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Inleiding 
2018 was een bijzonder jaar voor Here to Support.  
De groep ongedocumenteerden waarmee wij projecten opzetten werd steeds actiever en weet 
steeds meer zelf aan te geven wat er nodig voor hen is en wat hun rechten zijn. De Gemeente 
Amsterdam kreeg een nieuw - progressief! - stadsbestuur, wat kansen gaf voor HtS om met het 
nieuwe bestuur en de ongedocumenteerden gesprekken te voeren over hun rechten. 
Tegelijkertijd bleef in 2018 de groep zonder papieren groeien, mede door Europese afspraken 
rondom Dublinconventie en de slechte omstandigheden in de kampen aan de grenzen van 
europa. Het werd duidelijk dat er te weinig bedden zijn voor opvang, en het stadsbestuur raakte 
steeds meer overtuigd van de noodzaak van 24-uurs opvang. Er waren dieptepunten, van 
gezinnen die op straat sliepen en waarvoor ad-hoc opvang geregeld moest worden , maar er 
werden ook successen geboekt: het akkoord van de 24-uursopvang ligt er en wordt nu 
uitgevoerd. Met ons project Amsterdam City Rights lobbyede wij voor een City Paspoort  en 
hielden we Talkshows waar ongedocumenteerden spraken met politici over hun situatie. We 
maakten een succesvol theaterstuk o.l.v. Lara Staal en Yoonis Osman Nuur, waarin we 
“Europa” aanklaagden voor het schenden van mensenrechten. Ook werden er nieuwe plannen 
voor de HtS-Academy gemaakt en waren we onderdeel van een internationaal project 
Displaced in Media van ECF. 
 
Tegelijkertijd besefte Here to Support dat de stichting moest gaan professionaliseren om te 
groeien en succesvolle projecten te blijven doen. Er werd besloten om een zakelijk coördinator 
aan te nemen en meerjarige plannen te schrijven. 
In dit verslag leest u over de hoogtepunten van 2018 van Here to Support. 



 
HtS Organisatorisch  
Professionalisering 
In 2018 werd het duidelijk dat Here to Support een professionaliseringsslag moest gaan maken, 
om haar voortbestaan te verzekeren. Er werden gesprekken gevoerd met ongedocumenteerden 
over de doelen en de projecten van Here to Support, en met verschillende partners en het 
bestuur over de visie. Tot het volgende is besloten: 
 
Here to Support organiseert zich rondom drie peilers, waaronder de projecten vallen: 
 

● 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. 
 
 
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 2019 
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.  



 
 
Het bestuur werd aangevuld met Lieke Wissink, phd Sociologie aan de UvA en Yoonis Osman 
Nuur, mensenrechten activist. 
 
De organisatiestructuur is als volgt: 
Bestuur 
Voorzitter: Suzan Doodeman 
Penningmeester: Gerrit Duits 
Secretaris: Lieke Wissink 
Lid: Yoonis Osman Nuur 
 
Team: 
Oprichter / coordinator: Savannah Koolen 
Zakelijk coördinator: Malou Lintmeijer 
Project Coordinator: Annette Kouwenhoven 
 
 
Verhuizing Vluchtmaat naar Frederik Hendriksstraat 
Een grote verandering, die ook te maken had met de professionalisering, was de verhuizing in 
augustus 2018 uit de Vluchtmaat in Amsterdam Duivendrecht. De Vluchtmaat zelf is een hele 
goede plek, waar ook veel ongedocumenteerden wonen, maar de locatie van de Vluchtmaat 
stond in de weg. Here to Support verhuisde haar kantoor tijdig naar de binnenstad, waardoor er 
veel meer contact was met hulporganisaties, de Gemeente en HtS beter te bereiken was voor 



de doelgroep. In 2019 is HtS officieel verhuisd naar de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam 
West, in het gebouw bij ASKV (Amsterdams Steunpunt Ongedocumenteerden) 

 
 
Nieuwe samenwerking: Annette Kouwenhoven 
In 2018 werd Here to Support verstevigd met de komst van Annette Kouwenhoven. Samen met 
Savannah Koolen richtte zij het project Amsterdam City Rights (ACR)  op, hieronder uitgelicht. 
Here to Support is trots op deze samenwerking en het project ACR in minder dan 8 maanden 
tijd zien uitgroeien tot een succesvolle “ lobby” van ongedocumenteerden bij het stadsbestuur 
van Amsterdam. 
 
Over Annette Kouwenhoven 
Annette Kouwenhoven is coördinator van het project Amsterdam City Rights van Here to 
Support. Tevens is ze coördinator bij Ondertussen in het AZC in Amsterdam. Zij heeft als 
netwerkcoördinator bij het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie gewerkt en door haar 
werkervaring een goed overzicht wat er in de asielketen nodig is. Kouwenhoven kijkt vanuit haar 
expertise Social Design (MFA Sandberg Instituut, masteropleiding Rietveld Academie) naar 
deze systemen, analyseert structuren en draagt oplossingen aan. Ze heeft ervaring in 
commerciële communicatie trajecten en in het opzetten van community art projecten. Zo is zij 
initiatiefnemer van het Redocumented project (2008) i.s.m. het Wereldhuis; waarbij 



ongedocumenteerden zelf hun eigen leven documenteerden  (in fotografie en tekst, middels 
exposities en publicaties). Kouwenhoven is tevens initiatiefnemer van het Goedemorgen Team 
(tegenwoordig coördineert ze het Code Rood signaleringsnetwerk). Al meer dan drie jaar is dit 
team iedere morgen aanwezig bij de Bed-Bad-Brood te Amsterdam om mensen zonder 
papieren wegwijs te maken in de stad. Kouwenhoven heeft de ‘Helicopter view’, maar kent ook 
de dagelijkse, harde realiteit voor ongedocumenteerden van nabij. 
 
 
Projecten 
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. 
Context In Amsterdam stonden in de winter van 2018 meer mensen op straat dan ooit. 
Tegelijkertijd spraken linkse Amsterdamse politieke partijen uit dat ze graag een ‘Fearless City’ 
wilde worden. 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 regime dat 
in juli 2019 van start gaat: 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. 
 
Hoogtepunten 
*Talkshow April 2018 tussen politici en ongedocumenteerden *Wereldtent Augustus 2018 over 
het openbreken van meerdere plekken *Eigenzinnige lobby voor 24-uursopvang, geheel 2018 
*Democratiseringsslag in de BBB’s. *Aanwezigheid bij de cliëntenraden, geheel 2018 *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, bewezen eind 2018 
*Het scherp houden van andere organisaties in het veld: wij praten niet over ‘cliënten’ of 
‘bezoekers’. 
 
 
Input Meeting Pakhuis de Zwijger 
Op 7 november organiseerde Amsterdam City Rights een meeting in Pakhuis de Zwijger met 
ambtenaren van de gemeente Amsterdam. Dit team is verantwoordelijk voor het schrijven van 
het nieuwe plan voor ongedocumenteerden. In zes voorbereidende meetings werd deze 
meeting voorbereid. Vijf belangrijke onderwerpen, (Shelter, education & work, guidance, access 
to the city, healthcare) waren de basis voor vijf dialoogtafels, waar ambtenaren konden 
aanschuiven gedurende de middag. Meer dan 60 ongedocumenteerde mensen uit de stad van 
verschillende groepen en achtergronden waren aanwezig en gaven input over zaken die voor 
hen belangrijk zijn die meegenomen moet worden in de plannen van de gemeente. De 



aantekeningen die op alle tafels gemaakt zijn, werden een week later op 15 november 
aangeboden aan wethouder Rutger Groot Wassink. 
 
City Rights Tours 
Het afgelopen jaar zijn er vier tours georganiseerd, voor de nationale raad van kerken, voor de 
VU Universiteit, en voor Rode Kruis teams. Deze tours gaan langs de verschillende locaties in 
de stad waar ongedocumenteerden mensen wonen of verblijven, de gidsen in de tour zijn 
mensen zonder papieren en zij vertellen bij alle locaties verhalen en beantwoorden vragen. Het 
einde van de tour is in het Wereldhuis met een diner. De reacties zijn overweldigend en mensen 
staan versteld van het verborgen leven wat normaal onzichtbaar is. De eerste nieuwe tours voor 
2019 zijn alweer geboekt. We willen dit maandelijks gaan doen en ook hier een verdienmodel 
uit ontwikkelen. 

 
 
 
Conferenties, en internationale netwerken 
Afgelopen jaar is stevig gewerkt aan de banden met organisaties in verschillende Europese 
steden. In juni bezochten we Barcelona en spraken daar vooral met ambtenaren en mensen 
van Barcelona en Comu over municipalisme en hoe bewegingen (activisten, sociale 
bewegingen etc.) vanuit de stad hun stem kunnen laten horen en hoe dit ook kan worden 
omgebouwd naar beleid. We keken naar participatieprocessen en samenwerking tussen 
bestuur en bewoners uit de stad in Barcelona en haalden hier inspiratie uit. 



Op een conferentie van de Council of Europe in Botkyrka (Stockholm) over Urban Citizenship 
was Amsterdam City Rights aanwezig als sprekers. Op deze conferentie bespraken we hoe 
burgerschap in steden vormgegeven kan worden met beleidsmakers en initiatiefnemers van 
bijvoorbeeld stad-IDkaarten en manifesten voor een interculturele/inclusieve stad. Daarnaast 
bezochten we namens Amsterdam City Rights Kopenhagen en Hamburg. Hier bezochten we 
initiatieven als Trampolin House, Centre for Arts & Migration Politics en deden we mee aan een 
van de grootste anti-racisme demonstraties in Europa van 2018. 
 
 
EUROPE ON TRIAL - Trial Trilogy 
Samen met theatermaker Lara Staal en Osman Yoonis werd de Trial Trilogy ontworpen. The 
Trial Trilogy wil een ruimte scheppen waar kennis toegankelijk gemaakt kan worden en in 
gezamenlijkheid gereflecteerd kan worden over een van de meest complexe vraagstukken van 
onze tijd. De drie zaken: Amsterdam on Trial, The Netherlands on Trial en Europe on Trial 
behandelen het vraagstuk zowel vanuit stedelijk perspectief als op landelijk en Europees 
niveau. Meer en meer komt regelgeving op globaal en lokaal niveau onder spanning te staan. 
Beslissingen worden steeds meer op afstand gemaakt zonder de specificiteiten van lokale 
contexten mee te kunnen nemen. Asielbeleid komt met name in Brussel en Den Haag tot stand, 
maar het zijn de steden die deze regelgeving praktisch moeten implementeren. Op nationaal en 
Europees niveau gaat het over anonieme nummers, maar Amsterdam heeft te maken met 
mensen met gezichten en verhalen. The Trial Trilogy wil door middel van drie zittingen de drie 
niveaus (stedelijk, landelijk, Europees) in kaart brengen. Door complexe informatie toegankelijk 
te maken biedt The Trial Trilogy mensen de kans zelf positie in te nemen. Het project wil zo het 
maatschappelijk debat rondom de complexiteit van de komst en aanwezigheid van 
vluchtelingen publiekelijk voeren door middel van het gebruik van de structuur van een 
volkstribunaal. Het gaat er in de aanklacht nadrukkelijk niet om individuen te veroordelen, maar 
collectief op zoek te gaan naar ons morele kompas in de hedendaagse, door media 
gedomineerde, geglobaliseerde wereld. 
 
 
In juni 2018 werd het eerste tribunaal gehouden in samenwerking met debatcentrum De Balie 
en was onderdeel van Forum on European Culture, een samenwerking tussen Dutch Culture en 
De Balie 
Als voorbereiding onderzocht theatermaker Lara Staal hoe een rechtszaak tot stand komt, wat 
voor vorm een volkstribunaal heeft en hoe andere artistieke projecten de rechtszaak als 
theatervorm hebben gebruikt. Lara en Savannah Koolen - coördinator Here to Support - 
benaderden sprekers en getuigen. Yoonis Osman Nuur bereidde samen met Lara de aanklacht 
voor. Tijdens de avond waren er 15 sprekers en 200 man publiek. Here to Support is trots dat zij 
sprekers van zowel de rechter en linkerkant van de politiek bij elkaar kreeg en dat zij op een 
constructieve manier met elkaar in dialoog gingen. 
 
De volgende twee Trials zijn gepland voor 2019 en 2020.  



 
BUSINESS BOOST CAMP 
We organiseren in samenwerking met Firma Hoe dan Wel (bureau voor sociaal ondernemen), 
Makers Unite en  ASKV organiseerden HtS twee maal de Business Boost Camp, waar 
deelnemers een snelcursus ondernemen krijgen. Ze gaan aan de slag met business modellen, 
communicatie, netwerkanalyse en strategie voor hun eigen ideeën. Binnen drie dagen is het de 
bedoeling dat er een onderneming op papier staat en uitgevoerd kan worden. De Business 
Boost Camp is onderdeel van de Academie, en werd ooit ontwikkeld vanuit het Wereldhuis en 
gevolgd door meer dan 60 deelnemers. 
Displaced in Media 
In het project Displaced in Media heeft Here to Support samengewerkt met 8 organisaties uit 8 
verschillende landen aan het uitwerken van media strategien voor en met vluchtelingen. 
Hiervoor is HtS in de afgelopen twee jaar bij meerdere internationale congressen geweest, 
georganiseerd door European Cultural Foundation. Het project heeft geresulteerd in 
aanbevelingen aan mediamakers/beleidsmakers en de Europese Commissie. Het rapport is te 
lezen via deze link: 
https://www.culturalfoundation.eu/library/displaced-in-media-policy-forum-marseille 
 
Internationaal 
Here to Support werd naast het Displaced in Media project veel uitgenodigd bij internationale 
congressen.: 
- The Council of Europe nodigde HtS uit in Stockholm om te praten over de stadspas in 
Amsterdam.  

https://www.culturalfoundation.eu/library/displaced-in-media-policy-forum-marseille


- De Migrant and Refugee Congres van de Europese Unie in Brussel was een netwerk congres 
met vluchtelingen organisaties uit heel Europa. 
- HtS was aanwezig bij Fearless Cities Conferenties in Brussel en Barcelona.  
 
Voorbereidingen projecten 2019 
 
Voorbereidingen Academy 2019 
Uit de vele gesprekken die Here to Support met de doelgroep voerde, bleek dat zij graag een 
doorstart zagen van de We Are Here-Academy. De Academy is in 2014 opgericht voor de leden 
van We Are Here, in samenwerking met verschillende (universitair) docenten. We besloten om 
de Academy door te laten starten onder de naam Here to Support-Academy, zodat meer 
ongedocumenteerden hier zich welkom voelen. De structuur van de Academy werd veranderd 
en in 2018 werd er op zoek gegaan naar nieuwe partners en financiering gezocht. In februari 
2019 kwam door de bijdrage van Pinfonds en Oranje Fonds een doorstart van de Academy, met 
partners als Tropenmuseum en de Black Archives. 
 
Doorstart CoCreative Agency 
Naast de Academy en de voortzetting van Amsterdam City Rights, onderzocht Here to Support 
hoe het succes rond het kookboek verder kon worden voortgezet. Met een groep 
ongedocumenteerden en Annette Kouwenhoven werd de CoCreative Agency bedacht. In 2019 
wordt er een makersplaats opgericht voor en van ongedocumenteerden, in samenwerking met 
kunstenaars en designers. 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 van slag gaan.  
 
Internationaal 
In 2018 is er een internationaal netwerk opgebouwd, wat in 2019 wordt voortgezet. Here to 
Support vraagt bij Europe for Citizens - Europese subsidie - financiering aan 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.  
 
 
 
Over Here to Support 
Here to Support wil verbindingen aangaan 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.  
 
Awards 
De Here to Support won in 2016 de Ab Harrewijnprijs (landelijke prijs voor sociaal initiatief). 
In 2017 won onze Media Academy de European Citizenship Award. 
De Vluchtmaat, waar Here to Support initiator van is, werd in 2018 genomineerd voor Dutch 
Design Award. 
 
Fondsen & Partners 
Here to Support wordt structureel financieel gesteund door: KANSfonds & Haella Stichting. De 
Here to Support Academy wordt ondersteund door PINfonds, Oranjefonds & ondersteund door 
Het Tropen Instituut. Amsterdam City Rights wordt ondersteund door Stichting Democratie en 
Media & BAK Basis Actuele Kunst, Wijdoenmee.nu, Stichting der verbreiding der waarheid, 
Keizersgracht Kerk Amsterdam & vele donateurs en ambassadeurs. The Trial Trilogy wordt 
ondersteund door Bankgiroloterij fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, de Balie 
Amsterdam & Stichting Democratie en Media. 
 
ENGLISH SUMMARY 
About Here to Support 
Here to Support engages in projects initiated by a group of artists and theorists in close 
cooperation with refugees in limbo. Together we aim to shape partnerships based on equality 
within a society characterized by fundamental inequalities. At Here to Support we believe that 
an open and inclusive society can only exist if everyone in it is acknowledged and entitled to 
rights. Here to Support started as a support organisation for refugee collective We Are Here in 
Amsterdam, but now connects many different migrant and undocumented groups in the city and 
nationwide. The foundation does not primarily focus on providing humanitarian assistance, but it 
strives for emancipation of undocumented migrants. To make them seen, heard and essentially, 
to put them in charge of their own lives again. We initiate educational and cultural projects that 
enable them to express and develop themselves. 
We are here to support. 
The core of the Here to Support Foundation consists of a board and a coordinator. The 
coordinator runs the foundation on a daily basis and sets out the course content. The board 
assesses whether the project proposals and their implementation are in line with the objectives 
set by the foundation itself. The board also has a controlling function in the financial field. The 
board will remain informed during regular board meetings, where they will be informed by the 
coordinators. The board assesses whether the project proposals that are being made are in line 
with the objectives set by the foundation itself. 
 
Director: Savannah Koolen * Project coordinators: Annette Kouwenhoven & Savannah Koolen * 
Zakelijke coördinatie: Malou Lintmeijer 
 
Board: 



Chairman: Suzan Doodeman *Treasurer : Gerrit Duits *Secretary:  Lieke Wissink * Member: 
Yoonis Osman Nuur 
 
About Savannah Koolen 
Savannah Aleksandra Koolen (1985) is the coordinator and founder of the Here to Support 
foundation. Koolen studied at the dance academy but unfortunately had to stop dancing early 
because of injuries. Her full life she is involved in politics, activism and art and after her study Art 
& Culture at the University in Maastricht she moved to Amsterdam. For ten years she has been 
working on how artists and artistic projects can support the struggle of minorities and refugees 
to equal rights, and strengthen the movements. In 2007 she was a coordinator of the 
Nationwide campaign for funding for the arts, and since the start (2012) of refugee collective We 
Are Here in Amsterdam she supports thei From June 2017, she was also campaign leader of 
GroenLinks Amsterdam for the winning, local elections in 2018 at the Here to Support 
foundation and later joined the board of GroenLinks as president of the board . 
 
Projects 2018/2019 
Amsterdam City Rights brings together Amsterdam residents with and without documents so as 
to bundle their powers in the securing and improvement of human and social rights in the city. 
Amsterdam City Rights organizes think tank gatherings and smaller events. Our main goal for 
2019 is to push the city board to develop a city-ID card, (Urban Citizenship card) for all 
residents, including undocumented migrants. Next to this our main focus will be on the right to 
work and education and building an international network 
 
Amsterdam City Rights bases its starting point in the unrealised interests of the most 
marginalised group in our society: people without documents. By putting them first and 
improving their situation, we want to expand the human rights of other marginalised groups too. 
 
CoCreative Agency is a makersplace for designers and Undocumented (citizens) to make 
products which they can sell and make other citizens aware of their position and human rights in 
the City of Amsterdam. 
 
The main goal of the Here to Support & Media Academy is to create an inclusive society by 
facilitating education. Together with professors, institutes as Tropenmuseum and the Black 
Archives, the Academy educates on human rights, media use, journalism, boarding policy etc.  
 
The Trial Trilogy is a  fictional court (a play) where undocumented people charge the City of 
Amsterdam, The Netherlands and Europe for violating Human Rights with their policy of 
undocumented citizens. 
The first part, Europe on Trial, took place on 2 June 2018 in the former Amsterdam courtroom 
De Balie and was part of Forum on European Culture, a collaboration between Dutch Culture 
and De Balie. 
 
Top 5 Highlighted Achievements out of projects 2018/2019 



 
● 24 Hours sheltering in the City of Amsterdam 
● City Pass for every citizens (also undocumented) in Amsterdam  
● Partner of Displaced in Media, project of ECF 
● 5 years of informal learning: Academy: 150 students 
● Created a business model where undocumented people can sell their own products, 

without violating the law 
 
Awards 
In 2016, the Here to Support won the Ab Harrewijn Prize (national prize for social initiative). 
In 2017 our Media Academy won the European Citizenship Award. 
De Vluchtmaat,  from which Here to Support is initiator, was nominated for Dutch Design Award 
in 2018. 
 
Funding 
Here to Support is structurally financially supported by: KANSfonds & Haella Stichting. The Here 
to Support Academy is supported by PIN fund, Oranjefonds & supported by Het Tropen 
Instituut. Amsterdam City Rights is supported by Stichting Democracy and Media & BAK Basis 
Actuele Kunst, Wijdoenmee.nu, Foundation of the dissemination of truth, Keizersgracht Church 
Amsterdam and many donors and ambassadors. The Trial Trilogy is supported by 
Bankgiroloterij fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, Amsterdam de Balie and 
Democracy and Media Foundation. 
 


