


2 Foto voorzijde: Bibata Mahamadou (7 jaar) komt uit een klein dorpje in het zuiden van Niger.
De hele familie moest vluchten en werd opgevangen in het stadje Diffa. Hier krijgt Bibata onderwijs. Foto: Chris de Bode.
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Jongen wast zijn handen op het plein van de Mahamane Saley school in Niger.
Foto: Chris de Bode4



Samen, juist nu
Tijdens het schrijven van dit voorwoord ziet de 
wereld er heel anders uit dan we vooraf hadden 
kunnen vermoeden. De corona crisis treft ons 
allen hard, ook Stichting Vluchteling. In dit jaarver-
slag kijken we terug op een jaar waarin we in 23 
landen, honderdduizenden mensen op de vlucht 
levensreddende noodhulp hebben kunnen bie-
den. Hierbij hadden we speciale aandacht voor 
de meest kwetsbare vluchtelingen en hielpen we 
voor het eerst ook de vluchtelingen in het Konink-
rijk der Nederlanden; mensen die uit Venezuela 
vluchtten voor armoede en onderdrukking en 
bescherming zochten op Curaçao. 

Hoe 2020 er uit zal zien is niet te voorspellen en 
welke impact de corona-pandemie precies zal 
hebben op Stichting Vluchteling, ook niet. Onze 
nieuw ontwikkelde meerjaren strategie is begin 
dit jaar van kracht gegaan, waarbij we met een 
nieuwe primaire internationale partner werken 
voor de uitvoering van projecten en IRC ook in 
de toekomst een belangrijke implementerende 
partner blijft.  Een klein aantal lokale organisaties 
blijft een sleutelrol vervullen bij het leveren van le-
vensreddende noodhulp aan de meest kwetsbare 
vluchtelingen. We houden vast aan deze nieuwe 
meerjarenstrategie, maar zetten tegelijkertijd alle 
zeilen bij om flexibel en adequaat te kunnen rea-
geren op de veranderende wereld om ons heen. 
De noden zijn hoger dan ooit, juist bij hen die van 
alles verstoken en verlaten zijn. Het leven in een 
vluchtelingenkamp onder erbarmelijke omstandig-
heden is al een crisis op zich, laat staan wanneer 
daar het corona virus uitbreekt. Stichting Vluch-
teling doet er alles aan zoveel mogelijk te helpen, 
juist daar waar het zo hard nodig is en bereidt 
zich voor op de toekomst die voor ons ligt.

Terug naar 2019, want naast het verlenen van 
directe noodhulp, riepen we ook op tot interna-
tionale solidariteit en verbinding, juist ook in ons 
eigen land. Iets dat de duizenden mensen die de 
Nacht van de Vluchteling liepen, massaal hebben 
laten zien. Niet eerder waren er zoveel mensen 
in het holst van de nacht op de been om geld in te 
zamelen en aandacht te vragen voor vluchtelingen.

VOORWOORD Dankzij hun steun en die van ruim 200.000 do-
nateurs kan Stichting Vluchteling haar levensred-
dende hulp bieden. 

U kunt er op vertrouwen dat wij er alles aan zullen 
doen om in 2020 noodhulp te verlenen waar dit 
het hardste nodig is. Daadkracht en solidariteit 
zijn belangrijker dan ooit. Padre Solalinde, de 
moedige priester uit Mexico die vluchtelingen on-
derweg van eten en drinken voorziet en aan wie 
wij de Geuzenpenning hebben mogen uitreiken, 
inspireert ons dagelijks. Hij laat eigenhandig zien 
dat we dit alleen samen kunnen. Juist nu.

Namens de Raad van Toezicht,

          Ab Klink
                              Voorzitter
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Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling is opgericht op initiatief van 
twee verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog: 
Cees Brouwer en Gerrit Jan van Heuven Goed-
hart. Na de oorlog bleven ze zich inzetten voor de 
medemens in nood. In de jaren vijftig organiseer-
de Brouwer acties om geld in te zamelen voor 
vluchtelingen, op rekeningnummer 999. Dat geld 
werd besteed via UNHCR, de vluchtelingenorga-
nisatie van de VN waaraan Van Heuven Goedhart 
als eerste Hoge Commissaris leiding gaf. 

Het ad-hoc karakter van de inzamelingsacties 
verdween in 1976 met de oprichting van Stich-
ting Vluchtelingenhulp door Cees Brouwer. Via 
een statutenwijziging in 1981 werd de naam van 
de organisatie veranderd in Stichting Vluchteling. 
Anno 2019 is ons werk onverminderd relevant: 
een recordaantal van meer dan 70 miljoen men-
sen is op de vlucht voor oorlog, geweld en onder-
drukking.

Missie
SV biedt levensreddende hulp aan mensen die 
het slachtoffer zijn van conflicten, geweld of 
natuurrampen. In het verlengde hiervan onder-
steunen wij gemeenschappen bij het vinden van 
structurele oplossingen, zodat mensen op eigen 
kracht hun toekomst kunnen verbeteren. Onze 
hulp richt zich op vluchtelingen, ontheemden en 
terugkeerders. Wij verlenen hulp ongeacht ge-
loofsovertuiging, politieke opvattingen, etniciteit, 
nationaliteit, sekse en seksuele geaardheid.

Visie
SV realiseert haar missie door het verlenen van 
noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden in 
crises waar ook ter wereld. SV is onpartijdig en 
onafhankelijk. SV verleent hulp op basis van een 
eigen inschatting van menselijke noden en be-
schikbare capaciteit. 
SV heeft hierbij in het bijzonder oog voor vluchte-
lingen en ontheemden die moeilijk toegankelijk zijn 
of waar op andere wijze weinig aandacht voor is. 
SV werkt in partnerschap met een aantal zorgvul-
dig gekozen, internationale en lokale, uitvoerende 
organisaties. 

WIE ZIJN WIJ? Naast reguliere en financiële steun stelt SV, ope-
rationele kennis en expertise ter beschikking aan 
haar partners. 

In de komende jaren zet SV in dit verband in op 
behandeling van chronische ziektes in crisissitua-
ties, versterking van lokale noodhulpcapaciteit en 
verbetering van toegang tot crisisgebieden.

Kernwaarden
SV neemt de individuele mens en daarmee de 
menselijke maat, als uitgangspunt en draagt zorg 
dat vluchtelingen en ontheemden met waardig-
heid over het voetlicht worden gebracht.

SV is eigenwijs, creatief en flexibel en kan snel 
reageren op de noden in de wereld; SV stimuleert 
innovatie en staat open voor bijzondere initiatie-
ven. SV hecht grote waarde aan openheid en kri-
tisch denken als grondslag voor een organisatie 
die tracht voortdurend te leren en te verbeteren.

SV draagt zorg voor een veilige situatie binnen 
de hulpverlening en beschermt hulpvragers tegen 
alle vormen van uitbuiting en mishandeling. 

SV draagt zorg voor een veilige werkomgeving 
waar werknemers zich gehoord weten, zich thuis 
voelen en waar mensen integer met elkaar om-
gaan.

Strategie
De wereld verkeert in een zorgwekkende staat. 
Humanitaire crises worden ernstiger, langduriger 
en ontoegankelijker. Tegelijkertijd verhardt het pu-
blieke en politieke klimaat en neemt de polarisatie 
toe. Solidariteit staat ter discussie en onder druk. 

De snel veranderende wereld vraagt om een 
nieuwe strategie van Stichting Vluchteling met 
internationale en gelijkwaardige partners. Door de 
handen ineen te slaan zijn we sneller ter plekke 
en kunnen we meer mensen helpen en betere 
hulp verlenen. 

Ook nieuw is het voornemen de komende jaren 
operationele capaciteit en expertise op te bou-
wen op het gebied van humanitaire toegang ener-
zijds en de behandeling van chronische ziektes in 
crisessituaties anderzijds.
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Internationale partners
In 2019 is besloten tot een verbreding van de 
keuze voor internationale partners. De keuze 
voor een eigen operationele capaciteit vraagt 
om een gelijkwaardige internationale partner, die 
we gevonden denken te hebben in het Italiaan-
se Intersos. Intersos is een kleine, slagvaardige 
no-nonsens noodhulporganisatie met een wens 
hun medische activiteiten verder uit te breiden, 

hetgeen naadloos aansluit bij het voornemen van 
Stichting Vluchteling om juist intensiever op medi-
sche noden in te willen zetten. 

Het International Rescue Committee (IRC), met 
wie Stichting Vluchteling sinds jaar en dag samen-
werkt, zal ook in de toekomst kunnen blijven reke-
nen op financiering van Stichting Vluchteling, zij 
het op een meer bescheiden schaal dan voorheen. 

Burundese vluchtelingenkinderen in het vluchtelingenkamp Nyagurusu in Tanzania.
Foto: Herman Volker 9



Oumma (12) en rechts Haoua (12) poseren in hun klaslokaal in Daffa, Niger.
Foto: Chris de Bode 10



Het afgelopen jaar is het aantal mensen op de 
vlucht wederom toegenomen, de teller staat nu 
op  70,8 miljoen personen. Elke dag verlieten 
zo’n 37.000 mannen, vrouwen en kinderen huis 
en haard vanwege conflict of vervolging. Steeds 
meer mensen zijn langdurig op de vlucht omdat 
conflicten langer duren. Terugkeer naar huis blijft 
daarom beperkt. 

Tegelijkertijd wordt vluchten over landsgrenzen 
steeds vaker onmogelijk gemaakt, of komen 
mensen door geweld klem te zitten in de eigen 
woonplaats. Overheden zijn niet bij machte of 
niet  geïnteresseerd in het beschermen van hun 
burgers.

Ook zijn steeds meer mensen op de vlucht voor 
andere bedreigingen dan conflict of grootschalig 
geweld; ze raken ontheemd door de gevolgen 
van klimaatverandering, groeiende ongelijkheid of 
schrijnende armoede. Klimaatverandering kan lei-
den tot natuurrampen of conflicten over schaarse 
middelen zoals vruchtbare grond en water. Deze 
mensen gebruiken vaak dezelfde vluchtroutes als 
vluchtelingen die een veilig heenkomen zoeken 
vanwege conflict en vervolging. Op deze gevaar-
lijke vluchtroutes heeft iedereen dezelfde behoef-
te aan bescherming en hulp.

Hulpverleners hebben steeds moeilijker toegang 
tot vluchtelingen en zijn vaker het doelwit van 
geweld. Vooral lokale hulpverleners lopen grote 
risico’s in het verlenen van hulp aan de meest 
kwetsbaren. Daarnaast zien we een verminderde 
politieke ruimte voor humanitaire organisaties in 
de landen waar we werken, en soms zelfs een cri-
minalisering van de noodhulp waardoor mensen 
op de vlucht geen toegang tot hulp hebben. 

Terwijl de humanitaire noden stijgen, blijft er een 
gebrek aan financiering voor noodhulp. Om op 
de lange termijn adequate hulp te kunnen blijven 
bieden zijn er wereldwijd door hulporganisaties, 
de Verenigde Naties en overheden, afspraken ge-
maakt over het efficiënter maken van de hulpver-

TRENDS EN
ONTWIKKELINGEN

lening, innovatie en verbeteren van samenwerking 
en coördinatie. In het kader van deze afspraken, 
ook wel de Grand Bargain genoemd, is er ook 
steeds meer erkenning voor de belangrijke rol 
die lokale partners spelen en wordt gepleit voor 
grotere steun aan en financiering van deze lokale 
organisaties.

Het migratie- en humanitaire beleid van veel 
regeringen, waaronder Nederland, krijgt steeds 
meer een ‘afwerend’ karakter ten aanzien van 
vluchtelingen. Wanneer we naar de cijfers kijken, 
zien we dat 16% van de vluchtelingen wereldwijd 
wordt opgevangen in ontwikkelde landen, 4 op 
de 5 vluchtelingen in buurlanden verblijft en 41,3 
miljoen ontheemden in hun eigen land een veilig 
heenkomen hebben gezocht.

Ook de verharding van het politieke en publieke 
debat over vluchtelingen zet door. Het taalgebruik 
dat hierin wordt gebruikt ontmenselijkt vluchtelin-
gen en daarmee komt ook het draagvlak voor hulp 
aan vluchtelingen onder druk te staan. Tegelijker-
tijd zijn als tegenreactie tal van burgerinitiatieven 
ontstaan voor vluchtelingen; een belangrijke en 
bemoedigende trend. 

Stichting Vluchteling werkt met partnerorganisa-
ties die de projecten uitvoeren in het veld. We 
werkten met een primaire implementerende part-
ner, het International Rescue Committee (IRC), 
en een groeiend aantal lokale organisaties. Ook 
werd de samenwerking met de Mines Advisory 
Group (MAG) voortgezet. Naast reguliere en 
financiële steun stelt Stichting Vluchteling ook 
operationele kennis en expertise ter beschikking 
aan haar partners op o.a. het gebied van de 
behandeling van chronische ziektes in crisis-
situaties. 

STEEDS MEER
MENSEN ZIJN
LANGDURIG

OP DE VLUCHT
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HULPVERLENING
International Rescue Committee
In 2019 besteedde Stichting Vluchteling 91% 
van de hulpgelden via IRC. 

Door het speciale fonds voor acute noodhulp kon 
IRC binnen 72 uur levensreddende noodhulp bie-
den aan grote aantallen mensen in acute nood. In 
2019 werd geld beschikbaar gesteld voor nood-
hulp in onder meer Burkina Faso en Libië. 

Met financiële steun van de Dutch Relief Alliance, 
een samenwerkingsverband tussen 15 Neder-
landse hulporganisaties waaronder Stichting 
Vluchteling, en een familiefonds konden we snel 
hulp verlenen in bijvoorbeeld Syrië en Irak.
Namens de DRA was Stichting Vluchteling ver-
antwoordelijk voor de aansturing van het geza-
menlijke noodhulpproject in Kameroen.  

Daarnaast stelde Stichting Vluchteling ook finan-
ciering beschikbaar voor langdurige crises. Op 
basis van een analyse van de ergste noden en 
aantallen mensen op de vlucht kozen we onder 
meer voor hulpverlening in Nigeria en Somalië. 
Deze projecten financieren we deels met midde-
len die door onze achterban bijeengebracht wer-
den en deels met fondsen van externe partijen, 
zoals de DRA en de Nationale Postcode Loterij. 

Ook ontvingen we een bijdrage vanuit het Inno-
vatiefonds van de DRA om samen met IRC een 
pilot project op te zetten voor cashhulp aan jonge 
vluchtelingen. Cashhulp is een bewezen effec-
tieve en efficiënte manier van hulpverlenen, maar 
(alleenstaande) vluchtelingen tussen de 14 en 
18 jaar hebben bijna nooit toegang tot deze vorm 
van hulp omdat er tot op heden geen richtlijnen 
bestaan die rekening houden met hun specifieke 
situatie en kwetsbaarheid. 

Ook in 2019 zetten we in op een intensivering 
van de relatie met lokale partners. Zij weten als 
geen ander wat er lokaal nodig is, spreken de 
taal en hebben soms toegang tot gebieden die 
internationale organisaties niet kunnen bereiken. 
Door projecten te steunen van lokale hulporgani-
saties, investeren we bovendien in lokale exper-

tise, die blijft, ook wanneer onze samenwerking 
eindigt.

Stichting Vluchteling werkte in 2019 samen met 
bestaande partners als de Panzi Stichting in de 
Democratische Republiek Congo, de Mae Tao 
Clinic in Thailand, het Back Pack Health Worker 
Team in Myanmar, het Civil Health and Develop-
ment Network in Myanmar, de Southern Shan De-
velopment Foundation in Myanmar, het Concert 
d’Actions pour Jeunes et Enfants Défavorisés  in 
DR Congo, de Commission Diocésaine Justice et 
Paix Kalemie  in DR Congo en Yazda in Irak. Ook 
zijn we nieuwe samenwerkingsverbanden aange-
gaan met WASDA in Somalië, Racida in Kenia en 
met Salú pa Tur op Curaçao.

Resultaten
In 2019 hebben we met 47 programma’s in 
totaal 530.092 vrouwen, mannen en kinderen 
kunnen helpen in 23 landen in Afrika, Azië, het 
Midden-Oosten en Europa. Stichting Vluchteling 
breidde in 2019 haar hulpverlening uit. Zo hiel-
pen we voor het eerst ook vluchtelingen in het 
Koninkrijk der Nederlanden, mensen die uit Vene-
zuela vluchtten voor armoede en onderdrukking 
en bescherming zochten op Curaçao. Normaliter 
beschouwen we het Koninkrijk niet als ons werk-
gebied, maar met het oog op de noden en het 
algehele gebrek aan hulp, vonden we een uitzon-
dering op deze regel gepast. 

Toekomst
In 2020 blijft Stichting Vluchteling zich inzetten 
om de best mogelijke hulp aan zoveel mogelijk 

IN 2019 HEBBEN
WE MET 47

PROGRAMMA’S IN
TOTAAL 530.092
VLUCHTELINGEN
IN 23 LANDEN

KUNNEN HELPEN!
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vluchtelingen en ontheemden te bieden. 
We richten ons ook het komend jaar op het red-
den van levens, het verlichten van lijden en het 
behoud van de menselijke waardigheid tijdens 
en na conflicten en natuurrampen. 

De coronapandemie die in de eerste helft van 
2020 grote problemen veroorzaakt over de hele 
wereld, is vooral voor de doelgroep van Stichting 
Vluchteling een ernstige bedreiging van het toch 
al zeer fragiele bestaan. 

Stichting Vluchteling zal daarom in 2020 mini-
maal 25% van de ons ter beschikking staande 
middelen besteden aan hulpprogramma’s die 
de verdere verspreiding van corona mee helpen 
tegengaan. 

Stichting Vluchteling heeft een speciale focus op 
groepen die moeilijk toegankelijk zijn vanwege 
conflict, politieke obstructie of die weinig aan-
dacht krijgen. Gastgemeenschappen die vluch-
telingen opvangen worden in de hulpverlening 
betrokken om spanningen tussen beide groepen 
te verminderen. Daarnaast ondersteunen wij men-
sen die terugkeren naar huis.

Stichting Vluchteling helpt waar de noden het 
grootst zijn en zet haar beperkte middelen in 
waar de capaciteit om deze nood te lenigen het 
geringst is. Dit doen we in zowel crisisgebieden 
die in het nieuws zijn, als in vergeten crises. Met 
het eigen noodhulpfonds kunnen we snel geld 
beschikbaar stellen als er nieuwe crisissituaties 
ontstaan. 

Het komende jaar gaat Stichting Vluchteling ook 
investeren in de opbouw van meer kennis en 
expertise om ter beschikking te stellen aan part-
ners, vooral op gebied van verbeterde humanitai-
re toegang tot crisisgebieden en de behandeling 
van chronische ziektes in crisissituaties.
We zullen ons daarnaast richten op het verster-
ken en uitbreiden van de samenwerking met 
lokale partners, omdat zij de context vaak het bes-
te kennen en daardoor een groot en duurzaam 
bereik hebben. Ook zullen we met een aantal 
lokale organisaties strategische partnerschappen 
aangaan en meer investeren in hun capaciteit.

Uitdagingen
De humanitaire toegang voor mensen op de 
vlucht neemt af vanwege gesloten grenzen en het 
toepassen van een zeer beperkte definitie van het 
vluchtelingenverdrag. Voor vluchtelingen wordt 
het steeds moeilijker een veilig heenkomen te 
vinden. 

In veel landen waar wij werken is er steeds min-
der humanitaire toegang en worden steeds meer 
beperkingen opgelegd aan hulporganisaties. 
Zelfs voor noodhulpprogramma’s met een levens-
reddend karakter moeten lange bureaucratische 
processen worden doorlopen om van de lokale 
overheden goedkeuring te krijgen. De maatrege-
len in de strijd tegen het coronavirus maken de 
toch al moeizame toegang tot vluchtelingen en 
ontheemden, nog ingewikkelder. 

Het opbouwen van een relatie met een nieuwe 
primaire partner en het opzetten van een nieuw 
model van partnerschap zal het komende jaar veel 
tijd vergen.

13



UITGELICHTE PROJECTEN

 14



NIGER
DIFFA-REGIO

       THEMA:
       Onderwijs en bescherming

VERLEENDE HULP:
Samen met de Nationale Postcode Loterij wer-
ken we aan de verbetering van de kwaliteit van 
het basisonderwijs en het opknappen van scho-
len. Zo zorgen we ervoor dat kinderen in de Dif-
fa-regio naar school kunnen en de lagere school 
succesvol kunnen afronden. Daarnaast zorgen 
we voor het trainen en bijscholen van leerkrach-
ten en creëren we op scholen een veilige en 
functionele leeromgeving.

 PARTNER:
 International Rescue Committee

 AANTAL MENSEN BEREIKT:
 16.000 kinderen per schooljaar en
 310 onderwijzers

 BUDGET:
 2.200.000 Euro

 FINANCIER:
 Nationale Postcode Loterij

 LOOPTIJD:
 1 Juni 2019 t/m 31 augustus 2021

WAT IS ER AAN DE HAND?
Niger is een van de armste landen ter wereld. In de regio Diffa liggen ondervoeding en ziekten als 
mazelen, meningitis en cholera altijd op de loer. Juist in dit kwetsbare gebied komen veel Nigeri-
aanse families met kinderen aan, gevlucht voor het geweld van Boko Haram. Eind 2015 sloeg het 
geweld van deze gewapende groep over naar buurland Niger, met grote aantallen vluchtelingen en 
ontheemden tot gevolg. Vluchtelingen hebben geen perspectief op spoedige terugkeer naar huis en 
zijn voor voedsel, gezondheidszorg en onderwijs afhankelijk van hulp.

UITDAGINGEN 
In Niger heeft de humanitaire crisis zich verdiept, nu in de Sahel-regio het jihadistische geweld hand 
over hand toeneemt. Kinderen worden steeds vaker gerekruteerd of ontvoerd door gewapende groe-
peringen. Het bieden van perspectief via onderwijs en vakopleiding is voor kinderen in Niger dan ook 
harder nodig dan ooit. Met het project ‘Een leven na Boko Haram’ ondersteunt Stichting Vluchteling 
scholen in Niger dankzij een eenmalige extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Zo helpen 
we gevluchte kinderen aan een nieuwe toekomst. Deelnemers Postcode Loterij: bedankt!
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IRAK
DOHUK

       THEMA:
       Bescherming en
       psychosociale hulp

VERLEENDE HULP:
We bieden gespecialiseerde zorg aan Jezidi 
vrouwen en kinderen die vrij gekomen zijn uit 
IS-gevangenschap. Slachtoffers keren terug met 
psychische en lichamelijke klachten en zonder 
middelen van bestaan. Ook zijn ze vaak hun 
officiële documenten, zoals identiteitskaarten 
en geboortebewijzen, verloren. Wij brengen de 
behoeftes van de slachtoffers in kaart en bieden 
psychosociale zorg, financiële ondersteuning en 
helpen bij het verkrijgen van officiële documen-
tatie. Ook begeleiden we slachtoffers bij artsen-
bezoek en betalen we medische behandelingen. 

 PARTNER:
 Yazda

 AANTAL MENSEN BEREIKT:
 210 slachtoffers van IS

 BUDGET:
 180.000 Euro

 FINANCIER:
 Familiefonds

 LOOPTIJD:
 1 mei 2019 t/m 30 april 2020

WAT IS ER AAN DE HAND?
In augustus 2014 werd de Jezidi gemeenschap in het Sinjar gebergte aangevallen door de Islamiti-
sche Staat. Grote aantallen mensen werden gedood, verkracht en ongeveer 7.000  Jezidi’s werden 
ontvoerd, vooral vrouwen en meisjes. Ook andere minderheidsgroepen overkwam hetzelfde lot. In 
2019 werd het laatste IS-bolwerk in Syrië ingenomen, sindsdien keren steeds meer mensen uit IS 
gevangenschap terug naar Irak, vooral naar Dohuk.

UITDAGINGEN 
De humanitaire en economische uitdagingen in Irak zijn groot. De meeste Jezidi’s die terugkeren uit 
gevangenschap keren terug naar Dohuk omdat de situatie in de Sinjar nog steeds erg onveilig is en 
er te weinig basisvoorzieningen zijn. 
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Zainab met haar dochter in een ontheemdenkamp in Ghor provincie, Afghanistan.
Foto: IRC 18



AFGHANISTAN

       THEMA:
       Water en sanitaire
       voorzieningen
                           Huisvesting
       Eerste noodhulp via cash

VERLEENDE HULP:
Mensen die recent op de vlucht geslagen zijn, 
hebben onderdak gekregen in de vorm van 
tenten en tijdelijke huisvesting in Nangarhar; 
daarnaast werd zogeheten cash for shelter hulp 
verstrekt aan ontheemden in Helmand, die in 
het voorjaar van 2019 door overstromingen zijn 
getroffen. Op 6 scholen in Nangarhar kregen 
kinderen hygiënevoorlichting en zeep, alsook 
toegang tot veilig drinkwater en schoon sanitair. 
Ook zijn op deze scholen waterputten en hand-
pompen aangelegd. Tenslotte hebben ontheem-
den cashhulp ontvangen om voor een periode 
van 3 maanden te kunnen voorzien in de eerste 
levensbehoeften.

 PARTNER:
 International Rescue Committee

 AANTAL MENSEN BEREIKT:
 120.598

 BUDGET:
 1.073.210 Euro

 FINANCIER:
 Ministerie van Buitenlandse Zaken via
 de Dutch Relief Alliance

 LOOPTIJD:
 1 januari t/m 31 december 2019

WAT IS ER AAN DE HAND?
Afghanistan is nog steeds een van de meest gewelddadige en gevaarlijkste landen ter wereld. Het 
land wordt geconfronteerd met enorme humanitaire noden, gedreven door bijna twee decennia van 
conflicten en politieke instabiliteit; 9,4 miljoen Afghanen zijn afhankelijk van humanitaire hulp. Ruim 
14 miljoen mensen hebben te maken met voedseltekorten. In totaal zijn bijna 2,5 miljoen Afghanen 
op de vlucht geslagen.

UITDAGINGEN 
De huidige vredesbesprekingen en de uitslag van de presidentsverkiezingen bieden geen perspec-
tief op duurzame vrede en wederopbouw van het land en kan zelfs gepaard gaan met een flinke 
toename van geweld. Stabiliteit en veiligheid is in de nabije toekomst niet aan de orde en een half 
miljoen mensen zal naar verwachting nog op de vlucht slaan.

PROVINCIES NANGARHAR EN HELMAND
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KAMEROEN

       THEMA:
       Vakopleiding en inkomens  
       generering via cashhulp 
                 Water en sanitaire
       voorzieningen 
       Gezondheidszorg

VERLEENDE HULP:
Wij helpen met het opzetten en herstellen van 
drinkwaterpunten, nooddouches en latrines en 
geven voorlichting over goede hygiëne.
Daarnaast zorgen we voor vakopleidingen 
voor jongeren, en verstrekken cashhulp voor 
het opstarten van activiteiten die een inkomen 
genereren.

 PARTNER:
 International Rescue Committee

 AANTAL MENSEN BEREIKT:
 9.775

 BUDGET:
 350.000 Euro

 FINANCIER:
 Stichting Vluchteling

 LOOPTIJD:
 1 februari 2019 t/m 31 januari 2020

WAT IS ER AAN DE HAND?
Kameroen was tot voor kort een van de stabielste landen in Afrika. Momenteel voert het West-Afri-
kaanse land de lijst aan met de ergste en vergeten crises in de wereld. Door aanhoudend geweld 
tussen gewapende groepen en het leger in de Engelstalige regio, maar ook door grote aantallen 
vluchtelingen uit de Centraal Afrikaanse Republiek en door het geweld van Boko Haram in het noor-
den, telt het land intussen 1,2 miljoen vluchtelingen en ontheemden.

UITDAGINGEN 
Boko Haram lijkt de laatste tijd aan kracht te winnen in Noordoost Nigeria wat in 2020 tot veel onvei-
ligheid in Noord Kameroen blijft leiden. Ook de 670.000 ontheemden in de Engelstalige regio heb-
ben nog geen enkel perspectief op terugkeer. Steun voor vluchtelingen en ontheemden in Kameroen 
blijft dan ook hard nodig in 2020.  

PROVINCIE FAR NORTH, DEPARTEMENT LOGONE-ET-CHARI
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       THEMA:
       Gezondheidszorg

VERLEENDE HULP:
Stichting Vluchteling steunt de opzet van een 
medische kliniek (Fundashon Salú pa Tur) op 
Curaçao voor vluchtelingen uit Venezuela. In 
deze kliniek verstrekt de Nederlandse arts Eliza 
Jansen met een klein team basisgezondheids-
zorg, te weten huisartsconsulten, zwanger-
schapscontroles, postnatale zorg (moeder- en 
babyzorg), diagnostiek en behandeling van 
chronische ziekten (diabetes, hart- en vaatziek-
ten). Vluchtelingen kunnen er ook terecht voor 
vaccinaties, anticonceptie, laboratorium onder-
zoek, hiv zorg en verwijzingen naar tweedelijns 
gezondheidszorg. De kliniek faciliteert 50 medi-
sche consulten per dag.

 PARTNER:
 Fundashon Salú pa Tur

 AANTAL MENSEN BEREIKT:
 7.000

 BUDGET:
 18.460 Euro

 FINANCIER:
 Stichting Vluchteling

 LOOPTIJD:
 1 juli t/m 31 december 2019

WAT IS ER AAN DE HAND?
Volgens een voorzichtige schatting bevinden zich ongeveer 17.000 vluchtelingen uit Venezuela op 
Curaçao. De situatie voor Venezolanen op het eiland is zorgelijk slecht. De overheid op Curaçao be-
schouwt de vluchtelingen als ‘illegale immigranten’, dreigt hen met uitzetting en zet hen onder erbar-
melijke omstandigheden vast in afwachting van hun deportatie. Een grote stap vooruit is het feit dat 
Venezolanen die op zoek zijn naar medische hulp, met rust worden gelaten (aldus de autoriteiten).

UITDAGINGEN 
Curaçao heeft te maken met een humanitaire crisis vanwege de Venezolaanse vluchtelingen. Hun 
positie is onverminderd slecht en hun veiligheidssituatie zorgwekkend. De omstandigheden in de 
detentiecentra zijn nog altijd niet menswaardig. Het aantal vluchtelingen kan verder oplopen en de 
kosten die hierbij komen kijken, groeien Curaçao boven het hoofd.

CURAÇAO
HELE EILAND
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Moeder en kind in de ondervoedingskliniek van onze partner Intersos
in Maiduguri in het noordoosten van Nigeria. 22



       THEMA:
       Voorlichting over gevaar  
       van explosieven

VERLEENDE HULP:
Door de strijd tussen het Nigeriaanse leger en 
Boko Haram, liggen in veel gebieden mortie-
ren, granaten en geïmproviseerde explosieven. 
Ontruimingsactiviteiten zijn in Noordoost Nigeria 
dan ook hard nodig, net als voorlichting over 
de gevaren van explosieven. We geven 1.500 
voorlichtingsbijeenkomsten waardoor ontheem-
de mannen, vrouwen en kinderen mogelijke 
explosieven kunnen herkennen en risico’s beter 
kunnen inschatten. Ook leren zij hoe te hande-
len bij het aantreffen van een explosief en hoe 
eerste hulp verleend kan worden. 

 PARTNER:
 Mines Advisory Group

 AANTAL MENSEN BEREIKT:
 32.900

 BUDGET:
 200.000 Euro

 FINANCIER:
 Stichting Vluchteling

 LOOPTIJD:
 1 juni t/m 30 september 2019

NIGERIA

WAT IS ER AAN DE HAND?
In 2009 begon in het noordoosten van Nigeria een opstand van gewapende oppositiegroepen tegen 
het Nigeriaanse leger. Sinds de militaire operaties tegen Boko Haram begonnen, is het aantal ont-
heemden sterk toegenomen en kunnen humanitaire organisaties de hulp nauwelijks aan. Binnen de 
eigen landsgrenzen zijn naar schatting 1,9 miljoen mensen op de vlucht en honderdduizenden Nige-
rianen hebben hun toevlucht gezocht in buurlanden.

De lokale bevolking loopt groot gevaar door explosieven die zijn achtergebleven. Veel burgers raken 
gewond of overlijden doordat ze op geïmproviseerde landmijnen stappen. Tussen 2016 en 2018 wa-
ren er al 602 slachtoffers. In 30% van de gevallen waren het kinderen die tijdens het spelen niet-ont-
ploft materiaal oppakten.

UITDAGINGEN 
Honderdduizenden ontheemden in het noordoosten van Nigeria zijn niet of moeilijk bereikbaar voor 
noodhulp. Boko Haram wint steeds meer terrein en we zijn zeer bezorgd over relaties met jihadisti-
sche groeperingen elders in West Afrika, gelieerd aan IS of Al Qaeda. De aanhoudende conflicten in 
deze regio zullen in 2020 leiden tot meer mensen op de vlucht; onschuldige burgers die alles moe-
ten achterlaten en voor dit extreme geweld op de vlucht slaan.

BORNO STATE
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Syrische kinderen poseren bij noodhulppakketten van onze partner International Rescue Committee. 24



       THEMA:
       Bescherming
       Gezondheid
                          Cashhulp

VERLEENDE HULP:
De ziekenhuizen in het noorden van Idlib kunnen 
de grote toestroom van patiënten niet aan. 
Stichting Vluchteling ondersteunt één ziekenhuis 
met medische benodigdheden en gespecia-
liseerde zorg; met name bevallingszorg aan 
moeders en hun kinderen, maar ook basis-
gezondheidszorg en eerste hulp bij medische 
noodsituaties. Naast deze hulp bieden we
eenmalige cash bijdrages voor de eerste levens-
behoeften van ontheemden in Idlib.

 PARTNER:
 International Rescue Committee

 AANTAL MENSEN BEREIKT:
 37.849

 BUDGET:
 755.328 Euro

 FINANCIER:
 Ministerie van Buitenlandse Zaken via
 de Dutch Relief Alliance

 LOOPTIJD:
 26 juni t/m 25 december 2019

SYRIË

WAT IS ER AAN DE HAND?
Sinds 2011, toen de protesten tegen de regering begonnen, wordt Syrië geteisterd door een ge-
wapend conflict. Sindsdien zijn grote delen van het land verwoest. Een groot deel van de bevolking 
leeft onder de armoedegrens. Meer dan de helft van de bevolking is gevlucht; 5,5 miljoen mensen 
hebben hun toevlucht gezocht in de regio en 6,1 miljoen mensen zijn in eigen land op de vlucht
geslagen. 11 miljoen Syriërs (65% van de bevolking) heeft behoefte aan humanitaire hulp. 

UITDAGINGEN 
De situatie in Syrië blijft onrustig, vooral in het noordwesten en noordoosten. Het risico op verdere 
escalatie van het conflict blijft aanwezig, met nog meer vluchtelingen in 2020 tot gevolg. Eind 2019 
namen de luchtaanvallen en beschietingen toe in de provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië. In 
dit gebied wonen 3 miljoen mensen die steeds meer naar het Noorden trekken om veiligheid op te 
zoeken. Langzaam neemt de Syrische regering met hulp van de Russische regering het gebied over 
wat de laatste jaren in handen van de oppositie was. Meer dan een half miljoen mensen zijn ont-
heemd door dit oplaaiende geweld in het noordwesten van Syrië. 

DE REGIO’S IDLIB EN ALEPPO
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COLOMBIA

       THEMA:
       Gezondheidszorg
       Eerste noodhulp via cash

VERLEENDE HULP:
De bescherming en medische hulp voor 
vluchtelingen in Bogotá bestaat met name uit 
zwangerschapszorg, het voorkomen van hiv en 
het behandelen van  geslachtsziektes en het 
medisch en psychisch behandelen van meisjes 
en vrouwen die met seksueel geweld te maken 
hebben gehad. Daarnaast ontvangen kwetsbare 
gezinnen financiële steun via maandelijkse 
toelagen, waarmee zij zelf eten, huisvesting of 
andere noodhulpgoederen kunnen bekostigen.

 PARTNER:
 International Rescue Committee

 AANTAL MENSEN BEREIKT:
 3.000

 BUDGET:
 300.000 Euro

 FINANCIER:
 Noodhulpfonds

 LOOPTIJD:
 1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020

WAT IS ER AAN DE HAND?
Venezuela verkeert momenteel in een zeer diepe sociaaleconomische crisis, gekoppeld aan politieke 
onrust. De crisis wordt gekenmerkt door hyperinflatie, grote voedseltekorten en een medische sector 
die volledig is ingestort en onbetaalbaar is geworden. De crisis heeft geleid tot een van de grootste 
verplaatsingen in de geschiedenis van Zuid-Amerika; 4,8 miljoen Venezolanen zijn gevlucht naar om-
ringende landen. Colombia vangt momenteel al 1,6 miljoen Venezolaanse vluchtelingen op. 

UITDAGINGEN 
Internationale sancties kunnen de interne spanningen verder doen oplopen en ervoor zorgen dat nog 
meer mensen op de vlucht zullen slaan.

DE HOOFDSTAD BOGOTÁ
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       THEMA:
       Medische zorg
       Gezondheid

VERLEENDE HULP:
In de meest afgelegen en moeilijk bereikbare ge-
bieden in Myanmar zorgen we voor goede medi-
sche zorg door middel van 14 mobiele medische 
teams. Bovendien zorgen we er voor medische 
voorraden en materialen zoals malarianetten en 
medicatie. Ook wordt gezondheidsvoorlichting 
gegeven op scholen en in gemeenschappen, 
bieden we moeder- en kindzorg bij zwangere 
vrouwen, en hebben we gezorgd voor de aanleg 
van watervoorzieningen en latrines.

 PARTNER:
 Backpack Health Worker Team Programma

 AANTAL MENSEN BEREIKT:
 22.930

 BUDGET:
 100.000 Euro

 FINANCIER:
 Stichting Vluchteling

 LOOPTIJD:
 1 januari t/m 31 december 2019

WAT IS ER AAN DE HAND?
Door een langdurig conflict met etnische minderheidsgroepen en een slecht functionerende over-
heid, is de gezondheidszorg in Myanmar (met name in etnische minderheidsgebieden), onderontwik-
keld. Door de ondertekening van een nationale wapenstilstand met meerdere etnische verzetsgroe-
pen, is de veiligheid iets verbeterd; enkele verzetsgroepen zijn echter nog steeds in conflict met het 
Myanmarese leger. Dit conflict speelt zich voornamelijk af in Kachin State, Shan State en Rakhine 
State (waar de Rohingya bevolking leeft). Dit uit zich in zeer gewelddadige confrontaties, nieuwe 
ontheemding en intimidatie van burgers (bijvoorbeeld door het zich illegaal toe-eigenen van land).

UITDAGINGEN 
De huidige wapenstilstand is nog geen garantie voor duurzame vrede en het inwilligen van de auto-
nome aspiraties van etnische minderheden door de centrale regering. Zonder een duidelijk commit-
ment van de overheid en met de onverminderd sterke aanwezigheid van het leger in etnische minder-
heidsgebieden, blijft het land in de greep van conflict en voortdurende instabiliteit. Deze onzekere 
veiligheid blijft een risicofactor voor onze mobiele medische teams.

MYANMAR
KAREN STATE

27



Zuid Soedanese vluchteling start in Oeganda een eigen winkeltje.  28



       THEMA:
       Gezondheidszorg
       Bescherming
       
                        

VERLEENDE HULP:
Het uitdelen van non-food-items zoals ‘dignity 
kits’ (met o.a. zeep, ondergoed en toiletartikelen 
voor 5.000 meisjes en vrouwen) en noodhulp-
goederen als bijvoorbeeld emmers, dekens, 
kookgerei en lampen op zonne-energie) aan 600 
kwetsbare huishoudens vormen een significant 
deel van onze hulp in Oeganda. Daarnaast zijn 
medische materialen en medicijnen via IRC’s 
lokale partner gedistribueerd in gezondheids-
centra. Ten slotte trainen we vrijwilligers om 
psychosociale hulp te kunnen bieden.

 PARTNER:
 International Rescue Committee

 AANTAL MENSEN BEREIKT:
 14.091

 BUDGET:
 250.000 Euro

 FINANCIER:
 Stichting Vluchteling /
 Emergency Response Fund (ERF)

 LOOPTIJD:
 22 juli 2019 - 21 januari 2020

OEGANDA

WAT IS ER AAN DE HAND?
In totaal verblijven er bijna 1,4 miljoen vluchtelingen in Oeganda. Elke dag nog steken vluchtelingen 
uit Zuid-Soedan, Burundi en de Democratische Republiek Congo de grens over. De toestroom van 
vluchtelingen zet de voorzieningen verder onder druk, voorzieningen die al door een groot aantal 
vluchtelingen en de lokale bevolking worden gebruikt. Er zijn grote tekorten op het gebied van ge-
zondheidszorg en bescherming, veel gezondheidscentra hebben geen medicijnen meer op voorraad. 
Medische zorg, watervoorzieningen en andere lokale infrastructuur waren al onvoldoende en komen 
nu verder onder druk te staan.

UITDAGINGEN 
De voornaamste uitdaging is de alomvattende armoede. Hoewel Oeganda rijk is aan grondstoffen en 
een gezonde ontwikkeling kent, leeft een groot deel van de bevolking nog steeds in diepe armoede. 
Oeganda staat op de lijst van landen met zware schulden en 20% van de bevolking leeft onder de 
armoedegrens.

KIKUUBE, NTOROKO, KISORO EN KANUNGU DISTRICT
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Partners
Stichting Vluchteling is actief vertegenwoordigd in 
verschillende Nederlandse samenwerkingsverban-
den en gaat met regelmaat in gesprek met Tweede 
Kamerleden en vertegenwoordigers van het Mi-
nisterie van Buitenlandse zaken. Het team beleid 
en pleitbezorging heeft in 2019 ook een bijdrage 
geleverd aan workshops, discussies en publieke 
evenementen die door bijvoorbeeld KUNO (Ken-
nis Uitwisseling Noodhulp), de DRA (Dutch Relief 
Alliance) en de WIV (Werkgroep Internationaal 
Vluchtelingenrecht) werden georganiseerd. 

Resultaten
In 2019 heeft Stichting Vluchteling op verschil-
lende manieren gepleit voor aandacht van het lot 
van de ernstig getroffen Jezidi bevolking, die op 
gruwelijke wijze vervolgd, vermoord en ontvoerd 
is door de Islamitische Staat. Stichting Vluchteling 
heeft door middel van media aandacht, lezingen bij 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken en verschil-
lende gesprekken met politici, gepleit voor herves-
tiging van Jezidi’s in Nederland, financiering van 
psychosociale hulpverlening en het stopzetten van 
de uitzetting van Jezidi’s naar noord-Irak.
De lobby activiteiten van Stichting Vluchteling 
hebben onder andere bijgedragen aan het te-
rugdraaien van de beslissing om Jezidi’s die in 
Nederland verblijven, uit te zetten naar kampen in 
Noord-Irak waar zij onder zeer moeilijke omstan-
digheden leven. 
  
In 2019 heeft Stichting Vluchteling andere organi-
saties en beleidmakers betrokken bij expert dis-
cussies rond de thema’s humanitaire principes en 
ethiek. Met behulp van twee case studies in Grie-
kenland en Libië is besproken hoe hulporganisa-
ties omgaan met ethische dilemma’s bij het werken 
in detentiecentra. Vragen als ‘hoe zorg je ervoor 
dat je handelt in lijn met humanitaire principes 
maar tegelijkertijd niet bijdraagt aan het legitimeren 
van falend internationaal migratiebeleid’ en ‘hoe 
waarborg je de kwaliteit van de hulp in dit soort 
omstandigheden’, kwamen aan de orde. Deze 
discussies hebben veel los gemaakt bij (directies 
van) verschillende hulporganisaties en trokken een 
breed publiek. 

PLEITBEZORGING Stichting Vluchteling heeft zich hardgemaakt voor 
hulpverlening aan mensen in het Al Hol kamp in 
Syrië, waarin veel familieleden van IS leden verblij-
ven. Ieder mens heeft rechtop humanitaire hulp, 
ongeacht overtuiging of achtergrond. Tegelijkertijd 
heeft Stichting Vluchteling niet verhuld dat deze 
keus géén gemakkelijke was, omdat de mensen 
in Al Hol mogelijk direct of indirect betrokken zijn 
geweest bij het moorddadige IS regime dat ver-
antwoordelijk was voor slachtpartijen onder de 
Jezidi’s. 

In 2019 is Stichting Vluchteling actief betrokken 
geweest omtrent het wetsvoorstel 35.125 ‘Straf-
baarstelling verblijf in een door een terroristische 
organisatie gecontroleerd gebied’. Politici zijn ac-
tief benaderd met het verzoek niet in te stemmen 
met dit wetsvoorstel omdat het de onafhankelijke 
en onpartijdige status van humanitaire organisaties 
ondermijnt en de veiligheidsrisico’s voor hulpver-
leners vergroot. Ook in 2020 zal SV de ontwikke-
lingen op dit thema blijven volgen en hierop actief 
blijven lobbyen.  

Toekomst
In 2020 gaan we onze activiteiten richten op de 
verbetering van humanitaire toegang tot crisis-
gebieden die moeilijk bereikbaar zijn en zullen 
we pleiten voor de integratie van de behandeling 
van chronische ziektes als standaard onder-
deel van humanitaire gezondheidsprogramma’s. 
Daarnaast zal Stichting Vluchteling vanaf 2020 
het vluchtelingenprogramma van Human Rights 
Watch ondersteunen. Dit programma heeft als 
doel mensenrechtenschendingen met betrekking 
tot ontheemden en vluchtelingen aan het licht te 
brengen en daardoor bij te dragen aan meer steun 
en respect voor deze groepen.

Ten slotte zal Stichting Vluchteling blijven inves-
teren in het voeden van politici en beleidsmakers 
door middel van humanitaire beleidsadviezen, 
relaties met Nederlandse ambassades, het or-
ganiseren van expertmeetings en veldreizen met 
politici naar projecten van Stichting Vluchteling in 
contexten die onder de aandacht gebracht moeten 
worden.
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Ahok Dut (27) met haar kinderen bij de ondervoedingskliniek in Aweil
in het noordwesten van Zuid-Soedan. Foto: Chris de Bode 31



Met evenementen, campagnes en voorlichting 
vraagt Stichting Vluchteling aandacht voor vluchte-
lingen en ontheemden over de hele wereld en zet 
zich in om het draagvlak voor hen te vergroten.
In onze communicatie benutten we zo veel mo-
gelijk onze expertise op het gebied van noodhulp 
aan vluchtelingen en benadrukken we onze effici-
ente en effectieve manier van hulpverlening.  
Dit draagt bij aan een verbreding van draagvlak in 
Nederland voor vluchtelingen en ontheemden. In 
2019 hebben we het Nederlandse publiek geïnfor-
meerd over actuele en vergeten humanitaire crises 
en over mensen die moeten vluchten als gevolg 
van oorlog en geweld. 

Donateursmagazine 999 Update
Via de 999 Update informeren wij onze achterban 
twee keer per jaar over de behaalde resultaten en 
initiatieven. Per traditionele post bereiken we juist 
die groep donateurs die niet of in veel mindere 
mate online of op de sociale media actief zijn.

Platform FAIRFACTS®

In 2019 heeft onze videorubriek Fairfacts, het 
journalistiek merk van Stichting Vluchteling, zich 
verder ontwikkeld. Er zijn 13 video’s geproduceerd 
over onder andere Libië en Venezuela. Maar ook 
maakten we korte documentaires over regelge-
ving en jargon. Zo leveren we feiten, context en 

COMMUNICATIE
EN MEDIA

achtergrond bij het nieuws over vluchtelingen. 
Gedurende het jaar is de koers van Fairfacts ge-
wijzigd van een onafhankelijk en losstaand journa-
listiek platform naar een, binnen de online kanalen 
van Stichting Vluchteling opererend platform. 
Het voornaamste doel is het informeren van onze 
eigen achterban door uitleg te geven over ons 
werkveld en de interventies die we daarbij gebrui-
ken.  Daarnaast weerlegt het platform misverstan-
den en gaan we fakenews tegen door de feiten 
helder te presenteren. 

Online communicatie
Naast het vergroten van de zichtbaarheid, richt de 
online communicatie zich met name op interactie 
met onze achterban, volgers en het algemene 
publiek. Zo’n 41.500 mensen ontvingen maande-
lijks onze digitale nieuwsbrief, en nog eens 4.058 
mensen ontvingen de digitale nieuwsbrief van de
Nacht van de Vluchteling. We hebben geprofi-
teerd van de toegenomen populariteit van Insta-
gram (+37% groei) en blijven gestaag groeien 
op Facebook (+4,5%). Facebook en Instagram 
spelen een belangrijke communicatieve en fond-
senwervende rol binnen de (noodhulp)campag-
nes van Stichting Vluchteling.
Het aantal unieke bezoekers op de website daalde 
in 2019 met 25% ten opzichte van het jaar ervoor. 
Mede door personele wisselingen en onderbezet-
ting binnen het team, hebben we minder aandacht 
kunnen besteden aan online communicatie via de 
website. Nu het team weer op volle sterkte is, zul-
len de bezoekersaantallen in het komend jaar naar 
verwachting weer stijgen.
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In de media
Traditionele en sociale media zijn belangrijke ka-
nalen voor onze externe communicatie. Bij vluch-
telingencrises weten journalisten ons te vinden 
voor het laatste nieuws en een inschatting van 
de omvang van een situatie. Stichting Vluchteling 
blijft vernieuwen en zoekt altijd naar alternatieve 
manieren om vooral ook nieuwe doelgroepen te 
bereiken, bijvoorbeeld via onze ambassadeurs. 

Highlights
Gedurende het jaar 2019 zijn er meer dan 2.250 
nieuwsberichten in de media verschenen over 
Stichting Vluchteling, met een totale mediawaarde
van 5,7 miljoen euro en een bereik van ruim 
247.000.000 mensen. Een uitzonderlijke stijging 
ten opzichte van het jaar ervoor, met 40% meer 
mediabereik en 70% meer nieuwsberichten.
De media-aandacht vertoont een aantal opvallende 
pieken, die veelal gerelateerd zijn aan de Nacht 
van de Vluchteling. De reuring rondom de lance-
ring en de afgelasting van de extra route van de 
Nacht van de Vluchteling (Westerbork naar Gro-
ningen) zorgde voor de grootste piek en ook de 
succesvolle Nacht van de Vluchteling op 15 juni 
kon rekenen op veel media aandacht. 
Daarnaast zijn nog een aantal media momenten uit 
te lichten:

In de Volkskrant verschijnt een interview met
Tineke Ceelen (19 maart, “Moet je wel hulp geven 
aan gevluchte IS aanhangers”) met foto’s van drie-
voudig Zilveren Camera winnaar Eddy van Wessel. 

De uitzending van Tijd voor MAX staat woensdag
13 februari in het teken van het grote aantal vluch-
telingen uit Venezuela. Met ambassadeur Art Rooij-
akkers en Tineke Ceelen in de studio.

Veel radio-optredens in 2019, van De Nieuws BV 
(24 september, situatie Samos onhoudbaar) tot 
1 op 1 (8 mei, Haal jihadbruiden en IS-kinderen 
terug) en Radio 4.

Op 31 mei vertelt Tineke Ceelen over de situatie 
van Venezolaanse vluchtelingen in Colombia. De 
ambassadeur van de Postcode Loterij Winston 
Gerschtanowitz vertelt 19 november samen met 
Tineke Ceelen over diezelfde crisis in het program-
ma ‘5 uur live’.

Op 24 november deed Medialogica onderzoek 
naar hoe op sociale media een geraffineerd spel 
van haat zaaien, polarisatie is ontstaan en wie daar 
belang bij hebben. Met onder meer Tineke Ceelen, 
die regelmatig doelwit is van haatcampagnes op 
sociale media.
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IMAGO EN IDENTITEIT

Bekendheid en waardering
In 2019 hebben we nadrukkelijk de media opge-
zocht met ons werk en zijn we het gesprek aange-
gaan over humanitaire en politieke ontwikkelingen 
in Nederland en in de wereld. 
In de vergelijking met andere organisaties gene-
reert het Nederlandse Rode Kruis de meeste me-
dia-aandacht, direct gevolgd door Stichting Vluch-
teling. Qua bereik en mediawaarde doet Artsen 
zonder Grenzen het net iets beter dan Stichting 
Vluchteling.

POSITIONERING

Dit jaar zijn we ook begonnen met de ontwikkeling 
van de nieuwe strategie voor de komende jaren; 
2020-2024. Deze nieuwe strategie gebruiken wij 
als een kompas in brede maatschappelijke discus-
sies en in de te bepalen koers met betrekking tot 
het verlenen van de noodhulp voor vluchtelingen 
waar ook ter wereld. 

COMMUNICATIE IN 2020

De belangrijkste doelstelling voor 2020 is het be-

houden en zo mogelijk vergroten van het draagvlak 
voor bescherming van en hulp aan vluchtelingen 
en ontheemden. Traditionele en sociale media zijn 
daarbij de belangrijkste kanalen. 

Daarnaast streven we ernaar onderscheidend te 
zijn en blijven ten opzichte van andere hulporgani-
saties en onze naamsbekendheid te vergroten. 
Door fondsenwervende en communicatieve uitin-
gen goed op elkaar af te stemmen, brengen we 
een duidelijk en herkenbaar verhaal naar buiten. 

De elfde editie van de Nacht van de Vluchteling 
heeft groeiambities, zowel in aantallen lopers als in 
sponsorinkomsten. 

UITGELICHTE EVENEMENTEN

Massale solidariteit tijdens tiende Nacht van 
de Vluchteling
Een overweldigend aantal deelnemers heeft deel-
genomen aan de tiende Nacht van de Vluchteling. 
In totaal liepen op 15-16 juni een recordaantal van 
5700 mensen de nachtelijke sponsorloop.

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikke-
lingssamenwerking Sigrid Kaag, burgemeester 
Femke Halsema van Amsterdam, ambassadeurs 

Minister Sigrid Kaag (tweede van links) tijdens de Nacht van de Vluchteling. Foto: Danielle van Bergen. 34



“HET IS GEWELDIG DAT RUIM 
5600 MENSEN DE NACHT VAN 

DE VLUCHTELING LOPEN.
DIE SOLIDARITEIT IS NIET

ALLEEN HARTVERWARMEND, 
MAAR OOK HARD NODIG.”

- Sigrid Kaag -

Art Rooijakkers, Melissa Drost en Waldemar
Torenstra, rapper Diggy Dex, Johnny de Mol, 
Danny Ghosen, burgemeester Pauline Krikke van 
Den Haag en burgemeester Ahmed Marcouch van 
Arnhem hebben allemaal op hun eigen wijze een 
bijzondere en waardevolle bijdrage aan de tiende 
editie van de Nacht van de Vluchteling geleverd.

De opbrengst van 1,6 miljoen euro besteedt
Stichting Vluchteling aan levensreddende nood-
hulp voor vluchtelingen in de wereld.

Afgelasting route Westerbork – Groningen
Op 10 april heeft de organisatie moeten
besluiten om de Nacht van de Vluchteling niet van 
start te laten gaan vanuit het Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork. Door de aanhoudende kritiek 
en maatschappelijke druk heeft de organisatie, 
in samenspraak met Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork, het besluit genomen om het evene-
ment daar niet te laten starten. De ruim 400
ingeschreven lopers zijn nagenoeg allemaal
omgezet naar een van de andere routes in het 
land.

Lowlands
Ook dit jaar stond Stichting Vluchteling met
super-de-luxe toiletten en warme douches op het 
Lowlands festival, om aandacht te vragen voor 
het tekort aan schoon drinkwater en water om te 
wassen in met name het noorden van Nigeria, waar 
honderdduizenden mensen op de vlucht zijn voor 
oorlog en geweld. In ruil voor een donatie in de 
vorm van een festivalmuntje, gebruikenbezoekers 
‘De Badkamer van Stichting Vluchteling’.

Behalve een bezoekje aan de badkamer, hebben 
festivalgangers ook zelf kunnen ervaren hoe een 
vluchtelingenkamp er uitziet. Middels korte
VR-video’s ervaart men even de dagelijkse realiteit 
van Congolese vluchtelingen.

Ook in augustus 2019 bood Stichting Vluchteling op het festivalterrein van Lowlands weer schone douches en toiletten aan. 35



Eigen fondsenwerving
Wanneer we terugkijken op 2019, kunnen we 
tevreden zijn met de inkomsten die zijn behaald. 
Ten opzichte van 2018 zien we een daling vanuit 
inkomsten uit vermogensfondsen en kerken, maar 
juist een groei vanuit inkomsten uit bedrijven en 
particulieren ten opzicht van de doelstelling.

Onze donateurs hebben ons werk in 2019 ge-
steund met een totaalbedrag van € 12.136.000. 
Dit is een lichte daling van 2% ten opzichte van 
vorig jaar.

Actieve en structurele donateurs
Het aantal actieve donateurs (donateurs die de 
afgelopen 24 maanden doneerden aan Stichting 
Vluchteling) is ten opzichte van 2018 met 1% 
afgenomen. Van 212.355 naar 211.182. Wel heb-
ben we de groei van structurele donateurs weten 
door te zetten van 50.904 naar 51.072 actieve 
machtigingen.

Stichting Vluchteling heeft in 2019 van verschil-
lende kanalen gebruik gemaakt om de het aantal 
structurele donateurs te verhogen. Via straatwer-
ving en deur tot deur werving, via telemarketing 
en via de live fondsenwervende tv-uitzending ‘Tijd 
voor MAX’. Deze show heeft ervoor gezorgd dat 
meer dan 1.000 structurele donateurs zich hebben 
aangemeld. 

Online fondsenwerving
Stichting Vluchteling heeft in 2019 goede voort-
gang geboekt met werving via sociale media en 
andere online kanalen. 

De online donaties namen sterk toe: deze stegen 
van € 651.458 in 2018 tot € 1.009.522 in 2019. 
Onze effectieve sociale media marketing leidt niet 
alleen naar meer inkomsten, maar ook tot een 
hogere naamsbekendheid, meer verkeer naar de 
website en meer conversie. De komende jaren 
breiden we onze online fondsenwerving uit. 

Major Donors
Stichting Vluchteling ontving in 2019 een bedrag 
van € 290.185 van particuliere grote gevers,  

€ 111.931 van bedrijven, en € 1.076.542 van 
organisaties zonder winststreven. We hebben 
in 2019 de samenwerking met het bedrijfsleven 
vergroot, net als  met diverse familiefondsen en 
stichtingen. De gesprekken over samenwerking 
met nieuwe fondsen in 2019, krijgen een vervolg 
in 2020.

CAMPAGNES

Ieder jaar voeren we verscheidene campagnes om 
aandacht te vragen voor een specifieke situatie en 
hier fondsen op te werven. In 2019 kwamen we 
onder andere in actie voor Libanon (winter), Syrië 
(8 jaar oorlog), Irak (hulp aan de Jezidi’s) en Grie-
kenland (regen). 

Twee bijzondere campagnes lichten we 
graag toe.

CAMPAGNE 1 UITGELICHT

Vergeten crises
Zomercampagne: De campagne was een succes; 
we zagen een flinke toename in unieke websitebe-
zoekers en positieve media-aandacht.
In de media, politiek en economie is er in de 
zomermaanden juli en augustus qua nieuws en 
actualiteiten vaak weinig tot niets te beleven.
Stichting Vluchteling greep deze periode aan om 
te focussen op het laden van het merk, voorlichting 
en bewustwording.

“Een vergeten crisis? Niet als het aan ons ligt.”, 
onder dat motto zetten we in een periode van 
7 weken iedere week een vergeten crisis in de 
‘schijnwerpers’. Landen die zelden genoemd 
worden in de media, waarvan het Nederlandse 
publiek vaak niets weet, maar die zeker de aan-
dacht verdienen: Noord-Irak, Venezuela, Libië, 
Kameroen, Nigeria, Myanmar en Somalië.

Naast zichtbaarheid en bewustwording streefden 
we naar meer bezoekers op de website en het ver-
zamelen van potentiele donateurs. De resultaten 
mochten er zijn: een toename van meer dan 7.600 
unieke websitebezoekers vergeleken met dezelfde 
periode in 2018 en ook bereikten we meer dan 
445.000 mensen via Facebook. 
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De campagne was niet gericht op donaties maar 
leverde toch de nodige spontane giften op. Tot 
slot hebben we een mooi podium weten te creë-
ren voor vergeten crises en onze hulpverlening in 
die landen. 

CAMPAGNE 2 UITGELICHT

Geef meer dan je medelijden
Eindejaarscampagne: De campagne was een 
succes. De inkomsten zijn, ten opzichte van 
2018, gestegen met 2%.

In 2018 begon Stichting Vluchteling haar ‘Geef 
meer dan je medelijden’ campagne. We hebben 
ervoor gekozen hieraan in 2019 vast te houden om 

zo de bekendheid van de campagne te vergroten 
en herkenbaarheid bij het publiek te creëren.  
We zijn aan de slag gegaan met storytelling en 
hebben onze ambassadeurs Art Rooijakkers, 
Waldemar Torenstra en Hadewych Minis hierin 
een prominente rol gegeven.
Naast radiocommercials stonden de drie ook 
centraal in een reeks wervende onlinevideo’s. 
Door de inzet van storytelling, de ambassadeurs 
en de verschillende kanalen hebben we een 
360-graden campagne gecreëerd. 

Naast het werven van nieuwe donateurs, is er 
in dezelfde stijl ook een fondsenwervende brief 
met acceptgiro uitgegaan maar de bestaande 
achterban. 

Eindejaarscampagne Stichting Vluchteling 37



Ministerie van Buitenlandse Zaken
De Dutch Relief Alliance (DRA) bestaat uit zestien 
Nederlandse hulporganisaties, waaronder Stich-
ting Vluchteling. De alliantie is in 2015 opgericht 
door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Door samen te werken biedt de Dutch 
Relief Alliance snelle noodhulp aan slachtoffers 
van rampen en humanitaire crises over de gehele 
wereld. De leden van de alliantie dienen gezamen-
lijke voorstellen in bij het ministerie. De leden met 
de meeste toegevoegde waarde in een bepaalde 
crisis worden geselecteerd om vervolgens hun 
programma’s te implementeren. Voor elke geza-
menlijke aanvraag bij het Ministerie van Buiten-
landse Zaken fungeert een van de leden als pen-
voerder en coördinator. Stichting Vluchteling was 
namens de DRA penvoerder en coördinator van 
het noodhulpproject in Kameroen.

In 2019 ontving Stichting Vluchteling € 5,6 mil-
joen euro vanuit de DRA voor hulpverlening in 
Afghanistan, Burkina Faso, de Centraal Afrikaanse 
Republiek, Kameroen, Syrië en Yemen. Ook ont-
vingen we een bijdrage uit het innovatiefonds voor 
de ontwikkeling van de SCAN tool, een software 
die IRC helpt om de prijs-kwaliteitverhouding van 
humanitaire hulp te meten.

Nationale Postcode Loterij
Dankzij de miljoenen deelnemers groeit de op-

brengst van de Nationale Postcode Loterij in 2019 
naar recordhoogte. De ruim € 370 miljoen die de 
Nationale Postcode Loterij schenkt aan goede 
doelen is verdeeld onder 117 organisaties. 

Stichting Vluchteling is één van deze organisaties 
en mag al sinds 1996 rekenen op een jaarlijkse 
bijdrage. In 2019 ontvangen we € 5,1 miljoen. 
Mede dankzij deze belangrijke steun, kunnen we 
hulp blijven bieden aan mensen op de vlucht voor 
oorlog en conflict. 

Extra bijdrage voor noodhulp
Stichting Vluchteling heeft naast de jaarlijkse 
bijdrage van € 2,7 miljoen dit jaar een extra toeken-
ning gekregen van € 2,4 miljoen voor een onder-
wijsproject in Niger. 
Het project met de naam ‘Een leven na Boko Ha-
ram’,  zorgt ervoor dat meer dan 16.000 kinderen 
met een leerachterstand - op de vlucht geslagen 
voor Boko Haram - weer naar school kunnen.
Kinderen die het risico lopen om de school vroeg-
tijdig te verlaten en/of een leerachterstand hebben 
opgelopen (naar schatting 1.800 per jaar), krijgen 
bijscholing. We zorgen dat de onderwijsprogram-
ma’s verbeteren, de schoolgebouwen opgeknapt 
worden en goede sanitaire voorzieningen krijgen. 
Ook de docenten worden bijgeschoold. 
Het project is in april 2019 van start gegaan en 
loopt tot augustus 2021.

De bekendmaking van de schenking van de Postcode Loterij aan Stichting Vluchteling in het RTL4 televisieprogramma Koffietijd, 28 februari 2019.
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Om de kwaliteit van onze hulpverlening hoog te 
houden zijn goed bestuur en gedegen toezicht 
essentieel. Stichting Vluchteling hanteert duidelijke 
regels voor uitvoerende partners, strenge contro-
les en een actieve Raad van Toezicht. Bovendien 
zetten we in op een zo efficiënt mogelijke bedrijfs-
voering, zodat onze middelen zo veel mogelijk ten 
goede komen aan mannen, vrouwen en kinderen 
op de vlucht.  

Ook in 2019 hebben we extra aandacht besteed 
aan onze integriteit. Zo hebben wij een Code of 
Conduct die door alle collega’s wordt nagevolgd. 
Elke medewerker overlegt een Verklaring omtrent 
het Gedrag om zijn werk bij Stichting Vluchteling 
te mogen uitvoeren. Daarnaast  is er een klokken-
luidersregeling en zijn er afspraken gemaakt met 
een externe vertrouwenspersoon.

Het integriteitsbeleid van Stichting Vluchteling is 
van toepassing op de werknemers maar verstrek-
ken wij ook aan onze beneficianten en partners 
(organisaties). In een register houden wij eventuele 
schendingen bij. 

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 direc-
tie van Stichting Vluchteling en de algemene gang 
van zaken binnen de organisatie. Daarnaast geeft 
de raad advies aan de directie. Het reglement van 
de Raad van Toezicht is op de website vermeld. 
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die 
benoemd worden op persoonlijke titel. De leden 
worden voor vier jaar aangesteld en deze termijn 
kan eenmalig worden verlengd. De leden worden 
benoemd door de raad zelf, hierbij zorgen zij ervoor 
dat een evenwichtige samenstelling gewaarborgd 
blijft. De gezamenlijke competenties liggen op 
bestuurlijk, financieel, juridisch, accountancy, maat-
schappelijk en communicatief vlak.

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen 
salaris, alleen eventuele reiskosten worden vergoed.

ORGANISATIE BESTUUR, DIRECTIE EN MANAGEMENT

De auditcommissie bestaat uit twee leden van 
de Raad van Toezicht en is belast met het hou-
den van toezicht op de financiële gang van zaken 
binnen de stichting. In 2019 kwam de auditcom-
missie twee keer bijeen. Onderwerpen die hierbij 
aan de orde kwamen zijn de accountantscontrole 
voor het jaar 2018, risicomanagement, evalua-
tie salaris directeur, nieuwe statuten per 2020, 
afspraken en regelgeving inzake samenwerking 
nieuwe (internationale) partner, bevindingen ex- 
ante-assessment controle FPA, begroting 2020 
en de meerjarenraming 2021-2022. Het regle-
ment van de auditcommissie staat op de website. 

Werkzaamheden
De Raad van Toezicht heeft naast de gebruikelij-
ke vier vergaderingen, twee extra vergaderingen 
belegd naar aanleiding van de ontstane situatie in 
de samenwerking tussen Stichting Vluchteling en 
het IRC. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een wij-
ziging in de wijze van samenwerking met ingang 
van 2020.

Andere onderwerpen die aan de orde kwamen 
tijdens de vergaderingen zijn het jaarverslag van 
2018, het risicomanagement, de evaluatie van 
het salaris van de directeur, het ontwerp van de 
aangepaste statuten per 2020  en het jaarplan en 
de begroting voor de komende jaren. Een open-
bare werving & selectie procedure heeft geleid 
tot het aantrekken van drie nieuwe Raad van 
Toezicht-leden die in 2020 hun werkzaamheden 
zullen starten. 

Begin 2019 zijn de uitkomsten van de in 2018 
gehouden interne evaluatie besproken. Over het 
algemeen functioneert de Raad van Toezicht naar 
tevredenheid en voldoet het aan de vereisten 
van integer en goed toezicht. In de toekomst 
heeft men extra aandacht voor vergaderingen 
zonder aanwezigheid van het bestuur en wordt 
er meer tijd gereserveerd voor inhoudelijke 
discussies. In navolging daarop hebben in 2019 
extra vergaderingen plaatsgevonden in het kader 
van de strategie 2020-2024 en dan met name 
gericht op de nieuw te ontwikkelen operationele 
programma ’s.
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Statutenwijziging
De gewijzigde relatie met IRC heeft ertoe geleid 
tot een herziening van de statuten per 1 januari 
2020. De bestuursstructuur, waarin IRC-afgevaar-
digden voorheen een stem hadden, is gewijzigd. 
Ook is de aanspraak als preferentiële partner op 
de inkomsten van Stichting Vluchteling komen te 
vervallen. 

Tegelijkertijd met de herziening van de statuten en 
het uittreden van de IRC-vertegenwoordiger is er-
voor gekozen de Raad van Toezicht uit te breiden 
met drie nieuwe leden met specifieke vaardighe-
den op het gebied van marketing, beleidsontwikke-
ling en bestuur.
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Linkerpagina: Jonge Zuid-Soedanese kinderen groeien op in oorlog. Alleen wie groen draagt, gaat naar school. Foto: Chris de Bode.

LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De heer prof. dr. A. Klink, voorzitter
Vanaf 1 januari 2012,
benoemd tot januari 2024
(Neven-)functies:
• Lid Raad van Bestuur Coöperatie VGZ UA
• Hoogleraar Zorg, arbeidsmarkt en politieke 

sturing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
• Bestuurslid Zorgverzekeraars Nederland
• Bestuurslid Innovatiefonds Zorgverzekeraars
• Bestuurslid Stichting Kwaliteitsgelden Medisch 

Specialisten (SKMS)
• Lid Raad van Toezicht Stichting Zorgevaluatie 

(Leading the Change)
• Voorzitter Dutch Harkness Fellowships Selecti-

on Committee, The Commonwealth Fund

De heer G. Visser RA, penningmeester 
Vanaf 16 december 2015,
benoemd tot januari 2024
(Neven-)functies:
• Partner Dubois & Co. Registeraccountants

De heer mr. J. Kohnstamm
Vanaf 1 januari 2012,
benoemd tot december 2019
(Neven-)functies:
• Coördinerend voorzitter van de Regionale Toet-

singscommissies Euthanasie
• Lid van de initiatief- en referendumcommissie 

van de gemeente Amsterdam
• Voorzitter van het bestuur van het Verzetsmu-

seum
• Voorzitter van het bestuur van de Leo Smit 

Stichting

De heer E. Schenkenberg van Mierop
Vanaf 21 februari 2017,
benoemd tot februari 2021
(Neven-)functies:
• Founding Member and Executive Director HE-

RE-Geneva 
 
De heer Sanjayan Srikanthan
Vanaf 26 september 2017,
benoemd tot december 2019 
(Neven-)functies:
• Senior Vice President & Executive Director at 

International Rescue Committee 

BESTUUR, DIRECTIE EN MANAGEMENT

De directeur-bestuurder van Stichting Vluchteling, 
Tineke Ceelen, geeft uitvoering aan de genomen 
beslissingen van de Raad van Toezicht. De direc-
tie bepaalt het beleid, stelt financiële richtlijnen 
vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de 
dagelijkse leiding. 

Samen met het managementteam van de organi-
satie voert de directeur het beleid uit. Het manage-
mentteam bestaat uit de directeur, hoofdprogram-
ma’s beleid/ adjunct directeur, het hoofd interne 
bedrijfsvoering, hoofd voorlichting, en het hoofd 
fondsenwerving. Het team vergadert op wekelijkse 
basis. Het bestuursreglement, afgeleide van de 
statuten, is op de website gepubliceerd.

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 be-
paling van het bezoldigingsbeleid en de vaststel-
ling van de beloning volgt Stichting Vluchteling de 
‘Regeling beloning directeuren van goede doelen’, 
zoals bepaald door Goede Doelen Nederland. 
Deze regeling geeft aan de hand van zwaartecrite-
ria een maximum norm voor het jaarinkomen.

In 2019 verdiende de directeur van Stichting 
Vluchteling, inclusief belaste en onbelaste vergoe-
dingen, een bruto jaarsalaris van €121.215.
Dat valt binnen de hiervoor gestelde norm van 
Goede Doelen Nederland. Een uitgebreide toelich-
ting is te vinden in het financieel jaarverslag.
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PERSONEELSBELEID

Stichting Vluchteling had eind 2019 een team van 
35  medewerkers, die samen 31,5 fte vertegen-
woordigden. In 2018 waren dit 29 medewerkers 
(26,85 fte). Voor de salariëring van de medewer-
kers hanteert Stichting Vluchteling de BBRA-over-
heidsschalen.

Ook werden consultants ingehuurd, onder andere 
voor het uitwerken van het ISO-kwaliteitsmanage-
ment systeem, coaching van personeel en om 
tijdelijk het team Voorlichting aan te sturen. 

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 2019 zijn onze 
medewerkers onder meer bijgeschoold bij het 
Centre for Safety and Development, het ontwikke-
len en beheren van nieuwe marketingtechnieken, 
de bedrijfshulpverlenging en op gebied van het 
vluchtelingenrecht.

PERSONEEL

Personeel (per 31 december 2019) 

Directeur-bestuurder
C.A.J.M. Ceelen
Hoofd Projecten/Adjunct Directeur
A. Hehenkamp
Hoofd Interne Bedrijfsvoering
R.B. Boetje
Directiesecretaresse
1 FTE
Beleid en Pleitbezorging
1 FTE
Financiën en HRM
3 FTE
Projecten
A Hehenkamp (Adjunct Directeur /
hoofd programma s’en beleid)
6FTE
Communicatie
6FTE
Fondsenwerving
R. Victorie (Hoofd Fondsenwerving)
12 FTE
Receptie
1FTE
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Het medewerkers tevredenheidsonderzoek heeft 
geleid tot een aantal acties en verbeterpunten ten 
aanzien van het personeelsbeleid:

• Voor de uitvoering van beleidsuitwerking is 
meer ondersteuning nodig;

• Aandacht besteden aan de samenwerking 
tussen mensen;

• De informatievoorziening van het management-
team naar medewerkers kan beter;

• Openstaan voor inbreng medewerkers behoeft 
meer aandacht. 

In de loop van 2019 is een start gemaakt met 
bovenstaande verbeterpunten, in 2020 wordt een 
extra training voor werknemers georganiseerd 
waarin “samenwerking” en de uitgangspunten van 
de gedragscode centraal staan. 

In 2019 was het ziekteverzuim met 1,64% bedui-
dend lager dan het ziekteverzuim in 2018 (3,53 %). 

Met regelmaat worden lezingen en sessies ge-
houden voor het personeel, waarin ervaringen 
uit het veld worden gedeeld. Sprekers zijn de 
eigen medewerkers die vertellen naar aanleiding 
van een veldbezoek of externen die een relevant 
onderwerp uitdiepen. 

IRC: SAMENWERKING GEWIJZIGD

Sinds 2015 heeft Stichting Vluchteling een sa-
menwerkingscontract met het International Res-
cue Committee. In 2019 is na zorgvuldig beraad 
besloten dat de positie van IRC als preferentiële 
partner gewijzigd wordt. De verwachtingen ten 
aanzien van de onderlinge samenwerking blijken 
niet verenigbaar; naast verschil in omvang van 
de organisaties zijn er ook culturele verschil-
len die niet eenvoudig te overbruggen lijken en 
die in de loop van de jaren niet zijn verbeterd. 
In goed overleg is besloten het samenwer-
kingscontract om te zetten in een Memorandum 
of Understanding.
De samenwerking met IRC blijft, maar IRC heeft 
geen zitting meer in de Raad van Toezicht van 
Stichting Vluchteling en is bovendien niet langer 
de partner die statutair aanspraak kan maken op 
de fondsen van Stichting Vluchteling.

BESTUUR, DIRECTIE EN MANAGEMENT

Nieuwe partnerschappen zijn onderzocht en na 
uitgebreid onderzoek, diverse gesprekken en 
bezoeken is uiteindelijk de organisatie INTERSOS 
een goede en passende kandidaat gebleken. Deze 
Italiaanse noodhulporganisatie zet zich in voor hu-
manitaire hulp aan slachtoffers van natuurrampen 
en gewapende conflicten over de hele wereld. 

Na uitgebreide kennismaking en –uitwisseling, 
controles op bestuur, financiën, monitoring en eva-
luatie en na de nodige bezoeken op directieniveau 
en met andere geledingen binnen de organisaties, 
is besloten vanaf 2020 de samenwerking met 
deze nieuwe primaire internationale partner voor 
de uitvoering van projecten op te starten.

INTERNE ZAKEN

De vaststelling van het beleid gebeurt op basis van 
het jaarplan, dat geactualiseerd en goedgekeurd 
wordt door de Raad van Toezicht. Op basis van dit 
plan maken de afdelingen hun jaarlijkse werkplan. 
De voortgang wordt wekelijks tijdens het manage-
mentteam overleg besproken. De Raad van Toe-
zicht ontvangt elk kwartaal een inhoudelijk voort-
gangsrapportage over de organisatie als geheel. 

ISO 9001:2015
Om de interne werkprocessen kwalitatief hoog-
waardig en zo productief mogelijk te organiseren 
werkt Stichting Vluchteling met ISO 9001:2015. 
We hebben daarbij het management van finan-
ciële, operationele en organisatorische risico’s 
geïntegreerd in het systeem. In het najaar heeft 
de jaarlijkse controle plaatsgevonden. Er zijn geen 
bevindingen die opvolging nodig hebben. De certi-
ficering voor een periode van drie jaar is geldig tot 
en met 2020. 

Financiën 
De samenwerking met de in 2016 aangetrok-
ken HLB Blömer accountants en adviseurs B.V. 
verloopt goed. De jaarrekeningcontroles over de 
afgelopen jaren zijn naar alle tevredenheid afge-
rond. In oktober 2019 heeft de interim-controle 
plaatsgevonden waarbij geen bijzonderheden 
zijn geconstateerd.
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Oude vrouw tapt water in Zuid-Kivu in de Democratische Republiek Congo. 44



De Raad van Toezicht ontvangt elk kwartaal 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 B.V.

Framework Partnership Agreement
Om in aanmerking te komen voor financiering van 
uit de EU, is een zogeheten ECHO-accreditatie 
nodig. Stichting Vluchteling is in 2019 gestart
met de aanvraag. 
In mei 2019 heeft Stichting Vluchteling gehoord
te voldoen aan de eisen om het Framework
Partnership Agreement te tekenen met ECHO. 
Deze accreditatie is een vereiste om toegang te 
verkrijgen tot de de Dutch Relief
Alliance fondsen van de overheid.

Het contract dat in 2020 afloopt, moet worden 
hernieuwd. Hiervoor is HLB Blömer accountants 
en adviseurs B.V. gevraagd de voorafgaande 
beoordeling uit te voeren.  De uitkomst van deze 
beoordeling vormt de basis voor het verkrijgen van 
een vervolgcontract. De eerste bevindingen door 
de accountants zijn positief. 

Personeelsvertegenwoordiging 
In 2019 heeft de Personeelsvertegenwoordiging 
een uitgebreid tevredenheidsonderzoek gehouden 
onder het personeel. De uitkomsten zijn met alle 
werknemers besproken en hebben geleid tot een 
actieplan, hier is meer over te lezen in de alinea 
over het personeelsbeleid.  

Duurzaam ondernemen
Stichting Vluchteling laat zich jaarlijks door de 
Climate Neutral Group adviseren wat we kunnen 
doen om onze CO2-voetafdruk te verkleinen.

We kopen milieuvriendelijk papier in en zetten 
het hele jaar in op het verder verduurzamen van 
het reisbeleid van Stichting Vluchteling door de 
CO2-uitstoot van vliegreizen af te kopen. 

In 2019 is ingezet om de duurzame ambities van 
Stichting Vluchteling in de werkomgeving con-
creet te maken.

Integriteit en verantwoording
Wij hechten grote waarde aan een respectvolle 
omgang tussen medewerkers onderling en rich-
ting onze begunstigden.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag, fraude, 
intimidatie en machtsmisbruik zijn onacceptabel. 
We werken onverminderd hard aan het voortdu-
rend verbeteren van de cultuur, de procedures 
en daarmee de bescherming van mensen waar 
wij voor werken.

We  maken gebruik van  een klokkenluidersrege-
ling en een gedragscode. Iedereen die te maken 
heeft met wangedrag of daar aanwijzingen voor 
heeft, wordt nadrukkelijk gevraagd zich te melden 
via de klokkenluidersregeling, waarna onderzoek 
en indien van toepassing, maatregelen volgen. 

In 2019 is extra tijd en aandacht besteed aan het 
voorkomen, opsporen en reageren op ongewenst 
gedrag. Onze procedures worden tegen het licht 
gehouden en waar nodig aangescherpt. Ook 
sluiten we een contract af met een extern vertrou-
wenspersoon. Trainingen op het gebied van inte-
griteitsbeleid worden ingepland. 

Om fraude zoveel mogelijk te voorkomen werken 
we met het fraudeprotocol. Dit protocol geeft aan 
op welke wijze fraude kan worden voorkomen en 
hoe er gehandeld moet worden indien er vermoe-
dens zijn van frauduleuze acties of gedrag. Indien 
fraude wordt bewezen volgen formele acties en 
maatregelen.

45



Stichting Vluchteling committeert zich aan 
de volgende codes en richtlijnen:

• Gedragscode Stichting Vluchteling
De code beschrijft de principes en gedrags-
regels die bepalend zijn voor onze manier van 
werken en leidend zijn ten aanzien van de te 
nemen beslissingen in het werk op kantoor en 
in het veld. Ook is aangegeven hoe te hande-
len indien niet wordt voldaan aan de gedrags-
regels. Alle nieuwe medewerkers ondertekenen 
bij aangaan van het dienstverband de gedrags-
code. Daarnaast worden alle medewerkers met 
regelmaat verzocht de code opnieuw te onder-
tekenen. Eind 2019 is gestart met een update 
van de Code of Conduct die per 1-1-2020 van 
toepassing zal zijn.  

• ISO 9001:2015 
Wij voldoen aan de verplichtingen van de ISO 
9001:2015 standaard voor kwaliteitsmanage-
ment. De huidige certificering is geldig tot 
oktober 2020. 

• Erkenningsregeling Goede Doelen
      Nederland

We houden ons aan de erkenningsregeling van 
Goede Doelen Nederland, de opvolger van het 
CBF-keurmerk. Met deze Erkenning laten goe-
de doelen zien dat zij de zaken op orde hebben 
en transparant zijn over de bestedingen en 
over de bereikte resultaten. In 2019 heeft een 
hertoetsing plaatsgevonden. 
Een aandachtspunt ten aanzien van de harde 

normen voor het jaarverslag 2019 is dat beter 
inzichtelijk moet worden gemaakt wat wel of 
juist niet is bereikt in het licht van het meerja-
renbeleid van de organisatie

• 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 humani-
taire hulpverlening. 

• The Core Humanitarian Standard on 
      Quality and Accountability

We zijn lid van de CHS Alliance en commit-
teren 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 projectinforma-
tie 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.

Vluchtelingen uit buurland Nigeria vluchten voor het geweld
van Boko Haram naar Kameroen. Foto: Eddy van Wessel. 46



• Accountantscontroles
De accountants controleren of uitgaven recht-
matig zijn en dat regelgeving t.a.v. financieel 
beheer, opzet interne controle en uitvoering 
conform wettelijke regelgeving uitgevoerd 
worden.

Incidenten 
In 2019 zijn er geen meldingen van wangedrag 
geweest op ons kantoor in Den Haag.
Vanuit het veld zijn enkele meldingen gemaakt van 
onderzoeken naar eventuele integriteitsschendin-
gen. Deze meldingen worden door de integriteits-
coördinator bijgehouden. Daar waar nodig, is dat 
ook gemeld aan donoren.

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 me-
dia 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 conserva-
tieve 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 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 onzekerhe-
den in 2019  hadden betrekking op het al dan niet 
verkrijgen van een eigen Framework Partnership 
Agreement (FPA). Op 25 April 2019  is een over-
eenkomst met ECHO getekend.

Stichting Vluchteling voldoet aan de criteria en ver-
kreeg een eigen FPA die geldig is tot eind 2020. 
Voor juli 2020 moet een nieuwe FPA worden aan-
gevraagd. Dat proces is in het 3de kwartaal 2019 
in gang gezet. 

Een ander risico is de vergrijzing in ons dona-
teursbestand. 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 overheidsfinan-
ciering is ons streven om slechts 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 aan-
deel dat uit de particuliere markt wordt verkregen.
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Totaal geworven baten 2019: € 22.955.262

Totaal uitgaven 2019: euro 23.557.000

FINANCIËN
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Het bestuur van Stichting Vluchteling geeft door 
de benoeming van de reserves aan op welke wijze 
de haar ter beschikking staande middelen worden 
aangewend.

De reserves zijn onderverdeeld in: 

• Een reserve financiering activa. Deze reserve 
wordt gevormd voor de dekking van de materi-
ele activa op korte termijn;

• Een continuïteitsreserve. Deze reserve wordt 
gevormd voor de dekking van de risico’s op 
korte termijn voor personeel en campagnes;

• Een projectreserve. Deze reserve wordt ge-
vormd voor de dekking van de hulpverlening;

• Een innovatiereserve. Deze reserve is voor 
ontwikkeling van innovatieve strategieën op 
gebied van de doelstellingen. De reserve wordt 
gevormd voor dekking van hulpverlening, lobby 
en/of voorlichting;

• Een reserve voor ontwikkeling van het loka-
le-partnerbeleid. De reserve wordt gevormd 
voor dekking van de hulpverlening door natio-
nale organisaties. 

Wanneer door derden aan een deel van de midde-
len een specifieke besteding is gegeven wordt dit 
deel aangemerkt als een bestemmingsfonds.

De huidige bestemmingsfondsen zijn:

• Actiefonds Mijnen Ruimen (AMR); Dit fonds 
dient ter ondersteuning van ontmijningsactivi-
teiten. 

• Fonds NPL; in 2019 is een eenmalige extra 
bijdrage ontvangen van de Nationale Postcode 
Loterij voor een project in Niger met een loop-
tijd tot en met 31 augustus 2021. Het deel van 
de bijdrage wat nog niet is toegewezen aan het 
project, wordt toegevoegd aan het Fonds NPL.

• Fonds Kenniscentrum KUNO; Dit fonds dient 
ter ondersteuning van activiteiten op het ge-
bied van kennisuitwisseling over noodhulp. Het 
is een samenwerkingsverband tussen Ngo’s, 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) 
en de gemeente Den Haag.
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Solvabiliteit
Uit de solvabiliteit – de verhouding tussen het 
eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel 
de verhouding tussen het eigen vermogen en het 
totaal vermogen- blijkt het weerstandsvermogen 
van een organisatie. Hoe hoog deze solvabiliteit 
moet zijn, hangt af van de aard van de onderne-
ming. Met behulp van onderstaande kengetallen 
kan inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van 
de organisatie.
Algemeen genomen, wordt een organisatie als
financieel gezond beschouwd als de solvabiliteit
tussen de 25% en de 40% ligt.

Liquiditeit
Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen 
vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt 
in hoeverre een organisatie aan haar financiële 
verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met 
behulp van onderstaande kengetallen kan inzicht 
worden verkregen in de liquiditeitspositie van de 
organisatie. 
Algemeen genomen wordt een organisatie als 
liquide beschouwd als de current ratio groter is 
dan 1.
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Oudere dame in vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos.
Foto: Mona van den Berg 51
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