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1. INLEIDING  
 
2021 was een uitdagend jaar: we hadden we niet verwacht dat SAMAH opnieuw voor zo'n 
grote uitdaging zou komen te staan in de uitvoering van haar werkzaamheden als gevolg van 
de Corona-crisis. De impact hiervan op onze werkwijze om persoonlijk en dicht bij de 
jongeren te zijn en ontmoeting te faciliteren is groot geweest. Het organiseren van 
activiteiten en open inloop was lange tijd niet mogelijk. Ook waren veel locaties waar 
jongeren zich bevinden, lange tijd niet toegankelijk voor externe partijen. Het verplichte 
thuiswerken zorgde voor een uitdaging in het samenwerken en het ondersteunen van junior 
personeel, vanwege het op afstand begeleiden van een professioneel leerproces en de 
grotere zelfstandigheid die dit vroeg van de medewerkers.  
 
Ook voor de jongeren zelf heeft de Corona-crisis tot veel uitdagingen geleid. Veel jongeren 
werkten (fulltime of als bijbaan) in de horeca, soms met een contract, vaker nog met een 0-
uren contract. In deze periode verloren veel jongeren hun baan of inkomen, wat hun toch al 
precaire financiële situatie heeft verslechterd. Onder andere doordat het lang heeft geduurd 
voordat gemeenten de zoekperiode bij aanvraag van een uitkering heeft besloten los te 
laten. Ook het volgen van onderwijs via online alternatieven, was voor veel jongeren een 
grote uitdaging. Niet alleen was het lastiger om de stof te begrijpen, vanwege soms slechte 
voorzieningen of verbinding, ook hebben jongeren ervaren dat ze weinig (extra) 
ondersteuning kregen, waardoor velen van hen een achterstand hebben opgelopen. 
 
Afgelopen jaar is pijnlijk duidelijk geworden dat jonge alleenstaande vluchtelingen extra 
kwetsbaar waren in deze complexe tijden en nam de urgentie van onze dienstverlening aan 
jongeren toe. We kregen vele signalen van de al benoemde oplopende schulden en 
problemen met het online volgen van onderwijs. Maar ook maken jongeren zich grote 
zorgen over achtergebleven familie, die door de COVID-pandemie niet kunnen nareizen. We 
zagen toenemende eenzaamheid onder deze jongeren. Deze stressoren drukken zwaar op 
de mentale gezondheid van jongeren. 
 
Tijdens de lastige maanden, met lockdowns en andere beperkingen, hebben we met 
creativiteit en de enorme inzet van ervaringsdeskundigen en jongeren, kunnen investeren in 
nieuw informatiemateriaal en hebben we nieuwe trainingen kunnen ontwikkelen. Veel van 
de trainingen en workshops voor professionals hebben we toch online kunnen uitvoeren. 
Voor de jongeren bleek online bij elkaar komen geen fijne manier, dus hebben we waar 
mogelijk met 1-op-1 begeleiding en in kleine groepjes gewerkt.  
 
Met dank aan de budget neutrale verlenging die we vanuit financiers hebben gekregen voor 
de uitvoering van de projecten, hebben we in de 2e helft van 2021, na het wegvallen van de 
meest impactvolle maatregelen rondom Covid 19, onze activiteiten en workshops met 
jongeren weer in volle vaart kunnen hervatten. 
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In 2022 zijn 4 nieuwe bestuursleden toegetreden. Het bestuur bestaat daarmee uit 5 leden, 
elk geselecteerd vanwege specifieke kennis en/of expertise.  
 
Bestuur van SAMAH: 
 
Thera Gerritsen 
Youssra Lotfi 
Nathalie Boerebach 
Eelco Ploeger 
Patrick Snoek	  
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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. 
 
MISSIE 
SAMAH draagt bij aan de verbetering van het welzijn van (voormalige) alleenstaande 
minderjarige asielzoekers in de leeftijd van 12 tot en met 25 jaar, door vanuit een 
onafhankelijke positie hun belangen te behartigen en hun positie in zowel de Nederlandse 
samenleving als in het land van herkomst te verbeteren.  
 
VISIE 
Jonge asielzoekers verschillen op veel punten niet van ‘gewone’ jongeren; ze hebben 
dezelfde behoeften, vragen, interesses en gedragingen als hun leeftijdgenoten. Ongewoon is 
de situatie waarin zij verkeren. Het opgroeien in een nieuwe omgeving, zonder familie en in 
onzekerheid over je toekomst, brengt vele uitdagingen met zich mee. 
In Nederland wonen naar schatting 15.000 asielzoekers tussen de 15 en 25 jaar die zonder 
ouders naar Nederland zijn gekomen.  
Dat werken aan een toekomst – ondanks deze ongewone situatie – kan, laten honderden 
jongeren elke dag zien. Het opgroeien in een nieuwe omgeving, zonder familie en in 
onzekerheid over de toekomst, brengt echter veel uitdagingen met zich mee. Niet alleen 
voor de jongeren zelf, maar ook voor begeleiders, hulpverleners en vrijwilligers die deze 
jongeren op weg willen helpen.  
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3. ACTIVITEITEN IN 2021 
 
In 2021 heeft SAMAH verschillende activiteiten uitgevoerd in het kader van projecten en 
opdrachten voor derden.  
 
3.1 FINANCIELE ZELFREDZAAMHEID: PROJECT PAY ATTENTION TO YOUR FUTURE 
 
SAMAH werkt samen met ervaringsdeskundigen aan het vergroten van de financiële 
zelfredzaamheid van jonge alleenstaande vluchtelingen. Dit doen we onder andere door 
middel van het opleiden van voormalig AMV’s tot ervaringsdeskundigen. Samen met hen 
ontwikkelen we informatiemateriaal specifiek voor de doelgroep, vergroten we de kennis 
(en waar mogelijk het netwerk) van deze jongeren en ondersteunen we hen om armoede- 
en schuldenproblematiek te voorkomen en terug te dringen. Daarnaast vergroten we de 
kennis van professionals rondom de thema’s die voor (voormalig) AMV’s belangrijk zijn om 
aan financiële zelfredzaamheid te kunnen werken.  
Eind 2021 heeft SAMAH dit project succesvol afgerond. We werken samen met een aantal 
partners aan een mogelijk vervolg. 
 
DOEL 
Vergroten van de financiële zelfredzaamheid van jonge alleenstaande vluchtelingen. 
 
RESULTATEN 
• Digitaal meld- en steunpunt rondom financiële zorgen van AMV 
• Helpdesk financiën en schulden 
• Workshops en informatiemateriaal over financiën voor jongeren 
• Podcasts en vlogs over financiën door jongeren voor jongeren: 

https://www.samah.nl/verhalen/ (of via Spotify: 
https://open.spotify.com/show/7IOnOoBw2yhrut6SUgj3Nq) 

 
“Toen ik net in Nederland kwam, had ik nog nooit een rekening gezien. Ik snapte niet wat 
het was. En ik heb het gelaten. Ik ben nu nog steeds aan het betalen voor een fout die ik 5 
jaar geleden heb gemaakt. Je kan niet alles meteen weten, maar vraag iemand om je te 
helpen, als je het niet snapt. Het kan heel erg worden, als je dat niet doet.” 
 

Ervaringsdeskundige tijdens workshop financiële zelfredzaamheid door SAMAH	
 
ONTWIKKELDE MATERIALEN 
• Trainingsprogramma voor AMV’s die nog in de opvang wonen en binnenkort 18 worden 
• Trainingsprogramma voor voormalig AMV’s, die ondertussen 18 zijn en zelfstandig in de 

gemeente wonen 
• Werkboekje SAMAH Talks Money – over geld, keuzes maken, rechten en plichten 
• SAMAH Talks Money kasboekje – voor voormalig AMV’s  
 
“Ik vind alles belangrijk, maar ik kan niet alles betalen. Dan moet ik meer verdienen. Echt 
moeilijk.” 

Deelnemer workshop financiën 
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PUBLICATIES EN WORKSHOPS PROFESSIONALS 
 
SAMAH ontwikkelde samen met ervaringsdeskundigen een workshop voor professionals 
over het werken met voormalig AMV’s aan financiële zelfredzaamheid. Basis hiervoor zijn de 
8 standaarden die SAMAH in 2020 samen met ervaringsdeskundigen ontwikkelde: 
https://www.samah.nl/standaarden/  
 
Onderzoek en publicatie in samenwerking met Movisie/KIS: ‘Desnoods eet ik twee weken 
brood met pindakaas’ – Handreiking over hoe de financiële zelfredzaamheid van jonge 
alleenstaande vluchtelingen in de overgang van 18- naar 18+ wordt vergroot: 
https://www.kis.nl/publicatie/desnoods-eet-ik-twee-weken-brood-met-pindakaas  
 
Ter aankondiging van deze publicatie is tevens een artikel uitgebracht in samenwerking met 
Movisie/KIS: “Geef jonge alleenstaande vluchtelingen de kans om te leren’ – Hoe versterk je 
hun financiële zelfredzaamheid: https://www.kis.nl/artikel/geef-jonge-alleenstaande-
vluchtelingen-de-kans-om-te-leren  
 
In navolging op het onderzoeksrapport hebben SAMAH en Movisie/KIS een webinar 
georganiseerd om de resultaten te presenteren en toe te lichten. Movisie/KIS gaf een 
toelichting van de onderzoeksresultaten en de gesprekken met professionals. SAMAH gaf in 
samenwerking met 1 van de ervaringsdeskundigen een toelichting op de praktijk en 
leefwereld van jongeren, als het gaat over financiële zelfredzaamheid.  
 
Daarnaast gaf SAMAH ook in 2021 in meerdere gemeenten input en advies over de invulling 
van het financieel ontzorgen voor voormalig AMV’s (en jonge statushouders) binnen de 
nieuwe wet Koolmees.  
 
 
 
3.2 GEESTELIJKE GEZONDHEID: PROGRAMMA GEESTKRACHT 
 
In de afgelopen 20 jaar hebben we vanuit SAMAH gezien dat er een aantal belangrijke 
factoren zijn die jongeren stress bezorgen. Jongeren ervaren veel stress vanwege financiële 
problemen, herbeleving van ervaringen uit het verleden, druk van ouders (zowel na 
gezinshereniging, als ouders die nog in het buitenland wonen: bijvoorbeeld stress om ouders 
die nog in een onveilige situatie zijn) eenzaamheid, discriminatie en problemen met werk en 
studie. 
Ook ervaren jongeren stress betreffende hun toekomst: wat kan je, wat mag je, hoe houd je 
het vol op school, als je de hele nacht niet hebt geslapen vanwege stress? Hoe kun je 
dromen en ambities realiseren als de weg ernaar toe nog lang is?  
Jongeren geven aan behoefte te hebben aan het leren omgaan met deze stress, prioriteiten 
stellen en het creëren van een positief toekomstperspectief. Vaak hebben jongeren wel een 
idee, maar is het lastig om dit om te zetten in realistische stappen. Omdat ze de weg niet 
weten, omdat ze te grote stappen in 1 keer willen zetten, omdat ze faalervaringen hebben 
(lang niet altijd vanwege eigen inzet) en omdat hun sociaal kapitaal niet altijd toereikend is.  
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Deze jongeren ontbeert het de aanwezigheid van ouders die hen deze vaardigheden kunnen 
aanleren, voorbeeldgedrag laten zien en sociaal en cultureel kapitaal ‘aanboren’. 
 
Dankzij deelname aan het partnerprogramma Geestkracht van FNO Zorg voor Kansen 
ondersteunt SAMAH jongeren samen met ervaringsdeskundigen in het omgaan met de 
stress die ze hebben of – indien nodig - het inschakelen van passende hulp.  
 
DOEL 
Jonge alleenstaande vluchtelingen leren omgaan met de verschillende vormen van stress 
waar ze mee te maken krijgen. 
 
RESULTATEN 
• 4-jarig partnerschap FNO Zorg voor kansen 
• Helpdesk Geestelijke gezondheid 
• Ontmoetingsplek voor jongeren 
• Informatievoorziening voor jongeren: https://www.samah.nl/stress-en-mentale-

gezondheid/ 
• Informatievoorziening voor professionals en jongeren: https://youtu.be/YjD6R8BPcYg 
• Podcasts voor en door jongeren: https://www.samah.nl/verhalen/ 
• Lobby met partners  
 
 
3.3 DISCRIMINATIE EN UITSLUITING: PROJECT PRAAT MET ME 
 
Veel jonge alleenstaande vluchtelingen hebben te maken met vormen van uitsluiting of 
discriminatie, vanwege hun huidskleur, vluchtverleden of taalgebruik. Vaak is het voor hen 
onzeker of dingen die gebeuren komen doordat ze vluchteling zijn, door hun achtergrond of 
dat deze gebeurtenissen ‘normaal’ zijn en eenieder kunnen overkomen. Het is opvallend dat 
meerdere jongeren aangeven zich soms buitengesloten te voelen of het gevoel hebben dat 
ze de kans niet krijgen om zich te ontwikkelen. Uit de verhalen van jongeren komen ook 
voorbeelden naar boven waarin sprake lijkt te zijn van situaties van machtsmisbruik op de 
werkvloer of vooroordelen en discriminatie in de klas of op het werk. 
Daarnaast valt op dat men zich in het onderwijs, bij gemeenten of op andere plekken waar 
opvang, begeleiding of zorg geboden soms onvoldoende bewust is van het dominante 
referentiekader vanuit waar gehandeld én geoordeeld wordt. 
Voor jongeren voelt dit alsof ze "gedwongen" worden een opleiding of baan te kiezen op 
een ander niveau (en vaak andere richting) dan past bij hun wensen en talenten. 
 
De ervaringsdeskundigen van SAMAH vertellen over de situaties die zij tegenkomen in het 
dagelijks leven en hoe ze daar mee om gaan.  
Daarnaast ontwikkelen we informatiemateriaal voor jongeren om ze weerbaarder maken op 
dit gebied, zodat zij weten hoe te handelen als het hen overkomt. 
 
DOEL 
Jonge alleenstaande vluchtelingen op een prettige, volwassen manier weerbaarder maken 
tegen discriminatie en uitsluiting. 
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RESULTATEN 
• Podcast over discriminatie en uitsluiting: https://www.samah.nl/verhalen/  
• Informatieboekje Praat Met Me: https://www.samah.nl/discriminatie-en-uitsluiting/  
 
 
3.4 JONGEREN ONDERSTEUNEN JONGEREN – SAMAH SUPPORT PROJECT 
 
SAMAH ontvangt met grote regelmaat signalen (via onze eigen helpdesk, jongerennetwerk 
en via partnerorganisaties) dat voormalige AMV’s - vanaf het moment dat ze 18 jaar zijn en 
zelfstandig in een gemeente wonen - vaak tal van (acute) vragen hebben waarmee zij niet 
direct ergens terecht kunnen. Kleine vragen over waar je zaken kunt regelen, hulp bij het 
invullen van papieren, advies over keuzes die je moet maken, nieuwe regels waarmee je 
geconfronteerd wordt etc. Jongeren blijven met deze relatief kleine vragen vaak lang 
doorlopen, wat stress oplevert bij een doelgroep die sowieso al veel stress ervaart (door het 
vluchtverleden, het grip moeten krijgen op leven in een nieuwe samenleving, hun precaire 
financiële situatie, het moeite met meekomen op school, etc.). 
 
Jongeren geven aan dat zij – naast (praktische) ondersteuning – vaak ook (of misschien zelfs 
vooral) behoefte hebben aan een luisterend oor, wanneer zij vragen hebben of vastlopen in 
het systeem. Jongeren die al wat langer in Nederland zijn geven zelfs aan hoe belangrijk het 
voor hen was dat zij met iemand in contact kwamen met gedeelde ervaringen als 
nieuwkomer in Nederland. Het hielp hen de situatie te relativeren en perspectief op de 
langere termijn te ontwikkelen over hoe je staande te houden als nieuwkomer in Nederland. 
Veel voormalige AMV-ers geven aan dat zij graag jonge statushouders zouden willen helpen 
bij het vinden van hun weg in Nederland. Zij willen problemen die zij zelf hebben ervaren 
voorkomen en graag ‘iets terugdoen’.  
 
Met het SAMAH Support Project, spelen we in 4 gemeenten in op deze signalen. Door 
middel van het opleiden en ondersteunen van lokaal gevestigde ervaringsdeskundigen; 
creëren we lokaal een laagdrempelige vraagbaak voor jonge statushouders, die we inbedden 
in de bestaande zorgstructuur 
 
DOEL 
Organiseren van de kennis- en ervaringsoverdracht aan jonge alleenstaande vluchtelingen 
vanuit andere jongeren en professionals. 
 
RESULTATEN 
• Inzet van getrainde lokale ervaringsdeskundigen in 4 gemeenten 
• Veelvoorkomende vraagstukken in beeld (overzicht verschijnt in 2022) 
• Informatievoorziening in jongeren in de vorm van lokale sociale hulpwijzers voor de 

gemeenten Almere, Den Haag, Hilversum en Lelystad (op te vragen via SAMAH) 
• Informatievoorziening voor professionals in de vorm van een handreiking: 

https://www.samah.nl/samah-support-netwerk/ 
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3.5 LAAGDREMPELIGE ONDERSTEUNING, INVLOED EN INSPRAAK – PROJECT WAT IK WIL?! 
 
AANLEIDING EN START 
 
Je land ontvluchten, de reis naar Nederland en het doorlopen van de asielprocedure hebben 
veel impact op jonge alleenstaande vluchtelingen. Als je dan daadwerkelijk mag blijven, 
begint het eigenlijk pas. Tijd om tot rust te komen, je te oriënteren op je toekomst in een 
nieuw land en het ontdekken en begrijpen van het systeem, waarin je geacht wordt te 
functioneren.  
SAMAH krijgt veel signalen van jongeren, die daarbij ondersteuning kunnen gebruiken. Er is 
lang niet altijd voldoende begeleiding en aandacht voor de complexe situatie die voor hen 
ontstaat. Niet zozeer complex vanwege problemen, voornamelijk complex door de nieuwe 
context en de grote verantwoordelijkheid die ze daar zelf in hebben. Daarnaast geven veel 
jongeren ook aan, lang niet altijd gehoord te worden, als het gaat over de processen die ze 
doorlopen. Er is soms weinig aandacht voor de wensen die zij hebben, fouten maken is 
eigenlijk niet mogelijk (of heeft enorme consequenties) en er is weinig ruimte voor jongeren 
om zelf de regie te nemen. Dit is voor jongeren wel ontzettend belangrijk. Een passend 
toekomstperspectief is van enorm groot belang om mentaal sterk te blijven. Daarvoor heb je 
wel de juiste informatie nodig. En tijd om te mogen leren met de juiste begeleiding.  
 
Veel jonge alleenstaande vluchtelingen geven aan dat ze een klein sociaal netwerk hebben. 
Dit netwerk bestaat voornamelijk uit jongeren die eenzelfde tijd in Nederland zijn (en in de 
beginperiode vooral bezig zijn met overleven) en soms ook professionals. Daarnaast missen 
deze jongeren steunfiguren.1 Ze hebben een voogd vanuit de voogdij-instelling Nidos en tot 
hun 18e een mentor vanuit de contractpartner van Nidos. Dit zijn over het algemeen 
steunfiguren voor de jongeren, met een professioneel karakter.  
Ook geven jongeren aan weinig begrip te hebben van het systeem en de beslissingen die ze 
moeten maken (of voor hen gemaakt worden). Ze worden lang niet altijd betrokken bij 
dergelijke belangrijke beslissingen, of hebben niet de juiste informatie of vaardigheden om 
zich daarin een actieve rol toe te bedelen. Beslissingen die ze nemen in de eerste jaren in 
Nederland hebben vaak consequenties die nog lang in hun volwassen leven een rol spelen. 
Veel jongeren geven achteraf aan, daar beter in betrokken te hebben willen zijn.  
 
In december 2021 startte SAMAH daarom met het nieuwe project “Wat ik wil?!”. Samen 
met ervaringsdeskundigen zetten we in op meer inspraak en invloed en de inzet van 
steunfiguren in de vorm van jongeren die al langer in Nederland zijn.  
 
DOEL  
De stem van jonge alleenstaande vluchtelingen gehoord laten worden bij belangrijke 
beslissingen over hun toekomst. 
 
3.5 ERVARINGSDEKUNDIGEN – SAMAH COMMUNITY 
 
Bij SAMAH zijn ervaringsdeskundigen jongeren die in het verleden als AMV naar Nederland 
zijn gekomen, en hun ervaring willen delen met jongeren die nu in dezelfde situatie zitten. 
Zij kunnen een ondersteunend trainingsprogramma volgen op basis van hun eigen 

 
1 Volg je dromen tot je niet meer kunt leven, Uzozie en Verkade, 2016 
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behoeften. Voor jongeren de input willen geven, is dat anders dan voor jongeren die 
workshops willen geven of jongeren individueel willen ondersteunen. 
De SAMAH-community bestaat uit jongeren die een aantal jaar in Nederland wonen én 
jongeren die al meer dan 15 jaar in Nederland zijn (en alles daartussen). Hierdoor 
ondersteunen de ervaringsdeskundigen elkaar ook en kunnen ze waar nodig ondersteund 
worden door SAMAH in de dingen die ze zelf nog willen ontwikkelen of uitzoeken.  
 
De SAMAH-community is gebaseerd op gelijkwaardigheid: een plek voor iedereen, gezellig 
en warm. Jongeren voelen zich er veilig, ondersteund en zetten hun ervaringen in om elkaar 
en nieuwe jongeren te ondersteunen.  
 
DOEL 
Uitwisselen van kennis en ervaringen stimuleren en een toegankelijke, informele 
ontmoetingsplaats creëren voor jonge alleenstaande vluchtelingen. 
 
RESULTATEN 
De vaste kern van de SAMAH Community bestond uit 15 jongens en 5 meisjes, met diverse 
achtergronden: Angola, Congo, Eritrea, Irak, Rwanda, Sierra Leone, Somalië, Sudan en Syrië 
Daarnaast hebben 19 jongeren op ad hoc basis hun ervaring ingezet, onder andere bij:  
• Inputbijeenkomsten, waarbij we gezamenlijk belangrijke thema’s hebben bepaald, 
• Het ontwikkelen van het informatiemateriaal voor jongeren,  
• Het maken van podcasts en informatieve vlogs 
• Bij het onderzoek van o.a. de RUG en Movisie  
• Als co-trainer bij workshops voor jongeren 
• Als ervaringsdeskundige en/of co-trainer bij workshops voor professionals. 
 
 
3.6 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 
 
WORKSHOP VOOR GASTOUDERS VAN AMV’S MET ERVARINGSDESKUNDIGE 
Wat hebben jongeren nodig? Wat werkt in het contact? Dit zijn enkele vragen die leven bij 
de gastouders van het project “Mijn tweede familie” van SOVEE. SAMAH ontwikkelde in 
2019 samen met een ervaringsdeskundige (die zelf ooit is gekoppeld aan een gastgezin) een 
workshop voor deze gastouders. In 2020 bereidden we de workshop voor en in 2021 hebben 
we de workshop kunnen uitvoeren. 
 
ONDERZOEK EN EXPERTMEETING FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID VOORMALIG AMV’s  
Onderzoek en publicatie in samenwerking met Movisie/KIS2: ‘Desnoods eet ik twee weken 
brood met pindakaas’ – Handreiking over hoe de financiële zelfredzaamheid van jonge 
alleenstaande vluchtelingen in de overgang van 18- naar 18+ wordt vergroot 
 
Ter aankondiging van deze publicatie is tevens een artikel3 uitgebracht in samenwerking met 
Movisie/KIS: “Geef jonge alleenstaande vluchtelingen de kans om te leren’ – Hoe versterk je 
hun financiële zelfredzaamheid.  

 
2 https://www.kis.nl/publicatie/desnoods-eet-ik-twee-weken-brood-met-pindakaas 
3 https://www.kis.nl/artikel/geef-jonge-alleenstaande-vluchtelingen-de-kans-om-te-leren 



                                   

 
 

12 

 
In navolging op het onderzoeksrapport hebben SAMAH en Movisie/KIS een webinar 
georganiseerd om de resultaten te presenteren en toe te lichten. Movisie/KIS gaf een 
toelichting van de onderzoeksresultaten en de gesprekken met professionals. SAMAH gaf in 
samenwerking met 1 van de ervaringsdeskundigen een toelichting op de praktijk en 
leefwereld van jongeren, als het gaat over financiële zelfredzaamheid.  
 
WEBINAR UNACCOMPANIED MIGRANT CHILDREN IN THE NETHERLANDS 
SAMAH heeft tijdens dit webinar een bijdrage gegeven over hoe het AMV’s vergaat in de 
overgang naar 18 jaar en waar volgens jongeren zelf de knelpunten liggen.  
 
WORKSHOPS 
In het kader van deskundigheidsbevordering gaf SAMAH in 2021 een aantal verschillende 
workshops, hieronder een overzicht: 
 
• Werken met (voormalig) AMV’s, Hogeschool de HAN 
• Met (voormalig) AMV’s werken aan financiële zelfredzaamheid: Vluchtelingenwerk, 

jongerenwerk, maatschappelijk werk 
• Webinar: financiële zelfredzaamheid AMV’s in samenwerking met KIS/MOVISIE 
• Input/advies tijdens voorbereiding implementatie wet Koolmees, specifiek voor 

voormalig AMV’s.  
 
PUBLICATIES 
In het kader van deskundigheidsbevordering ontwikkelde SAMAH in 2021 een aantal 
publicaties en stelde deze gratis beschikbaar: 
 
• Bijdrage aan “Handreiking over hoe de financiële zelfredzaamheid van jonge 

alleenstaande vluchtelingen in de overgang van 18- naar 18+ wordt vergroot”: 
https://www.kis.nl/publicatie/desnoods-eet-ik-twee-weken-brood-met-pindakaas 

• Informatieboekje: “Praat Met Me” – Informatie over discriminatie en uitsluiting: 
https://www.samah.nl/discriminatie-en-uitsluiting/  

• Handboek SAMAH Support Netwerk – Inzet van ervaringsdeskundigen als lokaal 
steunnetwerk voor jongeren die net in de gemeente wonen: 
https://www.samah.nl/samah-support-netwerk/  
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3.7 NOMINATIES 
 
NATIONALE JEUGDHULPPRIJZEN 
Het SAMAH Support Netwerk van SAMAH is in 2021 genomineerd voor de Nationale 
Jeugdhulpprijzen. Een prijs voor veelbelovende projecten en initiatieven die zich inzetten 
voor jongeren binnen de jeugdhulp. Dit jaar lag de focus op projecten waarin jongeren 
ondersteund worden bij het volwassen worden, initiatieven die bijdragen aan het 
verbeteren van de overgang naar zelfstandigheid of de volwassenenzorg.  
 
APPELTJE VAN ORANJE 
De ervaringsdeskundigen community van SAMAH (de SAMAH-community) was in 2021 
kanshebber voor de Appeltjes van Oranje van 2022. De Appeltjes van Oranje worden ieder 
jaar uitgereikt aan drie sociale projecten die op succesvolle wijze verschillende groepen 
mensen verbinden en ervoor zorgen dat zij weer meedoen in de samenleving. Het thema 
van 2022 is ‘Kansengelijkheid voor álle jongeren’. 
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4 SIGNALERING, GOOD PRACTICES EN NIEUWS 
 
 
4.1 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, leidde 
tot groeiende behoefte aan een landelijk platform waar aandacht is 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 2021 kwam het AMV-platform bij elkaar. Vanwege de Corona-maatregelen vonden 
de bijeenkomsten online plaats. Naast algemene uitwisseling was er onder andere 
uitgebreide uitwisseling rondom de thema’s:  
• Met jongeren werken aan financiële zelfredzaamheid 
• Overgang 18-/18+ 
• Mogelijke impact wet Koolmees op AMV 
• Middelengebruik 
• De impact van Corona en de Corona-maatregelen op AMV’s 
• Veerkracht 
• Mentale gezondheid 
• Vertragingen in procedures (o.a. door Corona-maatregelen) 
• Invloed van Corona-maatregelen op bijbanen van jongeren. 
• Onderzoeken rondom de doelgroep AMV’s. 
• Vermissingen AMV’s 
 
Vrijwel alle stakeholders rondom de opvang en begeleiding van amv’s namen hieraan deel, 
waaronder o.a. Pharos, SAMAH, Nidos, de contractpartners van Nidos, COA, GGD-GHOR, 
Vluchtelingenwerk, Unicef, Defence for Children en Stichting Kinderpostzegels.  
 
 
4.2 SAMAH-HELPDESK 
 
De SAMAH-helpdesk ontving in 2021 40 geregistreerde telefonische hulpvragen. Dit waren 
26 telefoontjes van jongeren die ons direct belden en 14 professionals die namens jongeren 
belden. We merken dat doordat we minder zichtbaar waren tijdens de Corona-pandemie, 
minder jongeren onze helpdesk direct weten te vinden of durven benaderen. We merken 
ook dat veel meer jongeren ons in 2021 via-via bereikten.  Ze hebben contact gezocht via 
andere jongeren en ervaringsdeskundigen, benaderden medewerkers van SAMAH direct en 
bereikten ons soms via Social Media (zoals Instagram, Facebook en TikTok. In totaal kwamen 
meer dan 100 losse vragen van jongeren binnen bij de SAMAH-helpdesk. 
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De belangrijkste thema’s waarover jongeren belden waren: 
• Financiën  

o Baan kwijt vanwege Corona-situatie 
o Schulden en hoe deze op te lossen 
o Rekening niet kunnen betalen of niet kunnen begrijpen 
o Onder curatele stelling 
o Deurwaarder 
o Uitkering (aanvragen, gestopt door gemeente en niet begrijpen waarom, 

bijverdiensten doorgeven, stopzetten, zoektijd) 
o Belastingdienst (zorgtoeslag, huurtoeslag, aangiftes) 
o DUO (aanvullende beurs, aanvragen, stopzetten) 
o Huisuitzetting door huurachterstand 

• Uitgeprocedeerd, wat nu? 
• 18 worden 

o Regelen verzekering 
o Regelen studiefinanciering/ toegemoedkoming scholieren 
o  

• Wonen 
o Nieuwe woning 
o Verplicht samenwonen 

• Op zoek naar werk 
• (Geestelijke) gezondheid  

o stress,  
o somberheid en suïcide 
o zorgverzekering 

• Problemen of vragen over verblijfsvergunning (o.a. lange duur verlenging en 
consequenties voor werk) 

• Problemen of vragen over gezinshereniging 
• Lange wachttijden procedures 
• Relaties en seksualiteit 
• School  

o gebrek aan digitale middelen 
o niet begrijpen van het online lesprogramma 
o niet mogen doorstromen naar gewenst niveau 

• Naturaliseren 
• Inburgering 
 
Zie ook de website voor een overzicht van de meest gestelde vragen en bijbehorende 
antwoorden:  https://www.samah.nl/vragen-en-antwoorden/  
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5. FINANCIËN 
 
5.1 ANALYSE VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN  
 
In 2021 is het saldo van baten en lasten € 35.573 (2020: € 10.948). Binnen de Corona-
beperkingen hebben wij op aangepaste wijze de meeste activiteiten kunnen uitvoeren. Voor 
een deel van de projecten was dit mogelijk door gegunde budget neutrale verlenging. We 
hebben daarnaast enkele nieuwe initiatieven kunnen opzetten.  Dit samen heeft geleid tot 
een positief netto resultaat van € 29.000 (2020: € 400). 
Zie de volledige jaarrekening op pagina 22 en verder. 
 
5.2 KWALITATIEVE ANALYSE VAN BATEN 
 
De looptijd van projecten van SAMAH zijn variabel. In 2021 liep een tweejarige subsidie van 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid af. Tegelijkertijd zijn in 2021 nieuwe 
contacten gelegd met fondsverstrekkende organisaties. Dit heeft geleid tot een aantal 
nieuwe financiële partners voor 2021. Met een van hen, FNO Fonds voor Kansen, is in 2020 
gestart met een vierjarig partnerschap rondom het thema mentale gezondheid.  
 
5.3 FONDSENWERVING 
 
De inkomsten van SAMAH bedroegen in totaal € 150.836 (2020: € 91.559) en 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).  

 
De werkzaamheden van SAMAH werden in 2021 mede mogelijk gemaakt door:  
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
• Stichting Kinderpostzegels Nederland 
• Kansfonds 
• Pro Juventute 
• Stichting Corbello  
• Janivo Stichting 
• VSB fonds 
• FNO Zorg voor Kansen 
• En een aantal opdrachtgevers uit het werkveld. 
 
SAMAH werkt bij voorkeur actief samen met fondsen bij de totstandkoming en realisatie van 
projecten. De afgelopen jaren profileren fondsen zich steeds vaker op specifieke thema’s, 
vaak voor meerdere jaren. Ook verschuift hun rol van ‘louter’ financier naar partner, met 
wie ook inhoudelijk samengewerkt wordt. We ervaren dat deze nieuwe vorm van 
samenwerken veel mogelijkheden biedt om thema’s op de politiek-maatschappelijke agenda 
te krijgen en brede consortia te vormen om systeemveranderingen te bewerkstelligen. Ook 
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de ondersteuning die fondsen bieden op het gebied van bijvoorbeeld communicatie zijn 
waardevol. 
 
Wij zijn dankbaar voor de samenwerking met bovenstaande partners en hopen dat we de 
samenwerking kunnen voortzetten en uitbreiden in 2022. 
 
5.4 VERHOUDING LASTEN MET BETREKKING TOT DE DOELSTELLING, WERVINGSKODTEN EN 
KODTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE 
 

Begroting 2021   Realisatie 2021 
Besteed aan doelstelling 90,0 % 76,5 % 
Kosten beheer en administratie   10,0 % 4,3 % 
Vorming continuïteitsreserve 0 % 19,2 % 
 
In 2021 zijn geen wervingskosten gemaakt. De werving is in 2021 pro bono verricht. 
 

 
5.5 RESERVES 
 
SAMAH beschikte de afgelopen jaren over een zeer beperkte continuïteitsreserve. Er werd 
vooral gewerkt met bestemmingsreserves voor projecten. Mede ingegeven door de 
gevolgen van de COVID-19 pandemie, heeft het bestuur in 2021 besloten een gezonde 
continuïteitsreserve aan te leggen. Die is bedoeld om periodes van achterblijvende 
inkomsten te kunnen overbruggen en projecten doorgang te kunnen laten vinden, ook als de 
financiering ervan nog niet binnen is. De continuïteitsreserve bevatte € 2.209 aan het begin 
van 2021 en groeide aan tot € 14.631 per eind van het verslagjaar. Met de groei van de 
organisatie streeft SAMAH ernaar om de reserves in de toekomst mee te laten groeien om 
de continuïteit van de stichting te kunnen waarborgen. Het streven is om per eind 2024 een 
reserve opgebouwd te hebben ter grootte van één jaar vaste kosten.  
 
De reserves voor projecten die over de jaargrens heenlopen bedroegen € 46.682 per einde 
jaar (2020: € 30.135).  
 
De totale vermogenspositie groeide daarmee in 2021 aan naar € 61.313 (2020: € 32.344). 
 
 31-12-2021 31-12-2020 
Bestemmingsreserve projecten 46.682 30.135 
Vrije reserve (continuïteitsreserve)   14.631 2.209 
Totaal reserves 61.313 32.344 
 
 
 
5.6 BELEGGINGSBELEID 
 
SAMAH beschikt over twee zakelijke spaarrekeningen bij de ING. Door de lage rentestand is 
de toegevoegde waarde hiervan momenteel erg beperkt. Van beleggingen is bij SAMAH 
geen sprake. De liquide middelen bedroegen € 44.474 per einde jaar (2020: € 36.359). 
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6. GOVERNANCE 
 
6.1 JURIDISCHE STRUCTUUR 
 
Stichting SAMAH is een zelfstandig opererende stichting en is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 50037617. 
 
Daarnaast is SAMAH aangemerkt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut 
Beogende Instelling onder RSIN: 8225.11.022. 
 
SAMAH heeft geen winstoogmerk: alle inkomsten komen ten goede aan de doelstellingen 
van SAMAH. 
 

 
6.2 SAMENSTELLING BESTUUR EN UITVOERINGSORGANISATIE  
 
Het bestuur van SAMAH is onafhankelijk en heeft een toezichthoudende rol ten aanzien van 
de uitvoerende organisatie. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor de strategie, 
het lange termijn beleid en het uitvoeren van risicoanalyses.  
Het bestuur van SAMAH bestaat uit de volgende personen: 
 
Titel Naam  Nevenfunctie 
Voorzitter Mevrouw T. Gerritsen CCO New Heroes Academy  
Penningmeester De heer E.B.F. Ploeger Directeur Bedrijfspensioenfonds 

voor de Rijn- en Binnenvaart en 
Senior Adviseur Montae & Partners 

Secretaris Mevrouw N. Boerebach Directeur Stichting Urgente Noden 
Algemeen lid Mevrouw Y. Lotfi Beleidsmedewerker Min. SZW 
Algemeen lid De heer P.A. Snoek Directeur Zorg Levvel 

	
De directietaken zijn in 2021 uitgevoerd door Adimka Uzozie. Zij is sinds 1 augustus 2021 in 
loondienst bij SAMAH. De projectenuitvoering is in 2021 aangestuurd door Maria Verkade. 
Zij is sinds 1 april 2020 in loondienst bij SAMAH. Daarnaast zijn er twee projectmedewerkers 
in dienst geweest, op tijdelijke basis, in de rol van projectmedewerker en co-trainer voor 
specifieke projecten. Deze dienstverbanden liepen van 1 maart  2021 t/m 31 juli 2021 
(projectmedewerker SAMAH Support Project) en van 4 oktober 2021 t/m 30 november 2021 
(co-trainer PAY Attention to your Future).  
 
6.3 BEZOLDIGINGS- EN VERGOEDINGENBELEID  
 
Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van projecten is in 2021 gewerkt met 
professionals in dienst van SAMAH.  
Daarnaast heeft SAMAH met vrijwilligers en een grote groep ervaringsdeskundigen gewerkt 
op basis van een vrijwilligersvergoeding. Deze vrijwilligersvergoeding is conform de regels 
van de Belastingdienst. 
In 2021 werkte SAMAH samen met stagiaires. Zij ontvingen daarvoor geen vergoeding. 
Het bestuur van SAMAH voert haar taken onbezoldigd uit. 
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6.4 RICHTLIJNEN 

 
SAMAH heeft de algemene omgangsvormen met jongeren en met het personeel vastgelegd. 
Daarnaast heeft SAMAH een huishoudelijk reglement en hanteert SAMAH een privacy beleid 
op basis van de AVG-richtlijnen.  

 
6.5 COMMUNICATIE 
 
SAMAH onderhoudt contact met tal van jongeren en professionals die met of voor deze 
jongeren werken. Voor het bespreken van signalen heeft SAMAH enkele jaren terug het 
Landelijk AMV-platform opgericht i.s.m. Pharos waarin onder diverse partners die betrokken 
en/of verantwoordelijk zijn voor de opvang elkaar ontmoeten. Daarnaast benut SAMAH haar 
website, Social Media kanalen, podcasts en de digitale nieuwsbrief voor het informeren van 
met name professionals. 
Jongeren die contact onderhouden met SAMAH doen dat veelal via de helpdesk, met name 
via Whatsapp. Jongeren die zich inzetten voor de doelstellingen van SAMAH sluiten zich -als 
zij dat willen – ook aan in een Whatsapp-groep die door SAMAH wordt beheerd. 
 
Met partners is regelmatig projectoverleg; fondsen betrekken we bij voorkeur actief in de 
totstandkoming en uitvoering van projecten. 
 
6.6 RISICO’S EN ONZEKERHEDEN   

IMPACT CORONA  

Ook het jaar 2021 heeft voor een groot deel in teken van COVID-19 gestaan met de nadelige 
gevolgen die daar bij horen. Het ontmoeten van jongeren en een aantal geplande 
activiteiten konden hierdoor geen doorgang vinden. Voor zowel de jongeren als de 
continuïteit van projecten was dit erg ingewikkeld. Een aantal lopende projecten zijn 
afhankelijk van de input van deze jongeren. Door het schuiven van zaken en andere invulling 
van projectonderdelen zijn de consequenties tot een minimum beperkt gebleven.  

CONTINUÏTEIT FONDSENWERVING  

SAMAH was in 2021 afhankelijk van fondsen en subsidieverstrekkers voor het uitvoeren van 
activiteiten en daarmee het realiseren van de doelstellingen van de stichting. Op enkele van 
deze fondsen heeft SAMAH de afgelopen jaren al meerdere malen een beroep mogen doen 
voor het realiseren van innovatieve projecten, gebaseerd op signalen van jongeren zelf. We 
vinden elkaar in een gemeenschappelijke visie op wat er nodig is om jongeren te 
ondersteunen bij hun participatie in Nederland. Fondsen waarderen onze jarenlange 
deskundigheid, onze grote mate van betrokkenheid bij de doelgroep, onze participatieve 
aanpak en onze integrale benadering van vraagstukken met betrekking tot de doelgroep. 
Voor 2022 lopen diverse fondsenaanvragen voor (vervolg)financiering van projecten die 
kansrijk worden geacht.  
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SAMAH is in 2020 een meerjarig partnerschap aangegaan met FNO Zorg voor Kansen op het 
gebied van geestelijke gezondheid binnen het programma Geestkracht. Dit partnerschap 
loopt tot en met 30 juni 2024 en biedt een basis om niet alleen dit thema op te pakken, 
maar ook om andere fondsen uit te nodigen als co-financier op bepaalde activiteiten in te 
stappen.  

Vanuit dit partnerschap, maar ook vanuit de brede financiële strategie van SAMAH, zal in 
2022 (en verder) ingezet worden op meer structurele aandacht en financiering voor 
belangenbehartiging van jonge alleenstaande vluchtelingen en asielzoekers in de overgang 
naar volwassenheid. Samen met FNO Zorg voor Kansen en de andere partners uit het 
programma Geestkracht wordt ook in 2022 gewerkt aan een politieke lobby-agenda waarin 
gepleit wordt voor meer aandacht voor bepaalde groepen kwetsbare jongeren (waaronder 
jonge statushouders) én de belangrijke bijdrage die maatschappelijke organisaties als 
SAMAH leveren aan het samen met deze jongeren werken aan een verbeterde positie in de 
samenleving.  

Structurele samenwerking wordt ook gezocht met de lagere overheden, met name 
gemeenten. De signalen vanuit de gemeenten met betrekking tot de problematiek na het 18 
levensjaar zijn goede aanknopingspunten om de kracht van SAMAH te positioneren. De 
wens hier is om structurele borging van onder andere de helpdesk te creëren. Echter zijn 
ingangen beperkt en voordat er tot concrete samenwerking kan worden overgegaan, gaat er 
veel tijd en energie zitten in voorbereiding, lobby enz.   

CONTINUÏTEIT PERSONEEL  

• SAMAH werkt met zzp-ers en personeel in loondienst op basis van tijdelijke, parttime 
contracten. Daarmee is het mogelijk in te spelen op tegenvallende resultaten uit de 
fondsenwerving. Medewerkers en externe zzp-ers zijn zich ervan bewust dat 
tegenvallende inkomsten consequenties kunnen hebben voor hun inzet cq aanstelling.  

• In de begroting zijn diverse scenario’s uitgewerkt waardoor er geanticipeerd kan worden 
op eventuele mee en of tegenvallers.  

• Voor (langdurig) ziekteverzuim van personeel heeft SAMAH een verzuimverzekering.  

CONTINUÏTEIT ADMINISTRATIE  

• Bij toekenning van projecten zet SAMAH een projectadministratie op die het mogelijk 
maakt periodiek de inhoudelijk en financiële voortgang te monitoren en evalueren. 
Eventuele eisen die door financiers worden verbonden aan de toekenning worden hierin 
meegenomen. 	

• SAMAH heeft de administratieve organisatie vastgelegd met als doel de financiële 
processen en de te hanteren procedures van de stichting inzichtelijk te maken en deze 
te controleren via een interne controle. 
Advitax Accountants & Adviseurs voert de externe financiële controle uit en is 
beschikbaar voor advies. 	
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7. AMBITIES voor 2022 
 
SAMAH ondersteunt jongeren via haar landelijke helpdesk met informatie, advies en 
begeleiding, én brengt jongeren in contact met lotgenoten/ervaringsdeskundigen via de 
SAMAH-community. Het jaar 2022 zal voor SAMAH in het teken staan van het inbedden van 
deze kernactiviteiten. De afgelopen 20 jaar is bewezen dat de SAMAH-Helpdesk en de 
SAMAH-community aan de basis staan van alle projecten, methodieken en ontwikkelde 
materialen en workshops. Door deze kernactiviteiten stevig te verankeren en de thema’s op 
projectbasis aan te pakken, ontstaat een krachtig geheel waarmee we jongeren goed 
kunnen bereiken en ondersteunen.  
 
In 2022 willen we werken aan beheerste groei van de stichting. 
 
De inhoudelijke thema’s die we in 2022 aan willen pakken zijn: 

• Inspraak en invloed van jongeren op de zaken die hen aangaan (zowel persoonlijke 
trajecten als beleid) 

• Financiën: armoede en schulden: vervolg geven aan opgehaalde signalen en 
geleerde lessen, komen tot concrete oplossingen en aanbod voor zowel jongeren als 
gemeenten en professionals die met de nieuwe wet inburgering te maken krijgen.  

• Mentale gezondheid 
• Uitsluiting en discriminatie.  
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8. JAARREKENING 2021 
 
 
 
 
 



Jaarrekening 



Stichting Samah. Hilversum 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

{na resultaatsbestemming) 

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen en overlopende activa 

Liquide middelen 

1. 

2. 

31 december 2021 

€ 

31.614 

44.474 

76.088 

76.088 

-------

-------

31 december 2020 

€ 

3.008 

36.359 

39.367 

39.367 

======= 



PASSIVA 

RESERVES EN FONDSEN 

Vrij besteedbare reserves 

Bestemmingsfondsen 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

3. 

4. 

31 december 2021 

€ 

14.631 

46.682 

14.775 

61.313 

14.775 

76.088 

-------

-------

31 december 2020 

€ 

2.209 

30.135 

7.023 

32.344 

7.023 

39.367 

======= 



Stichting Samah, Hilversum 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

DOELEN 

Lonen en salarissen 

Sociale lasten en pensioenen 

Toerekening aan doelen 

Kosten beheer en administratie 

SOM DER LASTEN 

Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 

Rentelasten en soortgelijke 

kosten 

6. 

7. 

7. 

7. 

8. 

9. 

10. 

2021 

66.288 

23.950 

( 89.975) 

6.156 

0 

185 

€ 

35.573 

6.419 

29.154 

( 185) 

28.969 
-------

-------

2020 

41.617 

12.215 

( 52.360) 

8.976 

3 

157 

€ 

10.948 

10.448 

500 

( 154) 

346 
======= 



Stichting Samah, Hilversum 

TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Algemene toelichting 

Activiteiten 

De activiteiten van Stichting Samah voornamelijk uit het uitvoeren van projecten ten behoeve 

van de verbetering van de participatie van alleenstaande minderjarige asielzoekers in de 

leeftijd van 12-25 in Nederland. 

Continuïteit 

Het vrij besteedbare deel van de reserves bedraagt EUR 14.631. De bestemmingsfondsen bedragen 

EUR 46.682 en worden aangehouden voor lopende doelen. 

De financiering vindt geheel plaats met kortlopende schulden. 

Vestigingsadres 

Stichting Samah is feitelijk gevestigd aan de Snelliuslaan 11 te Hilversum 

De stichting is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer: 50037617. 

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 

BLK Projects BV zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 3:362 lid 1 BW vereiste 

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

Algemene grondslagen 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met debepalingen van RJk C2 Kleine Fondsenwervende 

organisaties. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

verminderd met de afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering 

plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. 

Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 



Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Vorderingen 

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen 

een looptijd van korter dan 1 jaar. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening/courant bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij 

dient een zakelijke rente in aanmerking genomen te worden. 



Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 

lasten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin 

zij zijn gerealiseerd. 

Lasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. 

Personeelsbeloningen 

Periodiek betaalbare beloningen 

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in 

de winst- en verliesrekening. 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 

gehouden met de verantwoorde transactielasten op de ontvangen leningen. 
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