt: er is een
groot gebrek aan voedsel en water. Met name vrouwen,
kinderen, ouderen en gehandicapten zijn kwetsbaar.

Stichting Vluchteling vergrootte in 2017 de voedselzekerheid
en verbeterde de watervoorzieningen in Hobyo en Jariibin
district, waar zo’n 20.000 ontheemden verblijven. Dit project
richtte zich onder meer op gezinnen met een groot aantal
kinderen jonger dan vijf jaar, families met een vrouw aan het
hoofd, ouderen en veehouders die hun vee verloren hebben.
Hierbij werd samengewerkt met andere organisaties
binnen de Dutch Relief Alliance (DRA), lokale autoriteiten
en organisaties uit de gemeenschap. In zeer zware
omstandigheden hebben we levensreddende noodhulp
kunnen verlenen. We hebben 800 kwetsbare huishoudens
die door droogte en conflict zijn getroffen geholpen met
cashhulp. Na ontvangst hebben we onderzocht wat de
mensen met het geld deden; het merendeel gebruikte
het geld om voedsel te kopen. Daarnaast hebben we
waterpunten voorzien van een duurzaam, goedkoop en
betrouwbaar solar system om water op te pompen en om
blijvend verschil te maken hebben we de lokale bevolking
getraind in het onderhoud van de systemen.
23
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Wat is er aan de hand?

Hoe heeft Stichting Vluchteling geholpen?

Afghanistan is een van de meest gevaarlijke crisislanden ter
wereld. In de oostelijke provincies Nangarhar en Laghman
verblijven veel ontheemden en vluchtelingen die zijn
teruggekeerd uit Pakistan. Ruim 9900 ongedocumenteerde
Afghaanse mannen, vrouwen en kinderen zijn in de eerste
drie maanden van 2017 teruggekeerd naar hun thuisland,
in veel gevallen gedwongen. De Pakistaanse regering heeft
besloten dat alle Afghaanse vluchtelingen uit het land moeten
vertrekken, ondanks het feit dat Afghanistan niet veilig is om
naar terug te keren. Door de continue toename van geweld
zijn er in 2017 nog honderdduizenden Afghanen binnen
eigen land op de vlucht geslagen. In 2017 is het aantal
mensen dat humanitaire hulp nodig heeft in Afghanistan
gestegen tot 9,3 miljoen.

In een moeizame, steeds verslechterende veiligheidscontext
is Stichting Vluchteling samen met whet IRC erin
geslaagd ruim 16.000 kwetsbare Afghaanse burgers
van acute humanitaire hulp te voorzien in de Nangarhar
en Laghman provincies in Oost-Afghanistan. Dit waren
voornamelijk ontheemden en recent teruggekeerde
Afghaanse vluchtelingen uit Pakistan. We hebben eerste
noodhulp gegeven aan nieuwe ontheemden in de vorm
van cashhulp voor bijvoorbeeld huisvesting. Ook hebben
we tenten uitgedeeld aan niet-gedocumenteerde en
overhaast teruggekeerde Afghaanse vluchtelingen uit
Pakistan die geen adequate huisvesting hadden. Bovendien
hebben we mensen in Nangarhar kunnen voorzien
van schoon drinkwater door middel van de bouw van
waterleidingsystemen, aangesloten op diepe waterputten die
worden aangedreven met zonnepanelen.

In Afghanistan ontvangen ontheemden cashhulp om zichzelf te voorzien in primaire levensbehoeftes.
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Wat is er aan de hand?

Hoe heeft Stichting Vluchteling geholpen?

Sinds de gewelddadigheden die juli 2016 oplaaiden in de
hoofdstad van Zuid-Soedan, Juba, zijn honderdduizenden
Zuid-Soedanezen naar buurland Oeganda gevlucht.
Ongeveer 86% van deze vluchtelingen is vrouw of kind, ook
omdat veel mannen gedwongen worden zich aan te sluiten
bij gewapende groepen. In december 2016 kwamen er zo’n
2.500 vluchtelingen per dag naar Bidibidi. Door de grote
toestroom van Zuid-Soedanese vluchtelingen is Bidibidi in
Oeganda in korte tijd het grootste vluchtelingenkamp ter
wereld geworden. Terwijl de hulpbudgetten afnemen en de
hulpvraag onvoldoende is gefinancierd, blijven de noden
hoog, onder andere op het gebied van gezondheidszorg,
bescherming en het tegengaan van seksueel geweld
in deze vluchtelingenkampen. Er is behoefte aan meer
gezondheidswerkers, trainingen voor personeel en extra
medische apparatuur.

Stichting Vluchteling was samen met haar partner het IRC
als één van de eerste organisaties ter plaatse in Bidibidi
om hulp te bieden aan de duizenden vluchtelingen uit
Zuid-Soedan. Met dit project heeft Stichting Vluchteling
basisgezondheidszorg en reproductieve gezondheidszorg
geboden, via vijf tijdelijke gezondheidscentra en twee
mobiele medische teams. Met deze mobiele teams hebben
we plekken bereikt waar geen medische voorzieningen
zijn. Daarnaast hebben we vier tijdelijke informatie- en
ondersteuningscentra opgericht waar mensen terecht
konden met vragen en klachten en voorlichting kregen over
veiligheidszaken.

In het vluchtelingenkamp Bidibidi in Oeganda
is basisgezondheidszorg een prioriteit.
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Om onze noodhulp kracht bij te zetten komt Stichting
Vluchteling op voor de rechten van vluchtelingen
en ontheemden wereldwijd. Dit doen we door te
pleiten voor meer financiering voor humanitaire
hulp, betere toegang tot crisisgebieden en door
aandacht te vragen voor vergeten crises. We
werken nauw samen met IRC-teams in Europa en

collega’s in crisisgebieden om hun aanbevelingen in
Nederland onder de aandacht te brengen. In 2017
hebben we geïnvesteerd in het versterken van de
relatie met woordvoerders van politieke partijen
op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en
met beleidsmedewerkers van het ministerie van
Buitenlandse Zaken.
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“In 2017 hebben we samen
met het IRC grote stappen
gezet om onze positie als
expertorganisatie in Nederland
te versterken”

HOOFDSTUK 6
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– Anne Marinussen, Beleidsmedewerker
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Oeganda

Johnny de Mol en Tineke Ceelen zijn samen op bezoek bij
projecten op het eiland Lesbos in Griekenland.
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5.1 Samenwerkingspartners
In 2017 was Stichting Vluchteling vertegenwoordigd in de
Werkgroep Internationaal Vluchtelingenrecht (WIV), de
DRA Advocacy Working Group (AWG) en het Platform
Humanitaire Actie (PHA). Daarnaast werd KUNO (Kennis
Uitwisseling over Noodhulp) opgericht als platform voor
kennisuitwisseling en reflectie binnen de Nederlandse
humanitaire sector, met Stichting Vluchteling als penvoerder.
Wij namen in 2017 actief deel aan vele workshops,
discussies en evenementen die KUNO organiseerde.
5.2 Resultaten
Op het gebied van beleid en pleitbezorging hebben
we afgelopen jaar verschillende evenementen
georganiseerd, brieven aan de minister geschreven
en vele gesprekken gevoerd met het ministerie van
Buitenlandse Zaken en met politici. We deelden relevante
IRC-rapporten met de Commissie Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer.
Een voorbeeld is een rapport over alleenreizende
vluchtelingenkinderen op de Balkan; naar aanleiding waarvan
Kamervragen zijn gesteld aan de Staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie.
Verder hebben we tijdens de formatieperiode gesprekken
kunnen voeren met politieke partijen over de vluchtelingenen migratieproblematiek, in het kader van het regeerakkoord
en nieuw te vormen buitenlands beleid. Ook hebben
we in deze periode een groot debat georganiseerd in
samenwerking met o.a. Humanity House en KUNO, waaraan
verschillende politici deelnamen.

In Oeganda staat een van de grootste vluchtelingkampen ter wereld.
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Eind 2017 hebben we een uitnodigingsbrief aan
parlementsleden gestuurd om Griekenland, Libanon en/of
Oeganda met ons te bezoeken. Begin 2018 leidde dit tot
een parlementaire reis naar Griekenland, met deelname van
twee politieke partijen. In het kader van de reis hebben we
brieven gestuurd naar de regering en input geleverd voor
debatten over de opvang van vluchtelingen in Griekenland.
Wanneer onze collega’s uit het veld langskomen in
Nederland, voeren we samen gesprekken met het
ministerie en met politici, om de realiteit en complexiteit
in crisissituaties te bespreken. Afgelopen jaar hebben we
op deze manier bijvoorbeeld politici geïnformeerd over de
politieke en humanitaire situatie in Libië, ter input voor het
debat in de Kamer.
Bovendien hebben we samen met KUNO en de DRA
meegeschreven aan verschillende brieven aan de minister,
onder andere met aanbevelingen voor het nieuwe
beleidskader van minister Kaag.

5.3 Pleitbezorging in 2018
In 2018 willen we ons richten op de bescherming van
burgers in conflict en voorkoming van seksueel geweld in
conflictsituaties. De gebieden waar we ons op willen richten
zijn Syrië, Irak en de omringende landen, Libië, de Rohingyacrisis, Jemen, de DR Congo en de Centraal Afrikaanse
Republiek. Ook willen we Stichting Vluchteling nog meer
positioneren als een expertorganisatie. We willen dit onder
meer bereiken door het voeden van politici en beleidsmakers
met beleidsadviezen op prioritaire thema’s, het investeren
in relaties met ambassades in prioritaire regio’s en het
organiseren van expertmeetings in Nederland en veldreizen
naar projecten van Stichting Vluchteling.

In 2017 hebben we geïnvesteerd in een onderzoeksproject
van Human Rights Watch in de Centraal Afrikaanse
Republiek, waardoor mensenrechtenschendingen
gedocumenteerd kunnen worden, in de strijd tegen
straffeloosheid in dit land.
Afgelopen jaar hebben we actief deelgenomen aan de
UNHCR ngo-consultaties in Genève over de opzet van
de Global Compact on Refugees en input geleverd op
verschillende deelthema’s.

Kinderen in de Centraal Afrikaanse Republiek laten hun zelfgemaakte speelgoed zien.

32

33

6. VOORLICHTING EN MEDIA

JAARVERSLAG 2017

VOORWOORD

Een van de hoofddoelstellingen van Stichting
Vluchteling is het creëren van draagvlak voor
vluchtelingen en ontheemden wereldwijd. Dit doen
we door het Nederlandse publiek te informeren
over humanitaire crises en over mensen die moeten
vluchten als gevolg van oorlog en geweld. Verder
vinden we het belangrijk om te laten zien wat we

met donaties doen en welke resultaten we met ons
werk bereiken. Een prioriteit is het vergroten van
de naamsbekendheid van Stichting Vluchteling. Dit
bereiken we door het creëren van vrije publiciteit
in de pers, veel interactie online op onze nieuwe
website en sociale media, en het organiseren van
evenementen zoals de Nacht van de Vluchteling.
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“We stonden dit jaar voor
het eerst op Lowlands met
een prachtig concept en
hebben daarmee onze naamsbekendheid onder een jonger
publiek kunnen vergroten”

HOOFDSTUK 7

FONDSENWERVING

– Daphne Groenendijk, Teamleider Voorlichting
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Lowlands-bezoekers staan in de rij bij het Elitair Sanitair van Stichting Vluchteling.
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6.1 Online communicatie
Nieuwe website
In juli zijn we overgegaan naar een volledig nieuwe website:
www.vluchteling.nl. We hebben gekozen om de huisstijl van
de website van onze internationale partner het IRC over te
nemen, zie www.rescue.org. Het aantal bezoekers op zowel
onze website www.vluchteling.nl als die van ons evenement
de Nacht van de Vluchteling, www.nachtvandevluchteling.
nl, is gegroeid. De groei van de eerste website is minder dan
gehoopt. De groei van het aantal bezoekers van de tweede
website is boven verwachting.
Website Stichting
Vluchteling
Website Nacht van de
Vluchteling

Bezoekers 2016

Bezoekers 2017

Groei

360.376

376.391

5%

692.847

1.063.532

35%

Sociale media
We zijn op onze sociale media-kanalen gegroeid, met name
aan het einde van 2017 zagen we een flinke groei. De reden
hiervan is onder andere de bewuste focus op Facebook, en
de keuze om meer met ons Instagram account te doen.
Sociale media
Facebook
Twitter
Instagram

Een kindje uit Zuid-Soedan is blij met het schone drinkwater. SOPA Images / Getty Images
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Januari 2017
32.056 likes
5783 volgers
1375 volgers

December 2017
42.690 likes
6516 volgers
2105 volgers

% groei
+ 33%
+ 12%
+ 53%

6.2 In de media
Door het veranderende medialandschap en toenemende
concurrentie wordt het steeds moeilijker om campagnes en
veldreizen van Stichting Vluchteling op televisie te krijgen.
Stichting Vluchteling is in 2017 in totaal 1.301 keer in het
nieuws geweest: 839 keer online, 305 keer in print en 157
keer in RTV.
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Highlights
In april bezocht directeur Tineke Ceelen Somalië, om te
laten zien waar het geld van de Giro555-actie aan besteed
zou worden. Het bezoek leidde tot media-aandacht in onder
meer het Radio1 programma De Nieuws BV, de Telegraaf,
het Leidsch Dagblad – met meerdere doorplaatsingen in
regionale kranten, het Brabants Dagblad en een uitzending
met Aart Zeeman in het tv-programma Brandpunt.
Een ander hoogtepunt was het bezoek van onze bekende
ambassadeur Waldemar Torenstra in Irak, ook in april. Dat
zorgde onder andere voor vier publicaties in Metro, in online
aandacht bij RTL Boulevard/RTL Nieuws, een publicatie in
Noord-Hollands Nieuws en aandacht in de tv-programma’s
Koffietijd en in Pauw.
In december bereikten we opnieuw landelijke publiciteit
als gevolg van een reis van Tineke Ceelen en Johnny de
Mol naar Libanon en Jordanië. Vlak voor kerst vertelden ze
hun verhaal in het tv-programma Jinek, en stonden ze met
een dubbelinterview in het kerstnummer van het AD, met
doorplaatsing in vrijwel alle regiokranten.
6.3 Imago en identiteit
Bekendheid en waardering
In 2017 is door marktonderzoeksbureau Motivaction
onderzoek gedaan naar hoe onze donateurs en het
Nederlandse publiek ons zien. Opvallende uitkomsten
zijn de relatief lage spontane naamsbekendheid (2%). De
geholpen bekendheid ligt een stuk hoger (64%). Maar de
naamsbekendheid van Stichting Vluchteling mag verder
omhoog: 64% geholpen bekendheid is laag in vergelijking
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met organisaties waarmee we veel samenwerken. De
waardering voor Stichting Vluchteling onder donateurs is
hoog: ze geven ons rapportcijfer 8,1.
Zowel onze donateurs als het Nederlands publiek weten
niet goed wat we doen. Ook vindt men dat we te weinig
zichtbaar zijn. In 2018 zullen we hier extra aandacht aan
besteden. In onderwerpkeuze van campagnes, externe
communicatie en media-inzet zullen we strakker sturen
waar we voor staan, en specifieker mensen benaderen
die ontvankelijk zijn voor onze boodschap. Ook zullen we
werken aan een fondsenwervende TV-avond om goed
zichtbaar te zijn.

Positionering
We hebben gewerkt aan het aanscherpen van de
positionering van Stichting Vluchteling. Met ingang van dit
najaar werken we met het paraplu-concept: “Wij gaan ver
voor vluchtelingen”. Ons doel is om duidelijker te maken dat
wij niet in Nederland hulp bieden aan vluchtelingen, maar
dat onze expertise ligt in de crisesgebieden waar mensen
gedwongen op de vlucht zijn. We bieden noodhulp aan
vluchtelingen in hun eigen regio noodhulp.
6.4 Voorlichting in 2018
We willen met de Nacht van de Vluchteling in 2018 flink
aan inkomsten groeien. Dit bereiken we door uit te breiden
met een extra route in Utrecht. We gaan ons bovendien
meer profileren als kennisexpert, o.a. door inhoudelijke
evenementen te organiseren en eigen onderzoeken te
initiëren. Ten slotte zetten we in op een groei van 5% in
naamsbekendheid.

Ambassadeur Waldemar Torenstra
bezocht vorig jaar Irak om met eigen
ogen te zien in welke omstandigheden mensen daar leven.
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UITGELICHT EVENEMENT: NACHT VAN DE VLUCHTELING
De Nacht van de Vluchteling is hét jaarlijkse
fondsenwervende evenement van Stichting Vluchteling. In
de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juni liepen 5.000
deelnemers een 40 km lange sponsorloop van Rotterdam
naar Den Haag, van Nijmegen naar Arnhem en, nieuw in
2017: van Amsterdam naar Amsterdam. In de avond van 17
juni waren er in Amsterdam bovendien twee korte avondlopen
van 10 km en 20 km. De Nacht van de Vluchteling heeft in
2017 vooral een jonge doelgroep weten te mobiliseren: 60%
van de deelnemers was 40 jaar of jonger.

en het Midden-Oosten. De opbrengst is verdeeld onder
hulpprojecten in Myanmar, DR Congo, Syrië, Irak en
Kameroen.

De Nacht van de Vluchteling was een groot succes: de
deelnemers haalden samen 1,6 miljoen euro op, een groei
van bijna 60% in inkomsten ten opzichte van de voorgaande
editie.

Opnieuw blijkt Stichting Vluchteling in staat om brede en
landelijke media-aandacht te realiseren. Via online-media
bereikten we alleen al in totaal bijna 31,4 miljoen mensen.
Op televisie bereikten we ruim 4 miljoen kijkers en via
kranten en magazines kwamen we in contact met 12,5
miljoen lezers.
Ook stonden we op 5 mei op vier bevrijdingsfestivals in grote
steden (Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Wageningen)
met een virtual reality experience (VR-beleving) om aandacht
te vragen voor het lot van vluchtelingen wereldwijd en de
Nacht van de Vluchteling.

Uit de opbrengst van de Nacht van de Vluchteling hebben
we cruciale hulp kunnen bieden aan in totaal 76.948
vluchtelingen en ontheemden in vijf landen in Afrika, Azië

In 2018 willen we met de Nacht van de Vluchteling verder
aan inkomsten groeien. Dit bereiken we door uit te breiden
met een extra route in Utrecht.

Wandelaars lopen in de vroege uurtjes in het prachtige landschap
van de omgeving Nijmegen tijdens de Nacht van de Vluchteling.
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UITGELICHT EVENEMENT: LOWLANDS
LOWLANDS
We zijn er trots op dat Stichting Vluchteling in 2017 als
één van de drie goede doelen zich inhoudelijk mocht
presenteren op een van de grootste culturele festivals van
Europa: Lowlands. Het doel van de aanwezigheid op dit
festival was om een nieuwe doelgroep kennis te laten maken
met Stichting Vluchteling. Op een speciale compound
vroegen we aandacht voor de sanitaire omstandigheden
van vluchtelingen. Tegen betaling van een Lowlands muntje
konden de bezoekers naar een extra schone wc en douche.
Het concept was een succes. Tegelijkertijd hebben we ook
veel leerpunten meegenomen. In 2018 willen we het terrein
uitbreiden, want mensen moesten erg lang wachten op hun

beurt. De “beleving” in het andere deel van de compound
viel tegen. Het gebruik maken van VR-brillen werd bijzonder
gewaardeerd en het werven van donateurs was succesvol.
Directeur Tineke Ceelen gaf daarnaast een lezing
tijdens het maatschappelijk-politieke deel op Lowlands,
LLowgenda. Daarin pleitte ze voor meer humane opvang van
vluchtelingen en ontheemden in de regio. “Veruit de meeste
vluchtelingen blijven het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Pas
als de uitzichtloosheid overheerst en er geen zicht is op
terugkeer naar huis, dan stappen vluchtelingen op een boot
naar Europa,” aldus Ceelen.

Elitair Sanitair was een grote hit op Lowlands. Festivalbezoekers konden hier tegen betaling douchen en naar de wc.
Het opgehaalde geld komt ten goede aan noodhulp voor vluchtelingen wereldwijd.
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Zonder geld, geen noodhulp. Wij vinden het
belangrijk dat minstens de helft van de inkomsten
van Stichting Vluchteling afkomstig zijn van
particuliere donateurs. Zij vormen een afspiegeling
van de samenleving en zijn daarmee het draagvlak
in Nederland waarop vluchtelingen en ontheemden
kunnen vertrouwen. Daarom zijn de relaties met
donateurs, kerken, bedrijven en vermogensfondsen
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een prioriteit. Daarnaast werd in 2017 stevig ingezet
op een verbreding van de achterban middels het
werven van nieuwe donateurs. Behalve uit de eigen
fondsenwerving, ontvangt Stichting Vluchteling
ook middelen van de Nederlandse overheid, uit
nationale Giro555 acties van de Samenwerkende Hulp
Organisaties (SHO) en van de Nationale Postcode
Loterij.

“Het is hartverwarmend
om te zien hoeveel mensen
gedoneerd hebben om
de mensen uit Myanmar
te helpen”

HOOFDSTUK 6

VOORLICHTING EN MEDIA

– Patrick Krens, Teamleider Fondsenwerving
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Servië
Rohingya bedelen om voedsel in Bangladesh. Cathal Mcnaughton / ANP
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7.1 Particuliere donoren
Terugkijkend was 2017 een succesvol fondsenwervend
jaar voor Stichting Vluchteling. De inkomsten uit eigen
fondsenwerving (particulieren, vermogensfondsen, bedrijven
en kerken) kwamen uit op 13.726.121 euro. In 2016 was dit
12.869.434 euro.

Actieve donateurs
Het aantal actieve donateurs (donateurs die de afgelopen
24 maanden een donatie deden aan Stichting Vluchteling)
nam in 2017 toe van 157.420 naar 201.313. Deze groei is
vooral te verklaren door een stijging van het aantal eenmalige
giftgevers uit de online campagnes en het aantal structurele
donateurs geworven via face-to-face en telemarketing
acties. Het aantal donateurs dat een machtiging afgaf aan
Stichting Vluchteling steeg van 38.951 naar 46.469. Meer
machtigingen betekent dat inkomsten beter te voorspellen
zijn, waardoor sneller kan worden besloten of er ruimte
is om bij acute nood direct hulp te bieden. Het aantal
periodieke overeenkomsten, waarbij de gift aftrekbaar is
voor de belasting, nam in 2017 toe van 1.550 naar 1.654
aktehouders, met een totaalbedrag van ruim 523.000 euro.
Online fondsenwerving
Digitale kanalen zijn steeds belangrijker, vooral om een
jonger publiek te bereiken. Stichting Vluchteling heeft
in 2017 diverse online campagnes gevoerd en daarmee
zijn onze inkomsten uit kanalen als Facebook enorm
toegenomen. Het is opvallend dat in 2017 veel meer giften
werden gedaan via de website dan in vorige jaren, dankzij
zeer gerichte online advertentie inkoop en het voortdurend
testen en bijstellen van beelden en oproepen. De inkomsten
In Zuid-Soedan is meer dan de helft van de
bevolking afhankelijk van humanitaire hulp.
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uit eenmalige online donaties stegen van 994.870 euro naar
1.696.754 euro.

Major Donors
In 2017 hebben we gewerkt met een gerichte aanpak op
‘major donors’: vermogende particulieren, verenigingen
en vermogensfondsen. Zij doneren veelal grote bedragen
waardoor de stichting in staat wordt gesteld om sneller
in actie te komen in acute noodsituaties, zoals in 2017 in
Irak en Bangladesh. Een groeiend aantal ‘major donors’
ondersteunen Stichting Vluchteling op een manier die past
bij hun eigen doelstellingen en voorkeuren. Deze aanpak
continueren we in 2018.
7.2 Ministerie van Buitenlandse Zaken
Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken draagt
al jaren bij aan het werk van Stichting Vluchteling. Soms
rechtstreeks, in andere gevallen via de Dutch Relief Alliance
(DRA): een samenwerkingsverband van 16 Nederlandse
hulporganisaties dat wordt gefinancierd door het Ministerie
van Buitenlandse Zaken. De DRA is in 2015 opgericht zodat
hulporganisaties samen op een snellere en effectievere
manier kunnen reageren op rampen en humanitaire crises
wereldwijd. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken stelde
tussen 2015 en 2017 202 miljoen euro beschikbaar voor
noodhulp. De DRA-leden dienen gezamenlijke voorstellen in
bij het ministerie. DRA-leden beoordelen elkaars voorstellen
om de kwaliteit van de hulpverdeling te garanderen, de leden
te kiezen die de meeste waarde toevoegen in een bepaalde
crisis en het beschikbare budget per partner te bepalen.
In 2017 ontving Stichting Vluchteling financiering 5,0 miljoen
euro vanuit de DRA voor hulpverlening in Afghanistan,
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Centraal Afrikaanse Republiek, Irak, Nigeria, Somalië,
Syrië, Yemen en Zuid-Soedan. Daarnaast ontving Stichting
Vluchteling in totaal 3,5 miljoen euro voor hulpverlening
in Jordanië en Afghanistan voor meerjarige programma’s,
gericht op bescherming en economische zelfredzaamheid
vanuit het Adressing Root Causes fonds (ARC).
7.3 Nationale Postcode Loterij
Stichting Vluchteling werkt al sinds 1996 succesvol samen
met de Nationale Postcode Loterij. De Nationale Postcode
Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen.
Ieder jaar ontvangen wij tijdens het Goed Geld Gala een
bijdrage van 2,7 miljoen euro. Deze bijdrage is belangrijk
omdat de loterij ons volledig vrijlaat in de besteding en we
het daar kunnen inzetten waar dat het hardst nodig is.
Verdeling fondsenwerving
Fonds
Eigen fondsenwerving
BuZa
Nationale Postcode Loterij
Fondsen/SHO/KUNO
Overige baten
Totaal

Bedrag (€)
13.726.121
8.551.642
2.700.000
2.304.915
527.500
27.810.178

30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
Eigen
fondsenwerving
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Fondsen/
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In Afghanistan is er nog steeds een humanitaire crisis gaande.
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UITGELICHTE CAMPAGNE: ROHINGYA UIT MYANMAR
De moslimgroep de Rohingya in Myanmar wordt al
decennialang onderdrukt. Als gevolg van aanslagen in
augustus 2017 van Rohingya rebellen op politieposten van
het Myanmarese leger is het geweld tegen hen ernstig
toegenomen en zijn in de maanden augustus, september en
oktober 2017 alleen al 500.000 Rohingya naar Bangladesh
gevlucht. Daarom besloten we in augustus een campagne
op te zetten om aandacht te vragen voor de Rohingya en
geld te werven voor noodhulp.
Directeur Tineke Ceelen bracht in oktober een bezoek
aan Cox’s Bazar in Bangladesh. Door middel van de inzet
van onder andere radio, tv en kranten hebben we via de

Bijna één miljoen mensen zijn gevlucht naar Bangladesh door geweld in
Rakhine State, Myanmar. Mohammad Ponir Hossain / Reuters
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media meer dan drie miljoen mensen bereikt. Online heeft
de campagne voor vijf miljoen displays gezorgd. Van de
ambitieuze fondsenwervende doelstelling van 750.000 euro
aan inkomsten is zo’n 87% behaald, namelijk 653.148 euro,
met een geringe besteding van 134.268 euro.
We hebben veel vrije publiciteit kunnen genereren, maar we
willen in de toekomst meer tv-aandacht bereiken. Daarnaast
was er (te) weinig eigen beeldmateriaal beschikbaar. Over
het algemeen zijn we tevreden over de resultaten van
deze campagne: veel media-aandacht en een aanzienlijk
geldbedrag om duizenden Rohingya te helpen.

Jonas Gratzer / Getty Images
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UITGELICHTE CAMPAGNE: MINDER, MINDER, MINDER VLUCHTELINGEN
Half november hebben we een bijzondere campagne
gevoerd: ‘Minder minder minder vluchtelingen’. Betere
bescherming en zorg voor vluchtelingen, de meest
kwetsbaren, begint bij een open en constructief debat. De
huidige polarisatie in het gesprek leidt echter tot gevaarlijke
stemmingmakerij. Medemenselijkheid moet de norm zijn
en alleen redelijkheid en een solidair beleid kan leiden tot
minder vluchtelingen.
Met een petitie voor minder vluchtelingen hebben we
gevraagd om een constructief debat over mensen op de
vlucht. We riepen met een knipoog op tot een fatsoenlijke,

Een jongen zoekt zijn uitweg tussen het prikkeldraad. Bulent Kilic / AFP / Getty Images
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respectvolle toon in het debat over mensen die letterlijk
alles verloren zijn. Het doel van de petitie was minder
polarisatie, minder onwaarheden en minder stigmatisering.
Wij zijn namelijk van mening dat alleen eerlijke informatie en
redelijkheid in de discussie kan leiden tot échte oplossingen
en minder vluchtelingen.
De campagne zorgde voor ‘lovers’ en ‘haters’. De interactie
op onze sociale media-kanalen was gigantisch: 1.000%
meer dan normaal. Het geschatte bereik is 1,8 miljoen. De
campagne leidde tot 15.000 handtekeningen.

Dimitar Dilkoff / AFP / Getty Images
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8. ORGANISATIE

JAARVERSLAG 2017

VOORWOORD
HOOFDSTUK 1

Om de kwaliteit van onze hulpverlening hoog te
houden zijn goed bestuur en gedegen toezicht
essentieel. Daarom heeft Stichting Vluchteling
duidelijke regels voor uitvoerende partners, strenge
controles en een actieve Raad van Toezicht.
Bovendien zetten we in op een zo efficiënt mogelijke
bedrijfsvoering, zodat onze middelen zo veel
mogelijk ten goede komen aan mannen, vrouwen

en kinderen op de vlucht. In 2017 hebben we
speciale aandacht besteed aan het vernieuwen van
ons kwaliteitsmanagementsysteem, het verbeteren
van ons risicomanagement en het updaten van
ons veiligheidsbeleid. Daarnaast hebben we een
nieuwe gedragscode voor onze eigen medewerkers
ontwikkeld.

“Afgelopen jaar zijn we
verhuisd naar ons nieuwe
kantoor. Zo kunnen we ons
weer fris en met extra energie
inzetten voor vluchtelingen
wereldwijd”

SAMENVATTING
HOOFDSTUK 2

WIE ZIJN WIJ?
HOOFDSTUK 3

2017 IN VOGELVLUCHT
HOOFDSTUK 4

HULPVERLENING
HOOFDSTUK 5

PLEITBEZORGING
HOOFDSTUK 6

VOORLICHTING EN MEDIA
HOOFDSTUK 7

FONDSENWERVING

– Renske Boetje, Hoofd Interne Bedrijfsvoering

HOOFDSTUK 8
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8.1 Raad van Toezicht
Sinds 2016 heeft Stichting Vluchteling een Raad van
Toezicht en een auditcommissie. De Raad van Toezicht
houdt toezicht op het beleid van de directie van Stichting
Vluchteling en de algemene gang van zaken binnen de
stichting. Daarnaast geeft de raad advies aan de directie.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die benoemd
worden op persoonlijke titel. De leden worden voor vier jaar
benoemd en deze termijn kan eenmalig worden verlengd.
De leden worden benoemd door de raad zelf. Hierbij zorgen
ze ervoor dat een evenwichtige samenstelling gewaarborgd
blijft. Dit betekent dat de leden samen voldoende afweten
van vluchtelingenproblematiek, fondsenwerving, media,
politiek en bestuur. Hun gezamenlijke competenties moeten
liggen op bestuurlijk, financieel, juridische, accountancy,
maatschappelijk en communicatief vlak.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen salaris,
alleen eventuele reiskosten worden vergoed.

Veranderingen
In 2017 is de voormalige directeur van het IRC UK
vertrokken uit de Raad van Toezicht en is haar opvolger
in deze functie toegetreden. Daarnaast is een vijfde lid
toegetreden met een gedegen achtergrond in de humanitaire
sector, Ed Schenkenberg.

Tineke Ceelen bezocht in januari 2017 de Servische hoofdstad Belgrado waar veel
vluchtelingen buiten de winter moesten doorbrengen.
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Auditcommissie
De auditcommissie bestaat uit twee leden van de Raad van
Toezicht en is belast met het houden van toezicht op de
financiële gang van zaken binnen de stichting. In 2017 kwam
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de auditcommissie twee keer bijeen. Onderwerpen die
hierbij aan de orde kwamen zijn de accountantscontrole voor
het jaar 2016, risicomanagement, uitkomst van de Stichting
Vluchteling-IRC evaluatie en de consequenties van de FPAaanvraag.

Werkzaamheden
De Raad van Toezicht heeft naast de gebruikelijke
vier vergaderingen twee extra vergaderingen belegd
naar aanleiding van de Brexit en de evaluatie over de
samenwerking tussen Stichting Vluchteling en het IRC. Ook
het jaarverslag van 2016 en de begroting voor de komende
jaren zijn besproken.

Leden Raad van Toezicht
DE HEER PROF. DR. A. KLINK, VOORZITTER
Vanaf 1 januari 2012, benoemd tot januari 2019
(Neven-)functies:
• Lid Raad van Bestuur Coöperatie VGZ
• Hoogleraar Zorg, arbeidsmarkt en politieke sturing aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam
• Lid adviesraad Techniker Krankenkasse, Hamburg
• Fellowships Selection Committee The Commonwealth
Fund, New York, voorzitter Dutch Harkness
• Bestuurslid innovatiefonds Zorgverzekeraars
• Lid raad van advies Stichting Martin Luther King Lezing
• Bestuurslid Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)
• Voorzitter Stichting Preventie Vroegdiagnostiek en 		
e-Health
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• Lid raad van toezicht Stichting Zorgevaluatie (Leading the
Change)
• Bestuurslid Zorgverzekeraars Nederland

MEVROUW JANE WATERMAN
Vanaf 16 december 2015, uitgetreden 13 september
2017

DE HEER G. VISSER RA, PENNINGMEESTER
Vanaf 16 december 2016, benoemd tot januari 2019
(Neven-)functies:
• Partner Dubois & Co. Registeraccountants

DE HEER SANJAYAN SRIKATHAN
Vanaf 26 september 2017, benoemd tot september 2021
(Neven-)functie:
• Senior Vice President & Executive Director at International Rescue Committee

DE HEER MR. J. KOHNSTAMM
Vanaf 1 januari 2012, benoemd tot januari 2019
(Neven-)functies:
• Coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
• Voorzitter van het Mediafonds
• Voorzitter van het bestuur van het Internationaal Kamer
muziekfestival Schiermonnikoog
• Voorzitter van het bestuur van Stichting Ipermestra
• Lid van de initiatief- en referendumcommissie van de
gemeente Amsterdam
• Lid van het bestuur van het Verzetsmuseum
• Voorzitter van de Leo Smit Stichting
• Lid van de Stichting Individuele Terugbetaling Amsterdam
• Vice voorzitter Staatscommissie Parlementair Stelsel
MEVROUW F. HALSEMA
Vanaf 1 januari 2012, uitgetreden 21 februari 2017
DE HEER E. SCHENKENBERG VAN MIEROP
Vanaf 21 februari 2017, benoemd tot februari 2021
(Neven-)functie:
• Founding Member and Executive Director, HERE-Geneva

8.2 Bestuur, directie en management
De directeur van Stichting Vluchteling geeft uitvoering aan
de genomen beslissingen van de Raad van Toezicht. De
directeur, Tineke Ceelen, is tevens het enige bestuurslid. De
directie bepaalt het beleid, stelt financiële richtlijnen vast en
heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.
De directeur werkt in de uitvoering van het beleid samen met
een team van medewerkers en stagiairs.
De directeur voert het beleid uit samen met het
managementteam van de organisatie. Het managementteam
bestaat uit de directeur, het hoofd interne bedrijfsvoering, de
teamleider voorlichting, de teamleider fondsenwerving en de
IRC-vertegenwoordiger. Het team vergadert op wekelijkse
basis.

Salariëring van de directie
De Raad van Toezicht stelt het bezoldigingsbeleid, de
hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere
bezoldigingscomponenten vast. Het beleid wordt periodiek
geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid
en de vaststelling van de beloning volgt Stichting Vluchteling
de ‘Regeling beloning directeuren van goede doelen’, als
bepaald door Goede Doelen Nederland. Deze regeling geeft
aan de hand van zwaartecriteria een maximum norm voor het
jaarinkomen. In 2017 verdiende de directeur van Stichting
Vluchteling, inclusief belaste en onbelaste vergoedingen,
een bruto jaarsalaris van 109.096 euro. Dat valt binnen
de hiervoor gestelde norm van Goede Doelen Nederland.
Een uitgebreide toelichting is na te lezen in het financieel
jaarverslag.

Door de groei van de organisatie is het nodig om in 2018
een extra kracht aan te trekken voor de beleidsontwikkeling
van onze hulpprogramma’s en pleitbezorging. Een adjunctdirecteur gaat het managementteam versterken en zal, indien
nodig, de directeur vervangen.
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Personeel (per 31 december 2017)
Directeur-bestuurder
C.A.J.M. Ceelen
(Neven)functies:
Lid van IRC-UK Board
Redactieraad One World
Hoofd Interne Bedrijfsvoering
R.B. Boetje
Directiesecretaresse
J.A.M. du Burck
Beleid en Pleitbezorging
J.M. Marinussen
M.A. van der Stel
Financiën
G. van der A-van Marle
F.R. van Mechelen
K. Mohammad

Organogram personeel (per 31 december 2017)
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Projecten
J.G. Habraken
C.D.G. Jacobs-van den Berg
D.H. Luiten
E. Plantinga
C. Ton

Voorlichting
D. Groenendijk (teamleider)
S.L. van Duyl
V. Hovener
R.A. van Niekerk
L.H.J. Roes
J.J.R. Verduyn
Fondsenwerving
P. Krens (teamleider)
J. Bengevoord
M.J.J. Lok
K.I. Poot
J.R. Santoo-Meeuwisse
S. Singh
K. de Vries
F.M.L. Zandbergen
Receptie
K. Teeling
International Rescue Committee:
De heer J. Phillips is namens het IRC werkzaam op het
bureau van Stichting Vluchteling. De heer Phillips is deputy
Vice President-International Strategy and Partnerships.
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8.3 Personeelsbeleid
Stichting Vluchteling had in 2017 een team van
27 toegewijde medewerkers, die samen 24,9 fte
vertegenwoordigden. In 2016 waren dit 24 medewerkers
(17,76 fte). Voor de salariëring van de medewerkers hanteert
Stichting Vluchteling de BBRA-overheidsschalen. Ook
werden zes consultants ingehuurd.
Door de toenemende belangstelling voor de
vluchtelingenproblematiek zijn er meer werkzaamheden
bijgekomen. Daarom zijn in 2017 vijf nieuwe medewerkers
aangenomen voor nieuwe en of gewijzigde functies. Voor
de Nacht van de Vluchteling waren twee medewerkers
tijdelijk in dienst en ook werd de receptie beter bemenst om
donateurs te woord te staan.
Voor Stichting Vluchteling vormt het personeel de motor voor
het behalen van succes. Investeren in de eigen mensen is
werken aan de toekomst van de organisatie. Daarom stellen
we ieder jaar een studiebudget beschikbaar. In 2017 zijn
onze medewerkers onder meer bijgeschoold bij het Centre
for Safety and Development en The Resource Alliance.
In 2017 was het ziekteverzuim van 3,69% beduidend hoger
dan in 2016 (1,81%). Een paar werknemers die langdurig
ziek waren hebben grote invloed op dit percentage gehad.
Ons vrijwilligersbeleid is ongewijzigd en gericht op
leertrajecten.
8.4 Operationele fusie met het IRC
Na jarenlange hechte samenwerking zijn het IRC en
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Stichting Vluchteling sinds 2015 ‘operationeel gefuseerd’.
In 2017 heeft een evaluatie van deze samenwerking
plaatsgevonden onder leiding van een extern consultancy
bureau. De belangrijkste uitkomst is dat het huidige
samenwerkingscontract van kracht blijft. Daarnaast is op
basis van de evaluatie besloten dat Stichting Vluchteling
in samenwerking met het IRC een Framework Partnership
Agreement (FPA) bij de Europese Unie (EU) zal aanvragen.
Het is namelijk onduidelijk hoelang de FPA van IRC UK van
kracht blijft door de gevolgen van de Brexit en of een ander
IRC kantoor in de EU zo snel een FPA kan verkrijgen.
8.5 Interne zaken
De vaststelling van het beleid geschiedt op basis van het
jaarplan, dat geactualiseerd en goedgekeurd wordt door de
Raad van Toezicht. Op basis van dit plan maken de diverse
afdelingen hun jaarlijkse werkplan. De voortgang wordt
wekelijks tijdens het MT-overleg besproken. De Raad van
Toezicht ontvangt elk kwartaal een voortgangsrapportage
over de organisatie als geheel.

ISO 9001: 2015
Om de interne werkprocessen kwalitatief hoogwaardig
en zo productief mogelijk te organiseren werkt Stichting
Vluchteling met ISO 9001:2015. Begin 2017 heeft
een transitie van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015
plaatsgevonden. We hebben daarbij het management
van financiële, operationele en organisatorische risico’s
geïntegreerd in het systeem. In het najaar is de driejaarlijkse
herkeuring van het systeem uitgevoerd en hebben we een
hercertificering verkregen voor een periode van drie jaar.

Financiën
De samenwerking met de in 2016 aangetrokken externe
accountants HLB Blömer verloopt goed. De jaarrekening
controle over 2016 is in 2017 naar alle tevredenheid
afgerond. In oktober 2017 heeft de interim-controle
plaatsgevonden, waarbij geen bijzonderheden zijn
geconstateerd.
De Raad van Toezicht ontvangt maandelijks de financiële
stand van zaken en stelt de begroting en de prognose vast.
De uitvoering van de financiële planning en beheersing
van de organisatie is in handen van het hoofd interne
bedrijfsvoering, die daarin gecontroleerd wordt door
accountantskantoor HLB Blömer accountants en adviseurs.
Verhuizing
In 2017 heeft Stichting Vluchteling het pand aan de
Stadhouderslaan in Den Haag na een periode van ruim
30 jaar verlaten. Het pand is verkocht en de opbrengst
is opgenomen in de jaarrekening. De verhuizing naar de
Laan van Nieuw Oost-Indië is begin juli 2017 voorspoedig
verlopen. De nieuwe kantoorruimte is voorzien van
flexibele werkplekken en ook op ICT-gebied zijn de nodige
investeringen doorgevoerd. Medewerkers kunnen gebruik
maken van aparte vergaderruimtes, skypeplekken en een
grote vergaderzaal.
Milieubewust
Stichting Vluchteling heeft enige jaren geleden door de
Climate Neutral Group laten onderzoeken wat we konden
doen om onze klimaatvoetafdruk te verkleinen. We kopen
milieuvriendelijk papier in en compenseren vliegreizen door
de CO2-uitstoot af te kopen.

8.6 Integriteit en verantwoording
Wij hechten grote waarde aan een respectvolle omgang
tussen medewerkers onderling en richting onze
begunstigden. Seksueel grensoverschrijdend gedrag,
fraude, intimidatie en machtsmisbruik zijn onacceptabel en
daarom werken wij als organisatie hard aan het verbeteren
van de cultuur, procedures en daarmee de bescherming van
mensen waar wij voor werken.
We hebben het afgelopen jaar een klokkenluidersregeling en
een gedragscode opgesteld. Na goedkeuring door de Raad
van Toezicht zijn deze regelingen met ingang van 2018 van
toepassing. Iedereen die te maken heeft met wangedrag of
daar aanwijzingen voor heeft, wordt expliciet uitgenodigd
zich te melden via de klokkenluidersregeling, waarna
onderzoek en, waar van toepassing, maatregelen volgen.
In 2018 zullen we extra tijd en aandacht besteden aan het
voorkomen, opsporen en reageren op ongewenst gedrag.
Onze procedures worden tegen het licht gehouden en waar
nodig aangescherpt. Ook zullen we een contract afsluiten
met een extern vertrouwenspersoon. Verder komen er extra
trainingen voor onze medewerkers over het integriteitsbeleid.
Om fraude zo veel mogelijk te voorkomen werken we met
een fraudeprotocol. Het protocol geeft aan op welke wijze
fraude kan worden voorkomen en hoe te handelen indien er
vermoedens zijn van frauduleus acties en of gedrag. Ook
worden richtlijnen voor onderzoek beschreven. Indien fraude
wordt bewezen volgen formele acties en maatregelen.
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Stichting Vluchteling committeert zich aan de volgende
codes en richtlijnen:
• Gedragscode Stichting Vluchteling
De code beschrijft de principes en gedragsregels
die bepalend zijn voor onze manier van werken en
de te nemen beslissingen in het werk, op kantoor en
in het veld. Ook is aangegeven hoe te handelen indien
niet wordt voldaan aan de gedragsregels. De code is
een afgeleide van de IRC gedragscode: de IRC-methode.
Alle nieuwe medewerkers zullen vanaf 2018 onze
gedragscode ondertekenen als onderdeel van de 		
arbeidsvoorwaarden.
• De IRC-methode: onze normen voor professioneel
gedrag
Wij houden ons ook aan de IRC-methode. De 		
kernwaarden integriteit, dienstverlening en 			
verantwoordelijkheid verbinden IRC medewerkers over
de hele wereld en zorgen ervoor dat onze programma’s
op het welzijn van onze cliënten gericht blijven en
tegelijkertijd voldoen aan de verwachtingen van onze
donateurs wat betreft verantwoordelijk beheer van hun
middelen.
• ISO 9001:2015
Wij voldoen aan de verplichtingen van de ISO 9001:2015
standaard voor kwaliteitsmanagement. In 2017 zijn we
opnieuw gecertificeerd voor een periode van drie jaar.
• Erkenningsregeling Goede Doelen Nederland
We houden ons aan de erkenningsregeling van Goede
Doelen Nederland, de opvolger van het CBF-keurmerk.
Met een Erkenning laten goede doelen zien dat zij 		
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de zaken op orde hebben en transparant zijn over de
bestedingen en over de bereikte resultaten.
• Algemeen Nut Beogende Instelling
We zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
• The Code of Conduct for the International Red Cross
and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster
Relief
Wij onderschrijven de gedragscode voor het internationale
Rode Kruis en NGO’s in humanitaire hulpverlening.
• The Core Humanitarian Standard on Quality and 		
Accountability
We zijn lid van de CHS alliance en committeren ons aan
het integreren van de Core Humanitarian Standard (CHS)
in ons werk om de kwaliteit en effectiviteit van onze hulp te
vergroten.
• International Aid Transparancy Initiative
We committeren ons aan de International Aid
Transparency Initiative (IATI) richtlijnen door het publiek
beschikbaar maken van projectinformatie en financiën op
het internet.
• Controles in het veld
Onze projectmedewerkers gaan regelmatig op reis om
te controleren of onze projecten naar afspraak worden
uitgevoerd.
• Accountantscontroles
De accountants controleren of uitgaven rechtmatig zijn
en dat regelgeving t.a.v. financieel beheer, opzet interne

controle en uitvoering conform wettelijke regelgeving
uitgevoerd worden.

Incidenten 2017
In 2017 zijn er geen meldingen van wangedrag geweest op
ons kantoor in Den Haag.
In 2018 zullen wij ook incidenten en cijfers van
integriteitsschendingen vermelden in ons jaarverslag van
de internationale programma’s en operaties waar Stichting
Vluchteling bij betrokken is.
8.7 Risicomanagement
Stichting Vluchteling heeft een risicobeleid waarin risico’s
worden benoemd en acties vastgelegd om schade
zoveel mogelijk te beperken. De risico’s variëren van
reputatieschade in de media en de veiligheid van
medewerkers in het veld, tot het verlies van inkomsten door
het teruglopen van het aantal donateurs.

Strategische risico’s
Een belangrijk strategisch risico is dat het politieke en
maatschappelijke draagvlak voor vluchtelingen en ons werk
afneemt door de winst van conservatieve en populistische
partijen. Mogelijke nieuwe aanslagen in Europa waarbij
een relatie gelegd kan worden met vluchtelingen kunnen
ook grote invloed hebben op het draagvlak voor hulp aan
vluchtelingen, de fondsenwerving en het aanzien van onze
organisatie.
Dit risico wordt geminimaliseerd door ervoor te zorgen dat
we goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de
sector en ook de politiek, tijdig en alert reageren en actie
nemen waar nodig. Dit doen we zoveel mogelijk samen met
onze partners in het veld en collega-organisaties.

Financiële risico’s
De belangrijkste financiële risico’s en onzekerheden in
2017 hadden betrekking op de samenwerking met het IRC.
Door de Brexit is de verlenging van het IRC UK Framework
Partnership Agreement (FPA) met de Europese Commissie
namelijk onzeker geworden. Stichting Vluchteling ontvangt
op basis van die overeenkomst subsidie van het ministerie
van Buitenlandse Zaken. Daarom zullen we in 2018 een
eigen FPA aanvragen.
Een ander risico is de vergrijzing in ons donateursbestand.
Om een teruggang van middelen tegen te gaan, is de
afgelopen jaren ingezet op het ontwikkelen van nieuwe
wervingstechnieken die gericht zijn op meer structurele
donaties en een verjonging van de achterban.
Om niet te afhankelijk te zijn van overheidsfinanciering is
ons streven om slechts een percentage van 25% van onze
inkomsten afkomstig te laten zijn van de overheid. Ook
zorgen we dat het aandeel van de Nationale Postcode Loterij
in goede balans is met het aandeel dat uit de particuliere
markt wordt verkregen.

Operationele risico’s
Werken in oorlogssituaties en landen in ontwikkeling
levert de nodige risico’s op voor fraude. Het komt dan
ook regelmatig voor dat vermoedens van fraude worden
onderzocht. Als er sprake is van fraude is het belangrijk
dat onze uitvoerende partners adequaat reageren, en dat
Stichting Vluchteling proactief en tijdig wordt geïnformeerd.
Vervolgens informeren wij onze backdonoren en leggen
verantwoording af. Indien dit niet adequaat gebeurt, zijn
de afbreukrisico’s ook voor de reputatie van Stichting
Vluchteling groot.
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