
Ga naar www.geweldigewebsite.nl voor meer details.
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STICHTING HERE TO
SUPPORT



Voorwoord
Sinds de oprichting van Here to Support, zijn er veel
weerbaarheidsprojecten gedaan voor en met ongedocumenteerden,
de een succesvoller dan de andere. Alle projecten hadden 1 ding
gemeen: de participatie onder de ongedocumenteerden is enorm
afhankelijk van de waan van de dag: hebben mensen een dak boven
hun hoofd, wordt er de zorg geboden die nodig is, is er voldoende
begeleiding op juridisch vlak, is er genoeg eten/warme
kleding/schoenen? Here to Support heeft duidelijk in haar statuten
staan dat zij geen noodhulp verleent, en daar probeert de Stichting zich
elk jaar aan te houden. Toch is dit soms onhoudbaar omdat wij onder
de deelnemers van onze projecten signaleren dat het aan noodhulp
ontbreekt. In april 2019 was dit wel heel dringend: 50 jonge Eritreeërs
stonden op straat, zonder dat er een netwerk was dat hen op kon
vangen of dat de politiek iets deed. Here to Support heeft zich
maandenlang ingezet om deze jongeren op te vangen: na het slapen in
meer dan 10 verschillende locaties, richtten we een nieuwe stichting
op: Art. 8EVRM, die zich nu speciaal op opvang richt en los staat van
Stichting Here to Support. In januari 2019 hadden we nooit verwacht
dat ons jaar grotendeels zou bestaan uit het verlenen van noodhulp.
Here to Support bestaat al sinds 2013, maar zag nooit jongens die zo
kwetsbaar waren als de Eritrese groep die wij opvingen. Sommige
waren/zijn minderjarig maar konden dat niet aantonen, sommige net
18. Allemaal zochten (en zoeken!) ze een veilige basis.  We hebben veel
geleerd: nooit meer doen wij zo’n grootschalige opvang, maar we
onderzoeken nog steeds de mogelijkheden om deze jongeren te
helpen op een manier waar wij goed in zijn.Naast de opvang deden we
natuurlijk ook andere projecten! We begonnen aan de CoCreative
Agency, Boss your Project en de Here to Support Academy. De
organisatie werd  geprofessionaliseerd en er werd een Europees
netwerk opgezet. De hoogtepunten en samenvatting van projecten zijn
te lezen in dit jaarverslag.

Veel liefs,
Team Here to Support



Here to Support gaat verbindingen aan met vluchtelingen in limbo
en verschillende organisaties, op het gebied van educatie &
kennis, artistieke projecten en lobby & belangenbehartiging. De
projecten worden opgezet door een groep van kunstenaars,
cultureel producenten en theoretici in samenwerking met
vluchtelingen die hun stem willen laten horen en iets willen
veranderen aan de situatie waarin zij zich bevinden.Samen
streven wij naar samenwerkingsvormen gebaseerd op
gelijkwaardigheid binnen een samenleving die zich kenmerkt door
fundamentele ongelijkheid. De organisatie opereert vanuit de
overtuiging dat een open en inclusieve samenleving alleen
ontstaat als iedereen binnen die samenleving wordt erkend,
gelijke rechten heeft en zijn of haar stem gehoord wordt.

Over Ons
Here to Support

2016 de Ab Harrewijnprijs
(landelijke prijs voor sociaal
initiatief).
2017 won onze Media Academy
de European Citizenship Award.
2018 De Vluchtmaat, waar Here
to Support initiator van is, werd
genomineerd voor Dutch
Design Award.

Awards



Educatie en kennis; Weerbaarheid en kennisontwikkeling. Een
samenwerking tussen wetenschap/universiteiten/kennisinstituten om
ongedocumenteerden kennis te geven en daarmee hun weerbaarheid te
vergroten. Ook valt onder deze pijler de kennis die HtS zelf ontwikkelt van
het werken met de doelgroep.   

Artistieke projecten: Samenwerking tussen kunstenaars en vluchtelingen.
Kunstenaars helpen om het verhaal van de ongedocumenteerden op
andere manieren te vertellen en te visualiseren met als doel om meer
bewustwording te creëren in de maatschappij en plekken mogelijk te
maken voor verbinding en ontmoeting. Daarnaast gebruiken de mensen uit
onze doelgroep, die vrijwel een rechteloos bestaan leiden, het recht op
expressie en het recht om van zich te laten horen.  

Lobby& belangenbehartiging: Onder deze pijler vallen projecten die direct
te maken hebben met belangenbehartiging van de doelgroep. Er wordt
samengewerkt met gemeenten/politiek, het maatschappelijk middenveld en
andere belangenverenigingen om op te komen voor de rechten van de
doelgroep, deze zichtbaar te maken en te lobbyen van erkennen van hun
rechten.

3 pijlers



Organisatie
Professionalisering

Vanaf juli 2018 werden er nieuwe plannen
geschreven en de beslissing gemaakt om een
zakelijke coördinator aan te nemen om te helpen
met fondsenwerving en meer structuur aan te
brengen binnen de stichting. Met hulp van
Stichting Haëlla en Kansfonds kon vanaf eind 2018
betaald een zakelijk coördinator - Malou Lintmeijer,
voormalig bestuurder van HtS - aan de slag.
Daarvoor werd er al flink aan fondsenwerving
gedaan, om een stevige basis te leggen voor 2019.
Tot nu toe heeft dit zijn vruchten afgeworpen. De
structuur binnen de stichting is terug en er is een
duidelijke keuze gemaakt in de visie, doelen en
projecten van de stichting. In 2020 wordt deze lijn
doorgezet en wordt een donatie systeem opgezet
om meer draagvlak voor de stichting te creëren en
meer “eigen inkomsten” binnen te halen.



Noodhulp & Art.
8evrm

Vanaf april 2019 ontstond er een situatie die het recht op opvang zeer urgent
maakte. Op 1 april 2019 ging de Winteropvang dicht in Amsterdam met het gevolg
dat 70 mensen op straat belandden. De Gemeente Amsterdam was druk bezig met
het realiseren van 500 bedden in de 24-uursopvang en deze ongedocumenteerde
mensen, waarvoor op 1 april geen overbruggingsopvang voor was, stonden op de
wachtlijst. Wanneer zij geplaatst werden was niet bekend. Dit betekende dat deze
groep - veelal Eritreeërs tussen de 17 en 25 jaar, zonder netwerk in de stad - geen
onderdak had, geen eten en geen douches/sanitair, omdat zij verder buiten elke
andere regeling en voorzieningen vallen.  Here to Support heeft intensief gelobbyd
voor opvang voor deze groep: ze zijn medisch kwetsbaar bevonden, maar hebben
geen overbruggingsopvang aangeboden gekregen. Here to Support besloot met het
netwerkpartners zelf opvang te regelen.

 Ook al is opvang absoluut geen doel op zich van Here to Support, als denktank ziet
HtS waar de gaten vallen en waar nieuwe initiatieven ontwikkeld en ondersteund
dienen te worden. Want je kan geen ‘self-empowerment’ activiteiten aanbieden
zolang de basis - opvang - er niet is. Opvang is een eerste basisrecht, voor ieder
mens, ongeacht of je de juiste verblijfspapieren hebt of niet.  Omdat het realiseren
van opvang niet binnen onze doelstellingen past, werd een nieuwe stichting
opgericht: Art.8EVRM. De naam van deze stichting is gebaseerd op Artikel 8 van het
Europese Verdrag van de Rechten van de Mens: dit artikel voorziet in het recht op
respect voor privé- en familieleven, het eigen huis en het briefgeheim (waarbij
bepaalde beperkingen in overeenstemming met de wet en noodzakelijk in een
democratische samenleving mogelijk zijn).  

Stichting 8EVRM heeft vanaf 1 juni 2019 t/m half oktober in een pand in Amsterdam
Zuid-Oost de groep opgevangen . Het betreft veelal jonge Dublinclaimanten,
waarvan sommigen minderjarig zijn. Door problemen met de huisbaas was het niet
langer houdbaar om de jongens vanaf oktober op te vangen, waardoor
onderhandelingen met de Gemeente over deze groep noodzakelijk werden gestaakt.  
Here to Support  startte de campagne AmsterDak begonnen, om opvang voor deze
jongens bij Amsterdammers te regelen. Vanuit die campagne gingen mensen
uiteindelijk de 24-uursopvang in of de nieuwe winteropvang.



Projecten 2019
Amsterdam City Rights

Amsterdam City Rights brengt Amsterdammers met en zonder papieren bij elkaar om
mensenrechten en sociale rechten in de stad te borgen en verbeteren. In het eerste jaar van het
bestaan lag de focus op lobby voor 24-uursopvang voor ongedocumenteerden. Voor het eerst
in jaren kwam 24-uursopvang in Amsterdam op de agenda, tegen de koers van landelijke
politiek. Tien maanden na de oprichting van ACR besloot de gemeente op kerstavond de BBB's
24 uur per dag open te stellen, vooruitlopend op het nieuwe plan dat in juli 2019 van start ging:
24-uursopvang in zelfbeheer met begeleiding en leefgeld. De situatie voor
ongedocumenteerden in de stad is hiermee radicaal gekanteld en staat haaks op die van een
jaar geleden. Het was een hoogtepunt, maar veel plekken binnen de 24-uurs opvang konden
niet op tijd te worden gerealiseerd. Veel - met name jongeren - stonden op straat. Lees hier
meer over bij ART. 8EVRM.

*Aanwezigheid bij de cliëntenraden, geheel 2019 *Overleg tussen ongedocumenteerden en
ambtenaren over de inrichting van 24-uurs opvang voor 500 ongedocumenteerden; the do’s and
dont’s. *Aanjager zijn voor initiatieven, zoals 8EVRM, AmsterDak *Het scherp houden van andere
organisaties in het veld: wij praten niet over ‘cliënten’ of ‘bezoekers’. * Campagnes rondom opvang 50
ongedocumenteerden in samenwerking met Artsen zonder Grenzen vanaf april 2019 * Campagne
voor City Pass in 2019 * samenwerkingen met buitenlandse partners 2019, waaronder een eerste
meeting in september 2019



Here to Support
Academy

In 2019 kreeg de voormalige We Are Here Academy een nieuwe start.
Onder de Here to Support Academy werden er nieuwe cursussen gemaakt
in een andere vorm dan voorheen. In evaluaties met de doelgroep bleek
dat het wenselijk was om cursussen van 2 of 3 dagen per maand aan te
bieden, in plaats van wekelijkse cursussen. Ook werd er gevraagd om
verduurzaming van de cursussen. De verduurzaming kreeg vorm door na
elke cursus iets aan te bieden waar de cursisten creatief aan de slag
konden met wat ze geleerd hadden. Zo traden ze op tijdens 5 mei
vieringen, ontwikkelden producten en bereidden een presentatie voor over
mensenrechten in Amsterdam.   In totaal bereikte de Academy 70 cursisten.

Vrijheid met ZID Theater 
Ondernemerschap met Makers Unite, Firma Hoe dan
Wel en ASKV. 
Burgerschap met Stem op een Vrouw, Prodemos, FAST
Team en CREA
Anti Racisme, Social Media en Geschiedenis Amsterdam
met Comite 21 maart,
 De Goede Zaak en Amsterdam Museum
Mensenrechten met Verzetsmuseum en Ostadetheater
Maken en Creatie met designer Karen Paalman

Onderwerpen



Boss your Project
De Gemeente Amsterdam zette begin 2019 een aanbesteding
uit voor hun beleid rondom ongedocumenteerden. Here to
Support werd gevraagd om in te schrijven op ‘participatie’. Na
lang overleg met ambtenaren en het bestuur van HtS, werd er
besloten om een projectplan te schrijven. HtS was aanvankelijk
sceptisch, omdat zij niet afhankelijk wil zijn van Gemeentelijke
subsidie en de daarbij behorende eisen/plichten. Het plan voor
de aanbesteding is zo opgesteld dat HtS nog steeds haar
activistische karakter kan behouden en de Gemeente kan
uitdagen op haar mensenrechtenbeleid. Vanaf juli 2019 is HtS
aan de slag gegaan met een Innovatieproject, waarbij er wordt
geëxperimenteerd met een eigen fondsenpotje waar
ongedocumenteerden hun eigen projecten aan kunnen
aanvragen.



CoCreative Agency
In 2019 ging de CoCreative Agency voor het eerst
aan de slag. Met een groep ongedocumenteerden
en designers  werden de eerste ideeën bedacht en
workshops gehouden voor het maken van diverse
producten, die door ongedocumenteerden verkocht
kunnen worden. Rond het kookboek creëerde Here
to Support een businessmodel, waarmee het
mogelijk wordt gemaakt dat ongedocumenteerden
hun eigen producten kunnen maken en verkopen,
zonder dat iemand hier strafbaar voor wordt
gesteld. Volgens dit model zal ook de CoCreative
Agency te werk gaan. De Agency begon vanaf
september 2019, met de eerste workshops.



Here to Support werkte hard aan een aanvraag bij Europe for Citizens -
een programma van de Europese Commissie- om een netwerk op te
bouwen van soortgelijke organisaties, waar een toolkit wordt gebouwd
met best-practices om steden ‘uit te dagen’ voor inclusieve rechten en
basic human rights. Deze aanvraag is gehonoreerd en het project is vanaf
september 2019 van start gegaan. Van 2019 t/m 2021 zal er een
internationaal netwerk worden opgericht: City Rights United! Organisaties
uit Barcelona, Napels, Hamburg, Utrecht, Kopenhagen gaan aan de slag
met hun eigen best-practices en wisselen methoden uit, hoe
mensenrechten in steden verbeterd kunnen worden. De eerste meeting
was in oktober 2019 in Amsterdam! 

City Rights United

Partners
Here to Support Amsterdam, 
Mangkulturellt Center Fittja, 
Ex OPG Naples, 
Top Mantra, Barcelona, 
The Bridge Radio, Kopenhagen, 
Asmaras World Refugee Support
Hamburg,
BAK Utrecht,
the municipality of Amsterdam.



Samenwerking
Here to support wil met elk project verbindingen aangaan. De
projecten worden opgezet door een groep van kunstenaars,

cultureel producenten en theoretici in samenwerking met
vluchtelingen die hun stem willen laten horen en iets willen

veranderen aan de situatie waarin zij zich bevinden.

Samen streven wij naar samenwerkingsvormen gebaseerd op
gelijkwaardigheid binnen een samenleving die zich kenmerkt

door fundamentele ongelijkheid. De organisatie opereert
vanuit de overtuiging dat een open en inclusieve samenleving

alleen ontstaat als iedereen binnen die samenleving wordt
erkend, gelijke rechten heeft en zijn of haar stem gehoord

wordt. Met deze overtuiging is het nodig om altijd in
samenwerkingsverband te werken. 

HtS heeft in drie jaar tijd een groot netwerk - zowel in
Amsterdam als landelijk, opgebouwd waarmee ze actief

samenwerkt om vluchtelingen in limbo een stem te geven in
de samenlevingen. HtS werkt samen met alle hulporganisaties
rondom ongedocumenteerden in de stad zoals ASKV, Dokters

van de Wereld, Indonesian Migrant Union, Artsen zonder
Grenzen,  Rode Kruis, Equator etc.

We zijn onderdeel van verschillende georganiseerde overleg
organen:Taakgroep Vluchtelingen van Raad van Kerken

Amsterdam, Breedstedelijk overleg ongedocumenteerden
Amsterdam, Gelagkamer overleg Amsterdam, Landelijk

ongedocumenteerden Steunpunt - PMZV landelijk overleg.



Fondsen en
subsidie

Kansfonds
Stichting Haella
Stichting Doen

Dioraphte
PINfonds

Gemeente Amsterdam
Fundatie Van Den Santheuvel, Sobbe

European Cultural Foundation
Europe for Citizens

Diverse kerken
Diverse donateurs


