Jaarverslag 2018
Activiteiten
Nieuwjaarsborrel
Zowel jongeren en netwerkpartners waren uitgenodigd voor de
nieuwjaarsborrel. Tijdens de borrel hebben we onze plannen voor 2018
gepresenteerd en geproost op (hernieuwde) samenwerking.
Netwerkontwikkeling en positionering
In 2018 hebben we opvolging gegeven aan de in 2017 gevoerde verkennende
gesprekken. Dit waren verdiepende gesprekken rondom samenwerking en
positionering met diverse contractpartners, New Dutch Connections, Beyond
Borders, Pharos, Nidos en COA.
Ter voorbereiding op een geplande project-aanvraag in 2019 hebben we
daarnaast onderzoekende gesprekken gevoerd met diverse gemeenten en
bovengenoemde samenwerkingspartners en een aantal zelforganisaties
(Connected Youngsters, Zelforganisatie Sierra Leone).
SAMAH ter opvolging van de bijeenkomsten van vorig jaar een
vervolgbijeenkomst gehad met het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn,
waarin we gesproken hebben over signalen en mogelijkheden tot financiering.
SAMAH-community
Ook in 2018 heeft SAMAH actief contact onderhouden met de jongeren uit de
SAMAH-community. De ervaringsdeskundigen zijn onder andere ingezet als
onderzoeksteam voor het onderzoek naar geweld onder AMV’s in de opvang
door de Erasmus Universiteit en als co-trainer bij diverse trainingen.
AMV-platform
In 2017 heeft SAMAH, in samenwerking met Pharos, het initiatief genomen tot de
inrichting van een landelijk AMV-platform, omdat de toename van het aantal
alleenstaande minderjarige asielzoekers dat in 2015 en 2016 asiel heeft
aangevraagd in Nederland, er behoefte aan een landelijk platform waar aandacht
was voor:
• Het (verder) verbeteren van de afstemming en samenwerking tussen
organisaties die zich inzetten voor amv’s.
• Het uitwisselen en bundelen van kennis, ervaringen en good practices tussen
organisaties die werken met amv’s.
• Het signaleren van knelpunten rondom de opvang en begeleiding van amv’s
en komen tot (preventieve) oplossingen.
In 2018 heeft SAMAH, in samenwerking met Pharos, dit platform verder
vormgegeven. Het AMV-platform kwam in 2018 3 keer bij elkaar en behandelde
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naast algemene uitwisseling onder andere uitgebreide uitwisseling rondom de
thema’s:
• Uitgeprocedeerde AMV’s
• Psychische problemen en middelengebruik
• Risico opvang ‘kanslozen’ tussen ‘kansarmen’
• Nieuw opvangmodel
• Terugkeer
• Gezinshereniging, de begeleiding van AMV’s na de hereniging en het belang
van goede begeleiding tijdens de procedure (en bijbehorende lange
wachttijden) daarvan, stress die het met zich meebrengt
• Schoolverzuim
• 18+ en dakloos
• Aansluiting vervolgonderwijs
• Onderzoek RUG (Monica Smit, overgang KWE naar 18+)
Vrijwel alle stakeholders rondom de opvang en begeleiding van amv’s namen
hieraan deel, waaronder o.a. Pharos, Nidos, de contractpartners van Nidos, COA,
GGD, Vluchtelingenwerk, Unicef en Defence for Children. Op verzoek van de
deelnemers is meer ruimte gemaakt op de agenda voor inbreng vanuit de
deelnemers. Elke bijeenkomst stond daarom de inbreng van 1 van de
deelnemers op agenda. 1 van de bijeenkomsten vond plaats bij 1 van de
contractpartners op locatie. Zij hebben die middag een kijkje gegeven in de
werkwijze (toekomstplan) en goede samenwerking met de gemeente.
Vanwege de extra reistijd die dit locatiebezoek opleverde voor een deel van de
deelnemers is besloten de bijeenkomsten toch centraal in Utrecht te blijven
houden, ondanks de inspiratie die het bezoek opleverde.
Advisering/de stem van jongeren
SAMAH heeft bij diverse platformen haar ervaringsdeskundige input geleverd en
meegewerkt aan de opzet en inzet van ervaringsdeskundigen bij een aantal
onderzoeken
Platform rondom mensenhandel (kwetsbaarheid minderjarigen, preventie) STEP
Bescherming minderjarigen tegen mensenhandel door voorlichting,
Platform rondom illegale Afghanen (perspectief alleenstaande minderjarigen) Vluchtelingenwerk
Zorgen over Afghaanse jongeren zonder verblijfsvergunning die wel van plan
zijn in Nederland te blijven. Onder andere gesproken over (gebrek aan)
toekomstperspectief, methodiek terugkeer, perspectieven in Nederland,
netwerken.
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Safoura over onderzoek
Kindertelefoon: casusontwikkeling
De kindertelefoon wil AMV’ers ook goed kunnen bedienen. SAMAH heeft daarbij
ondersteund, door diverse casussen te ontwikkelen en gespreksmodellen uit te
werken, die de Kindertelefoon heeft opgenomen in haar trainingsaanbod voor
vrijwilligers.
Inzet rapport “Volg je dromen tot je niet langer kunt leven”
In september is het rapport “Volg je dromen tot je niet langer kunt leven” ingezet
ter inspiratie bij bijeenkomst over Eritrese AMV’s voor gemeenten door de VNG.
Organisatieontwikkeling
Samenstelling bestuur
Zittende bestuursleden: Nathalie Boerebach (secretaris), Robert Goedhart
(voorzitter), Adimka Uzozie (penningmeester).
Nieuwe bestuursleden: Jerry (penningmeester)
Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en voert haar taken
onbezoldigd uit.
Donaties
In 2018 heeft SAMAH diverse donaties ontvangen. Deels van deze donaties
kwamen vanuit een medewerker van Fairworks, die haar netwerk heeft
gevraagd aan SAMAH te doneren als afscheidscadeau.
PR
Actiekaarten
SAMAH heeft een aantal actiekaarten ontwikkeld in samenwerking met
striptekenaar Mas Hab, om aandacht te vragen voor de thema’s die naar voren
kwamen in het rapport “Volg je dromen tot je niet langer kunt leven”. Deze
thema’s zullen ook uitgebreider terugkomen op de website. De actiekaarten die
reeds zijn ontwikkeld hebben als thema:
• Welke rol heb jij vandaag?
• Iedereen kan een changemaker zijn?
Vernieuwde website
In samenwerking met Rhied Othmani van Arttomic hebben we de SAMAH
website vernieuwd. Een aantal onderdelen zijn nog in ontwikkeling en worden in
2019 verder opgezet.

www.samah.nl

info@samah.nl

Ambities voor 2019
Evaluatie en financiële afronding AMV-platform jaar 2, voortzetting vanuit eigen
middelen in 2019.
Doorontwikkeling nieuwe SAMAH-website, met aandacht voor onze trackrecords om onze retrobranding meer kracht bij te zetten.
Opzetten projectontwikkeling en projectfinanciering rondom 2 grote thema’s te
weten de overgang van 17 naar 18 en terugkeer.
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