Jaarverslag 2021
Oprichting Stichting Ella Vogelaar

Op 21 januari 2021 is de Stichting Ella Vogelaar opgericht door Henny van den Nagel,
initiatiefneemster van de stichting.
Het doel van de stichting is “een veilig en gezond bestaan voor vrouwen, intersekse personen en
transgender personen en de kinderen die zij onder hun hoede hebben of hebben genomen
zonder recht op verblijf in Nederland” en dat wat dat bevorderd of er een verband mee houdt.
De stichting wil dit bereiken door: het bieden van financiële steun; het verschaffen van (financiële)
middelen voor voeding, kleding, medische zorg en onderwijs; het bieden van (financiële) hulp bij
het verkrijgen van benodigde documenten en het samenwerken met organisaties die werkzaam
zijn op hetzelfde gebied. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: bijdragen, subsidies,
giften, legaten, erfstellingen alsmede andere baten.

Bestuur

Tussen juni en september 2021 is het bestuur bijeengezocht en gevonden. Het bestuur van
Stichting Ella Vogelaar wordt gevormd door:
Henny van den Nagel – oprichtster
Niki Schipper – voorzitter
Gemma Geertshuis – aanvragen & toewijzingen
Mr. Veniece Creebsburg – penningmeester & secretaris
Birgit Deuss – communicatie
Het bestuur van de stichting is een uitvoerend/meewerkend bestuur. De bestuursleden werken
onbezoldigd aan de doelen van de stichting. Daarnaast werken er ook vrijwilligers mee.
Het bestuur is 7 keer bijeen geweest voor een vergadering. Namelijk op: 6 juni, 27 juni, 14
augustus, 26 augustus, 11 september, 6 oktober en 2 november. In verband met Corona
maatregelen zijn er na 2 november geen vergaderingen meer geweest.
Het bestuur heeft in de periode juni – oktober kennis met elkaar gemaakt, de statuten
doorgenomen en de bestuursleden zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 26
augustus 2021. Ook heeft het bestuur van de stichting kaders opgesteld, een taakverdeling en
werkwijze afgesproken.

Statuten

In de periode tussen de oprichting van de stichting en de inschrijving van het bestuur, heeft het
bestuur i.o. zich gebogen over de visie en intentie van de stichting. Het bestuur wilde helder
hebben, en uitvoering kunnen geven aan waartoe de stichting op aard is. Vragen beantwoord
krijgen als wie bedoelen we met ongedocumenteerde vrouwen en kinderen? Gaat het om
vrouwen en kinderen, of moeders met kinderen, of kinderen met een vrouwelijke verzorger? En
wat is veilig en gezond? En waaraan wil de stichting wel een financiële bijdrage leveren en waaraan
niet? En wanneer adviseert of verwijst de stichting een aanvrager naar een andere organisatie of
initiatief die een betere bijdrage kan leveren aan het gevraagde? De statuten hebben we op basis
van onze antwoorden op deze vragen verhelderd.

Procedure voor aanvragen

We hebben ervoor gekozen om enkel aanvragen in behandeling te nemen wanneer de
ongedocumenteerde wordt bijgestaan door een Nederlands initiatief.
We hebben een aanvraagformulier met de voor ons belangrijkste vragen en gegevens opgesteld.
We verwachten wel dat de aanvragen nogal uiteen zullen lopen. Dus we zullen waarschijnlijk
regelmatig meer, specifieke of nadere informatie willen hebben over hetgeen wordt aangevraagd.

Website

Om te informeren over wat de stichting o.a. doet, wie de stichting vormen en om een aanvraag in
te kunnen dienen, hebben we een website opgezet. De website wordt aangevuld met verhalen
over wat er met de diverse bijdragen is gebeurt. En ‘praktische’ weetjes en kennis, die handig is om
te kunnen overleven in Nederland.

Voorlichting over Stichting Ella Vogelaar

We hebben in 2021, ondanks de coronamaatregelen, een aantal mensen en initiatieven bezocht in
Nederland om onszelf voor te stellen en verhalen te horen uit het veld. In november zijn we op
bijvoorbeeld op bezoek geweest bij het Wereldhuis in Amsterdam, een project van de Protestantse
Diaconie Amsterdam, en het ASKV Steunpunt Vluchtelingen. Ook hebben we een bezoek gebracht
aan De Fabel van de Illegaal in Leiden. In december zijn we op bezoek geweest bij Cybille Latour in
Overvecht, waar we gesproken hebben met een vrouw uit Guatemala over haar mogelijkheden
voor een verblijf in Nederland. Ook hebben we een bezoek gebracht aan Stichting Overhoop in
Overvecht waar we 3 kerstpakketten hebben bezorgd.

Aanvragen:
2021/Pilot 11-9-2021 De eerste aanvraag via Vluchtelingenwerk betrof een stevige moederfiets
met kinderzitje. In eerste instantie hebben we doorverwezen naar Stichting De Barmhartige Fiets,
maar die stelden voorwaarden (o.a. stalling) waaraan niet voldaan kon worden. Op 27 oktober is
via Bike-Flip een fiets met kinderzitje, goed slot en goede verlichting overhandigd aan een heel
blije jonge moeder.
2021/01 24-9-2021 Aanvraag voor muziekles voor een 20 jarig meisje en een 11 jarig broertje
kwam via Stichting STIL. Muziekles is goed voor de ontwikkeling van kinderen die zijn afgewezen
voor het kinderpardon. De aanvraag is komen te vervallen.
2021/02 30-9-2021 Aanvraag voor tegemoetkoming in de financiering van een pedicure opleiding
voor een vrouw uit Armenië met twee jonge kinderen. De vrouw heeft zelf georganiseerd dat ze
toegelaten zal worden tot de opleiding. De Stichting STIL heeft voor een deel geld voor de
opleiding beschikbaar. Door Stichting Ella Vogelaar wordt een deel vergoed onder voorwaarden,
dat de aanvraagster de opleiding afmaakt.
2021/03 24-11-2021 Verzoek via de Stichting De fabel van de Illegaal voor de vergoeding van
teststrips voor een vrouw met diabetes om daarmee meer controle op de ziekte te krijgen. De
noodzaak is helder. Kosten ervan worden door SEV vergoed.
2021/04 1-12-2021 Via de Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht is een verzoek
ontvangen voor een stevige fiets met kinderzitje, omdat het openbaar vervoer duur is. Via BikeFlip
een fiets, goed slot en goede verlichting overhandigd aan een heel blije jonge moeder. Het
kinderzitje was kapot, vervanging is via, via, geregeld.
2021/05 2-12-2021 Via ASKV Steunpunt Vluchtelingen is een verzoek ontvangen voor een bijdrage
aan advocaatkosten ten behoeven van een verblijfsvergunning. SEV heeft navraag gedaan;
ongedocumenteerden die een advocaat nodig hebben kunnen dit via Het Juridisch loket
aanvragen. Het kan dan zijn dat de kosten door de overheid worden vergoed. ASKV heeft
afspraken/samenwerking met een bepaalde advocaat.
2021/06 12-12-2021 Via Overhoop Utrecht zijn drie kerstpakketten à 50,- aangevraagd. In deze
vorm afgewezen. We hebben via het Oranjefonds tassen en pennen ontvangen, en via een ander

contact nog drie dozen met levensmiddelen en die aangevuld met sokken en handdoekjes en
daarmee een bijdrage geleverd.
2021/07 6-12-2021 Via St. Fabel van de Illegaal kwam een aanvraag voor reiskosten, medische en
psychologische begeleiding voor een Marokkaanse vrouw met borstkanker die een operatie en
bestraling moet ondergaan. Tevens krijgt ze psychologische begeleiding vanwege huiselijk geweld.
Wij komen tegemoet in de reiskosten hiervoor.
2021/08 23-12-2021 Via Wereldhuis kwam de aanvraag voor een kostenprocedure en leefgeld
voor een Nigeriaans vrouw met een Nederlands kind van 6 maanden. Zij heeft met een advocate
een chaves aanvraag en aanvraag art 8 EVRM ingediend. Het geld daarvoor ontbreekt en tevens is
extra steun nodig voor leefgeld. We vergoeden de procedurekosten en hebben100,- als leefgeld
toegekend. Het kind heeft recht op kinderbijslag en we hebben geadviseerd om met spoed een
aanvraag hiervoor bij de gemeente in te dienen en tevens bijzondere bijstand aan te vragen.
2021/09 22-12-2021 2tocare.nl Hulp bij het aanvragen van een verblijfsvergunning voor een vrouw
uit Guatemala. Guatemala is een veilig land. Ze wordt naar het IOM -International Organization for
Migration- verwezen. Eventueel zou ze terug willen naar Guatemala, of naar Spanje. In verband
met een overeenkomst tussen Guatemala en Spanje maakt ze daar meer kans. Tevens hebben we
haar in contact gebracht met de pastoraal medewerkster bij Overhoop.

Nawoord

We hebben een bescheiden maar goede start gemaakt. De eerste aanvragen zijn afgehandeld. We
voorzien in onze visie en doelen. We hopen en verwachten in 2022 aan bekendheid te winnen en
meer aanvragen te honoreren.

