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1. INLEIDING
“De waarde van een steen wordt bepaald door zij omgeving”
Jaren geleden vroegen we aan jongeren wat voor hen belangrijke spreekwoorden of
gezegden waren die ze als kind hadden meegekregen en waar ze nu, in Nederland, nog wel
eens aan terugdachten omdat ze hen kracht gaven. Een van hen vertelde dat hij in zijn
zoektocht naar hoe zijn integratie vorm te geven vaak moest denken aan de gevleugelde
uitspraak van zijn oma: “De waarde van een steen wordt bepaald door zijn omgeving”. Hij
leerde van haar dat wie je bent niet vast staat, maar continu in beweging is door de mensen
die je ontmoet, de kaders waarin je je beweegt en de uitdagingen waarvoor je komt te
staan. Maar zij drukte hem vooral op het hart dat je als mens veel aankunt en jezelf kunt
verrassen met hetgeen waartoe je in staat bent.
Dit spreekwoord van zijn oma is ons altijd bijgebleven omdat het de kern raakt van het werk
van SAMAH. We beogen met al onze werkzaamheden bij te dragen aan het verstevigen van
de positie van jongeren in de samenleving. Dat doen we in een complex samenspel van tal
van interacties de jongeren dagelijks hebben met actoren om hen heen. Met vrienden,
school, werk en familie, maar ook met beleid, bureaucratie en hun fysieke omgeving. Al die
interacties leiden tot continue beweging.
Jongeren hebben in dit samenspel natuurlijk een eigen aandeel. Soms zijn ze die
onopvallende steen in een kiezelpad, soms de steen die rimpels in het water veroorzaakt,
soms de steen die pijn doet als je erop staat vanwege de scherpe randen. Of die steen met
die bijzondere vorm, die opvalt en bijzonder plekje krijgt.
Voor SAMAH is dat eigenlijk niet anders: ook wij zijn continu in beweging vanwege de vragen
die we van jongeren krijgen, de problemen van jongeren waar we op stuiten en de ambities
die jongeren formuleren.
Ook de partners die we ontmoeten om onze doelstellingen te realiseren brengen beweging.
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2019 een impuls gegeven aan
SAMAH door mede bij te dragen aan een groot project rondom het terugdringen van
armoede en schulden onder jongeren. Daarmee bereikten we niet alleen jongeren in
kwetsbare situaties, maar kwam ook de organisatie als geheel in beweging en tot een
hernieuwde ‘waardebepaling’ zoals te lezen valt in dit jaarverslag.
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2. OVER SAMAH
SAMAH heeft als doelstelling participatie van (voormalige) alleenstaande minderjarige
asielzoekers in de leeftijd van 12 tot 25 jaar te bevorderen en hun positie in Nederland te
verbeteren.
SAMAH werkt vanuit het empowerment denken en heeft in haar activiteiten veel aandacht
voor participatie (in de vorm van invloed, inspraak en initiatief) van jongeren, het vergroten
van veer- en draagkracht en de wisselwerking tussen jongeren en de wereld om hen heen.
De vaak complexe situaties waarin jongeren verkeren vraagt om een integrale benadering in
de begeleiding, zorg en opvang van deze jongeren met aandacht voor zelfregie en eigen
beleving van jongeren. Daardoor ontstaan oplossingen die door jongeren zelf gedragen
worden en passen bij hun behoeften en mogelijkheden.
SAMAH heeft in de loop der jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd van organisaties
binnen en buiten de vreemdelingenketen en is hierdoor in staat snel te schakelen met
bijvoorbeeld voogden, immigratiemedewerkers, advocaten, hulpverleners, mentoren,
jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, gemeenteambtenaren, wijkteams, leerkrachten,
leerplichtambtenaren en incassobureaus. SAMAH is daardoor in staat knelpunten op
casusniveau bespreekbaar te maken en aan te pakken en waar nodig in staat belang te
behartigen op gemeentelijk of landelijk niveau.
SAMAH begeleidt en volgt jongeren ook na hun achttiende verjaardag en beschikt daardoor
over een groot netwerk van voormalige alleenstaande minderjarige asielzoekers waarmee
nog warm contact is. De wijze waarop de levens van deze jongeren zich ontwikkelen zijn een
grote inspiratiebron voor het denken over empowerment van jongeren. Samen met deze
voormalige alleenstaande minderjarige vreemdelingen zet SAMAH zich in om hun ervaringen
en kennis optimaal te benutten voor het verbeteren van de opvang, zorg en begeleiding van
jonge alleenstaande vluchtelingen.
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3. ACTIVITEITEN IN 2019
In 2019 heeft SAMAH verschillende activiteiten uitgevoerd in het kader van projecten en
opdrachten door derden.
3.1 PROJECT PAY ATTENTION TO YOUR FUTURE
In juni is SAMAH gestart met een het project PAY attention to your Future. Een project
rondom financiële zorgen, schulden en armoede onder (voormalig) AMV’ers. Het project
richt zich in eerste instantie op jongeren die 18+ zijn en al financiële zorgen of schulden
hebben. Samen met ervaringsdeskundigen gingen we met deze jongeren in gesprek, op zoek
naar oorzaken en oplossingen.

Illustratie door Mas Hab ©

De uitdagingen waar jonge statushouders voor staan op financieel gebied (en andere
gebieden) zijn complex. Vaak wordt gedacht dat jonge statushouders niet met geld om
kunnen gaan. Dat is voor hen ook wennen, het gaat in Nederland soms anders dan ze
gewend zijn. Ook is het nieuw voor hen om alles zelf te moeten regelen. Ze zijn jong, leven in
het moment en hebben nog niet altijd oog voor de gevolgen van beslissingen. Daarnaast zijn
er factoren, die ervoor zorgen dat ze soms andere keuzes maken dan men zou willen. Onder
druk van familie, waar ze zich enorm verantwoordelijk voor voelen.
“Ik weet dat ik mijn huur en zorgverzekering moet betalen, ik weet het. Het geeft mij veel
stress al die brieven.. Maar als mijn moeder belt en zegt dat het mijn schuld is als mijn zusje
iets overkomt, dan stuur ik toch mijn geld naar haar. Ik heb het goed hier, ik moet voor hen
zorgen”
Meisje, Eritrea, 19 jaar
Dingen die voor organisaties vanzelfsprekend zijn, zijn voor jonge statushouders soms niet
duidelijk. Ook niet als ze het uitgelegd hebben gekregen. De logica is er voor hen nog niet, ze
moeten wennen aan ons systeem. Dat kost tijd, het is een leerproces.
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“Ik krijg alweer mijn uitkering niet. Ik moet loonstrookje doorgeven, maar ik heb niet
gewerkt, waarom geloven ze mij niet?? Ik dacht ik kan bankafschrift laten zien.. ik wist niet
dat ik ook moet doorgeven als ik niet gewerkt heb”
Jongen, Eritrea, 19 jaar
Communicatie tussen jongeren en instanties kan een hoop zorgen verminderen, maar is
lastig voor jongeren. Ze weten niet altijd dat het nodig is, vinden het lastig en hebben soms
moeite met de beperkte bereikbaarheid van instanties.
“Het is niet zo dat we hem niet geloven, maar hij laat niks van zich horen. Het is belangrijk
dat hij ook doorgeeft als hij niet heeft gewerkt, dan kunnen we dat verwerken en zijn
uitkering op tijd overmaken.”
Gemeentemedewerker
SAMAH ondersteunt jongeren bij het leerproces en de communicatie met instanties.
Tegelijkertijd ondersteunen we instanties bij het omgaan met de specifieke uitdagingen die
het werken met jonge statushouders met zich meebrengt. Uitleg van processen (waarom
gedragen jongeren zich zoals ze doen) en verzoek om tijd en begrip voor het leerproces
zorgen vaak voor meer coulance van instanties. Dit geeft jongeren wat lucht.
Daarnaast creëren we samen met samenwerkingspartners ruimte in het systeem waar dat
nodig is en delen we deze good practices met het werkveld.
“1 van de jongeren had echt schuldhulpverlening nodig, maar hij wilde niet meewerken. Ik
snapte wel waarom en heb veel moeten lobbyen om wat ruimte te creëren in de aanpak.
Toen ze vanuit de schuldhulpverlening een vast bedrag per maand hebben gereserveerd om
aan zijn familie te sturen, werd het anders. Opgelucht dat dit mogelijk was, greep hij met
beide handen de hulp aan.”
Medewerker Welzijn Lelystad
In 2020 zal het project zich op basis van deze informatie ook richten op een
preventieprogramma voor zowel jongeren boven de 18 als jongeren onder de 18, gebaseerd
op de ervaringen en oplossingen van jongeren zelf.
“Alleen ik kreeg een boete, dat was niet eerlijk. Ik was boos en wilde de boete niet betalen.
De boete was 90 euro. Ik dacht dat het wel weg zou gaan. Nu moet ik bijna 700 euro betalen.
Ik ben nog steeds boos, maar ik snap nu dat ik toch moet betalen. Als je niet betaald, wordt
het steeds hoger.”
Jongen, Eritrea, 20 jaar
In 2019 is SAMAH de samenwerking aangegaan met een aantal gemeenten. Onder andere in
Lelystad, Wageningen, Wassenaar en Voorschoten schoven we aan bij het ketenoverleg
rondom (voormalig) AMV’s. Op basis van de lokale behoeften zet SAMAH zich in ter
ondersteuning van voormalig AMV’s en organisaties.
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Wageningen, samenwerking Welsaam

Lelystad, samenwerking Welzijn Lelystad

NOMINATIE NATIONALE JEUGDHULPPRIJZEN

De Nationale Jeugdhulpprijzen worden iedere 2 jaar uitgereikt aan bijzondere en
veelbelovende projecten en initiatieven die zich inzetten voor jongeren binnen de
jeugdhulp. In 2019 werden de Nationale Jeugdhulpprijzen voor het eerst georganiseerd door
jongeren zelf. De organisatie én keuze voor de genomineerden en prijswinnaar(s) lag dit jaar
voor het eerst volledig in de handen van jongeren. Zij werden hierbij ondersteund door
Stichting Alexander. De uitreiking van de Nationale Jeugdhulpprijzen was op 27 november
2019. Het project PAY attention to your future van SAMAH was 1 van de 7 genomineerde
projecten.

www.samah.nl

info@samah.nl

HELPDESK FINANCIEN EN SCHULDEN
Om naast de jongeren in de 5 gemeenten ook jongere statushouders in heel Nederland te
kunnen bedienen, is de SAMAH helpdesk in 2019 (weer) geopend. Zowel jonge
statushouders zelf, als professionals en vrijwilligers die met deze jongeren werken, kunnen
de helpdesk bellen met vragen.
Waar mogelijk verwijst SAMAH door naar lokale organisaties, waar jongeren terecht kunnen.
Indien nodig kijkt een professional of ervaringsdeskundige van SAMAH mee of
beantwoorden we de vraag.
Vragen die binnenkomen gaan over de belastingdienst, het aanvragen of problemen met de
uitkering, het vinden van passend werk (naast studie of inburgering) en het ondersteunen bij
het maken van betalingsregelingen. De meeste vragen die binnenkwamen (80%), zijn gesteld
door (of voor) Eritrese jongeren.
Naast vragen over financiën en schulden, komen ook langzaam weer vragen binnen over
andere onderwerpen, onder andere: jong ouderschap, geestelijke gezondheid, onderwijs,
ongedocumenteerd/uitgeprocedeerd zijn, detentie en vrije tijdsbesteding / sociaal netwerk.
SAMAH zal in 2020 op zoek gaan naar aanvullende financiering om de SAMAH helpdesk uit
te breiden en ook deze vragen te kunnen behandelen.
AMV-FESTIVAL
Op zondag 30 juni 2019 organiseerde Nidos in samenwerking met New Dutch Connections
en SAMAH een feest voor AMV’ers die net 18 waren geworden of bijna 18 werden. Het was
een indrukwekkende dag, vol activiteiten (begeleid en geleid door voormalig AMV’ers),
muziek, lekker eten en dans.
119 jongeren uit heel Nederland waren aanwezig. Jongeren (en een aantal begeleiders per
regio) werden vervoerd met bussen vanaf hun woongroepen.
In een evaluatie (afgenomen door Nidos) gaven jongeren aan dat ze nieuwe mensen hebben
ontmoet, dat de overgrote meerderheid het feest uitstekend vond, dat ze hebben genoten
van de workshops - voetbal, fotografie, capoeira, omgaan met geld, graffiti, henna - en de
activiteiten - speeddate (kennsmaking met elkaar), fotobooth (samen op de foto, MET of
zonder verkleedkleding), karaoke, open podium, diverse spelletjes, de Eritrese band, de
rapper en het dansen op muziek van de DJ-.
Ook de aanwezige contactpersonen (mentoren) gaven aan enorm genoten te hebben van
het plezier dat jongeren zichtbaar hadden. De glimlachen, de sfeer, contact met anderen en
de blijheid in de bus terug.
UITWISSELING FINLAND
In December organiseerde SAMAH een uitwisseling met een Finse organisatie die specifiek
werkt met AMV’s. In samenwerking met Welzijn Lelystad en het ex-ama-team van
Vluchtelingenwerk Utrecht organiseerde SAMAH een 2-daags programma, waarin we
leerden van elkaars ervaringen.
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3.2 ERVARINGSDESKUNDIGEN – SAMAH-COMMUNITY
SAMAH en ExpEx hebben de handen ineen geslagen om tot een geschikt
trainingsprogramma te komen voor voormalig AMV’s. Het professionele
trainingsprogramma van ExpEx (gericht op een bredere groep jongeren) en het
trainingsprogramma van SAMAH (specifiek gericht op voormalig AMV’s) is samengevoegd
tot 1 programma, dat SAMAH zal inzetten om de ervaringsdeskundigen van de SAMAHcommunity op maat te trainen. Hierin wordt gekeken naar (toekomstige) rol en behoeften
van jongeren zelf.
Ook heeft SAMAH een aantal door ExpEx getrainde voormalig AMV’s toegevoegd aan de
SAMAH-communiy. Samen met de jongeren uit het netwerk van SAMAH, zetten zij zich in bij
voorlichtingen en trainingen, bij de ontwikkeling van projecten en activiteiten (en de
uitvoering daarvan) en delen zij hun verhalen via digitale kanalen en met jonge
statushouders.
3.3 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Pharos conferentie
Op 11 maart droeg SAMAH met haar expertise bij aan de conferentie ‘Het welbevinden van
vluchtelingenjeugd in Nederland en Europa: Geen nieuws, goed nieuws?’ georganiseerd
door Pharos.
Maaksessie sleutelfiguren Open Embassy
Tijdens de maaksessie rondom sleutelfiguren, georganiseerd door Open Embassy, was
SAMAH aanwezig als 1 van de experts op dit gebied. Vanwege haar andere kijk op
ervaringsdeskundigheid (en de compensatie ervan) gaf SAMAH aanzet tot dialoog m.b.t. dit
thema.
Denktank t.b.v. maaksessie “18 en dan?” Open Embassy
SAMAH heeft in de aanloop naar de maaksessie “18 en dan?” georganiseerd door Open
Embassy, meegedacht over de opzet hiervan. Daarin heeft SAMAH de ervaringen van
jongeren, over wat voor hen belangrijke onderwerpen zijn, ingebracht.
Ervaringsdeskundigeninzet t.b.v. rapport comissie de Winter “Geweld in de opvang van
AMV’s”
SAMAH heeft 3 van haar ervaringsdeskundigen ingezet t.b.v. het onderzoek naar geweld in
de opvang van AMV’s. De ervaringsdeskundigen zijn getraind en opgenomen in het
onderzoeksteam van de Erasmus Universiteit, die het gedeelte rondom geweld in de opvang
van AMV’s onderzocht. De uitkomsten zijn uitgebracht in het eindrapport: “Onvoldoende
beschermd – Geweld in de Nederlandse Jeugdzorg van 1945 tot heden”.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/documenten/rapporten/2019/06/12
/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden
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Input rapport UNHCR: ‘In de eerste plaats een kind’
In 2018 hebben 1.225 alleenstaande kinderen in Nederland asiel aangevraagd. Zij hebben
extra aandacht en bescherming nodig. SAMAH gaf input voor het onderzoek, wat in juni
2019 gepresenteerd werd in het rapport ‘In de eerste plaats een kind’.
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/UNHCR-Children-First-2019-screen-1.pdf
Toolkit kinderen en vrijwillige terugkeer
SAMAH heeft IOM ondersteunt bij het ontwikkelen van een handleiding t.b.v. het praten
met kinderen/jongeren over terugkeer. Het ondersteuningspakket bestaat uit een
handreiking voor medewerkers van het IOM en een werkboekje voor kinderen. In 2020 zal
het materiaal getest worden met de counselors, SAMAH zal hierbij ondersteunen.
Workshop voor gastouders van voormalig AMV’s met ervaringsdeskundige
Wat hebben jongeren nodig? Wat werkt? Dit zijn enkele vragen die leven bij de gastouders
van het project “Mijn tweede familie” van SOVEE. SAMAH ontwikkelde samen met een
ervaringsdeskundige (die vroeger is gekoppeld aan een gastgezin) een workshop voor deze
gastouders.
Gezinshereniging: wat als het niet eind goed al goed is?
Gezinshereniging is een complex proces. De slopende onzekerheid tijdens de wachttijd, de
druk van familie in thuisland of onderweg en ook na de hereniging is er niet altijd sprake van
een roze wolk. In 2019 werden ruim 3.300 mensen met familie in Nederland herenigd. Maar
niet elk verzoek werd ingewilligd, veel aanvragen werden afgewezen, met alle gevolgen van
dien. SAMAH werkte mee aan een artikel van Pharos over de impact en gevolgen van dit
proces voor (voormalig) AMV’s. Het artikel zal begin 2020 verschijnen.
Expertmeeting WODC onderzoek AMV’s van wie asielaanvraag is afgewezen
SAMAH gaf input (vanuit de ervaring van jongeren) tijdens een expertmeeting georganiseerd
door WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) over o.a. hoe de
toekomstgericht begeleiding van de jongeren met een afgewezen asielaanvraag in de
praktijk gaat, hoe de jongeren zelf deze begeleiding ervaren, en of er knelpunten in de
terugkeer van deze groep jongeren zijn en wat de mogelijke oplossingen kunnen zijn. Het
onderzoek loopt in 2020 door.
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Onderzoek toegang tot onderwijs voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV)
SAMAH gaf door middel van een interview en deelname aan een expertmeeting input
(vanuit de ervaring van jongeren) voor het onderzoek van Defence for Children naar de
toegang tot onderwijs (en de knelpunten) daarin voor AMV’s. Het onderzoek zal begin 2020
gepubliceerd worden.
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3.4 SIGNALERING, GOOD PRACTICES EN NIEUWS
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.
Ook in 2019 kwam het AMV-platform 3 keer bij elkaar en behandelde naast algemene
uitwisseling onder andere uitgebreide uitwisseling rondom de thema’s:
• Jongeren in de COA locaties
• Pilot zorgjongeren
• Transitie jeugdhulp naar gemeenten
• Rivotrilgebruik onder jongeren
• Onderzoek zorgstructuur op ISK’s
• Oplopende wachttijden IND ook voor AMV’s
• Kindermishandeling bij jonge ouders
• Onderzoek toegang tot onderwijs
• Inkomenspositie jonge statushouders (en knelpunt huisvesting)
• Overgang 18-/18+
• Kindvriendelijke gehoorprocedures
• Wet Koolmees en de te verwachten invloed daarvan
• Afghaanse jongeren (in Europese context)
• Uitgeprocedeerde jongeren
• Toename instroom en vertraagde doorstroom naar gemeenten
• Voorlichting rondom seksueel geweld
• Overlast “kansarme” AMV’s
• Verdwenen AMV’s
• AMV’s die doorstromen vanuit Italië en leeftijd
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.

www.samah.nl

info@samah.nl

4. ORGANISATIE
2019 was een jaar van groei. Door de start van PAY attention to your future en de daarbij
komende uitbreiding van taken, is SAMAH een proces ingegaan van uitbreiding.
4.1 UITVOERING
Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van projecten is in 2019 gewerkt met
professionals op basis van een zzp-constructie.
Daarnaast heeft SAMAH met enkele vrijwilligers gewerkt op basis van een
vrijwilligersvergoeding.
4.2 BESTUUR
Het bestuur van SAMAH i s onafhankelijk en heeft een toezichthoudende rol ten aanzien van
de uitvoeren de organisatie. Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, het lange
termijn beleid en het uitvoeren van risicoanalyses. In 2019 bestond het bestuur uit 4
personen.
Robert Goedhart (voorzitter)
Adimka Uzozie (penningmeester)
Nathalie Boerebach (secretaris)
Jerry Khealiram
4.3 PARTNERS
De projecten en ondersteuningstrajecten van SAMAH komen zoveel mogelijk tot stand in
samenwerking met lokale partners. Hieronder een overzicht van de samenwerkingspartners
van SAMAH in 2019:
Logo’s samenwerkingspartners:
Nidos
New Dutch Connections
ExpEx
De Kindertelefoon
NDC
Pharos
Vluchtelingenwerk
Welzijn Lelystad
Defence for Children
IOM
Gemeente Utrecht
Gemeente Lelystad
Welzijnswerk Lelystad
GEmeente Dordt
Gemeente Wassenaar
Gemeente Voorschoten
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4.4 COMMUNICATIE
NIEUWBRIEF
SAMAH vindt het belangrijk om signalen en good practices te delen met anderen in het
werkveld (of daarbuiten). Het SAMAH-nieuws verschijnt 4 keer per jaar. In elke editie geven
we een overzicht van signalen, maken we nieuwe activiteiten van SAMAH zelf bekend en
delen we ervaringskennis in de rubriek “Uitgelicht”

5. FINANCIEN
5.1 CIJFERS
De inkomsten van SAMAH zijn in te delen in 4 categorieën:
• Baten uit eigen fondsenwerving (contributies, giften, donaties, schenkingen en
particuliere fondsen);
• Subsidies van overheden (landelijk);
• Overige baten (verkoop trainingen, korte opdrachten, e.d.);
• Baten uit spaartegoeden (rente).
In 2019 waren de totale baten € 26.174,00
De opbrengsten uit rente waren: € 7,19
Alle uitgaven van SAMAH komen ten goede aan het behalen van haar doelstellingen. De
uitgaven zijn onder te verdelen in: personeelskosten, overhead- en kantoorkosten en
activiteitenkosten.

In 2019 waren de totale lasten € 25.247,53
Het exploitatieresultaat 2019 komt uit op een positief bedrag van € 933,66. De jaarrekening
van SAMAH is te vinden op onze website: (https://www.samah.nl/over-samah-2/
5.2 FONDSEN
De werkzaamheden van SAMAH werden in 2019 mede mogelijk gemaakt door:
• Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Stichting Kinderpostzegels Nederland
• Stichting Corbello
• Janivo Stichting
• En een aantal opdrachtgevers uit het werkveld
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Wij zijn dankbaar voor de samenwerking en hopen dat we de samenwerking kunnen
voortzetten en uitbreiden in 2020.
SAMAH had in 2019 naast inkomsten uit projectsubsidies een klein deel van de inkomsten
uit de verkoop van trainingen/deskundigheid gehaald. Omdat de afhankelijkheid van
kortlopende projectsubsidies de organisatie kwetsbaar maakt, streven we in de toekomst
naar meer organisatie brede financiering.
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