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2016

VAN IDEE TOT 
ORGANISATIE

In 2016 is Takecarebnb uitgegroeid van 

een innovatief idee tot een operationele 

organisatie en een betrokken  gemeen- 

schap van gastgezinnen, nieuwkomers, 

vrijwilligers, vrienden en partners. 

Takecarebnb gelooft dat logeren bij een 

gastgezin de krachtigste manier is om 

elkaar te leren kennen en mee op weg te 

nemen richting wederzijdse integratie. 

Daarom matcht Takecarebnb nieuw- 

komers aan gastgezinnen in Nederland.  

Wij streven naar verbinding en bete- 

kenisvol contact tussen nieuwkomers 

en gastgezinnen. Vanuit dit contact kan 

van elkaar geleerd worden en ontstaan 

er nieuwe kansen en mogelijkheden: de 

stap naar deelname aan de Nederlandse 

maatschappij wordt zo makkelijker. 

Gastvrijheid, gelijkwaardigheid en 

inclusie maken hierbij het verschil. 

Takecarebnb werkt met een team van bevlogen en 

professionele vrijwilligers, die gasten en gast- 

gezinnen aan elkaar koppelen. In 2016 heeft 

Takecarebnb dit vrijwilligersteam opgebouwd en 

uitgebreid naar twaalf matchmakers in de regio's 

Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, het 

Groene Hart, West-Friesland en Zwolle. Deze 

'matchmakers' werken met een zorgvuldig en 

stapsgewijs matchingsproces, waarbij de kwaliteit 

van de match centraal staat.   

Een uniek model

MATCH- 
MAKING

Ghaith en Roos, Utrecht



Takecarebnb gelooft in de kracht van een per- 

soonlijke aanpak. Samenwonen met een onbe- 

kende is best een spannend idee. Om de logeer- 

periode voor zowel gast als gastgezin prettig te 

laten verlopen, is het belangrijk dat het goed 

klikt. Daarom heeft Takecarebnb een zorg- 

vuldig matchingsproces ontwikkeld, waarin 

uitgebreid aandacht wordt besteed aan de 

verwachtingen, wensen en zorgen van beide 

partijen. 

Na aanmelding via onze website en het invullen 

van een persoonlijk profiel, worden gasten en 

gastgezinnen uitgenodigd voor een individueel 

kennismakingsgesprek. Wanneer wij denken 

dat er een match is, volgt er een matchings- 

gesprek en een proeflogeerweekend. Tijdens al 

deze stappen kunnen het gastgezin en de gast 

ervoor kiezen om  niet samen verder te gaan. 

Zo geven we mensen de ruimte om elkaar te 

leren kennen, en maken we sterke matches.  

In 2016 hebben onze matchmakers bijna 220 

individuele intakegesprekken gevoerd met 

gasten en gastgezinnen, en een groot aantal  

matchingsgesprekken gefaciliteerd. In totaal 

hebben maar liefst 65 logeerperiodes plaats- 

gevonden tussen nieuwkomers en gastgezin- 

nen in 29 gemeentes door heel Nederland.  

Matchmaker Frans bracht Montaser in contact met
Joep, Yvonne en hun drie dochters. Montaser

logeerde drie maanden bij het gezin in Utrecht, en
stond  op zaterdag  graag aan de zijlijn als co-coach

van het voetbalteam van de meiden.

219 563 65
profielen 

gastgezinnen
profielen 

gasten
logeer-  

periodes



Wat hebben deze logeerperiodes de gasten en 

gastgezinnen gebracht? Nieuwkomers geven aan 

dat ze zich welkom voelen, en dat het verblijf bij 

een gastgezin positieve invloed heeft op hun ge- 

voel van welzijn, na wat vaak een lange periode 

van wachten is geweest in de asielopvang. Ook 

vergroot het hun gevoel van betrokkenheid, en 

begrip van de Nederlandse samenleving en taal. 

Maar logeren is geen eenrichtingverkeer! Voor 

gastgezinnen is de logeerperiode  een verrijkende 

en leerzame ervaring, waarin zij hun betrokken- 

heid bij hun gast en een breder maatschappelijk

thema op persoonlijke wijze vorm kunnen geven.  

Masoud op de boerderij  van Anneke en Henk in Joure

DUURZAAM 
CONTACT

Logeren op de boerderij 

Van een Amsterdamse bovenwoning tot een koeienboerderij in Friesland: de gastgezinnen 

van Takecarebnb zijn er in alle soorten en maten. En dat is mooi, want sommige gasten 

houden van de bedrijvigheid van de stad, terwijl anderen liever de rust en frisse lucht van 

het platteland opzoeken. Zo verbleef de 31-jarige Joumaa uit Syrië drie maanden op de 

koeienboerderij van Henk en Jitty in het Friese Hitzum. De dieren en de regelmaat van de 

boerderij deden Joumaa goed, en al gauw draaide hij volop mee in het boerenbedrijf. 

Inmiddels heeft Joumaa een eigen woning vlakbij Hitzum, maar komt hij nog dagelijks de 

koeien melken. Ook vond hij via Henk en Jitty een baan bij een visbedrijf. 

Henk, Jitty en Joumaa gaven op 27 december 2016 een interview over hun logeerervaring 

in De Volkskrant. Dit artikel inspireerde nieuwe gastgezinnen uit de regio om zich ook op te 

geven. Zo logeerde Masoud (24) op de boerderij van Anneke en en Henk in Joure. Lees hier 

het interview in De Volkskrant.  

Bovendien reikt de match vaak verder 

dan alleen gast en gastgezin: vrienden, 

buren, familie en collega's raken betrok- 

ken. Via dit bredere netwerk ontstaan 

vaak nieuwe kansen, bijvoorbeeld rich- 

ting (vrijwilligers)werk of een stage. Zo 

wordt de logeerperiode een springplank 

naar nieuwe mogelijkheden. Wanneer het 

logeren tot een einde komt en de gast 

een eigen woning heeft, houdt in veel 

gevallen het contact niet op. Duurzame 

relaties en vriendschappen ontstaan van- 

uit de intimiteit van het huis. 

Nieuwe kansen

http://www.takecarebnb.com/nl/press/nederlands-tussen-de-koeien-is-vluchteling-joumaa-gelukkig/


VLUCHTELINGEN 
WERK 

 AWARD 

Takecarebnb gelooft in de kracht van 

samenwerken. Niet alleen vergroten 

partnerschappen de sociale impact van ons 

werk, het leidt ook tot kennisuitwisseling 

en de verdere groei van een betrokken 

community. In dat kader hebben wij in het 

afgelopen jaar actief de samenwerking 

gezocht met verscheidene partners, 

waaronder VluchtelingenWerk Nederland.  

In november won Takecarebnb met veel trots 

de VluchtelingenWerkAward 2016, en 

werden onze vrijwilligers in het zonnetje 

gezet en bedankt voor hun tomeloze inzet 

voor een gastvrije ontvangst van nieuw- 

komers  in Nederland. Een bijzondere 

mijlpaal! Deze steunbetuiging werd boven- 

dien in december financieel bekrachtigd met 

een bijdrage van 45.000 euro uit het DOE- 

Fonds. Takecarebnb kijkt ernaar uit om de 

samenwerking met VluchtelingenWerk in 

2017 verder te versterken.  

Het grote aantal aanmeldingen in 2016 laat zien dat er enorme animo bestaat onder zowel 

nieuwkomers als gastgezinnen voorTakecarebnb. Niet alle aanmeldingen leiden tot een match. 

Dit heeft onder meer te maken met ons zorgvuldige matchingsproces, en de criteria en wensen 

die worden meegenomen, zoals onder meer woonplaats en geslacht (m/v). Zo hebben bijvoor- 

beeld veel gastgezinnen een voorkeur getoond voor een vrouwelijke gast, terwijl Takecarebnb 

overwegend aanmeldingen van mannen ontvangt.  

Ook hebben wij in 2016 als jonge organisatie gewerkt met beperkte capaciteit en een enorme 

vrijwilligersinzet. Dankzij de fondsen hebben we in het najaar het directieteam kunnen uit- 

breiden. Hiermee zullen we onze slagkracht op het gebied van matchmaking vergroten door het 

regionaal werven en inwerken van nieuwe matchmakers, en door vol koers te zetten op het ver- 

der ontwikkelen en professionaliseren van onze organisatie. Een voorbeeld daarvan is het ont- 

wikkelen van een database, die onmisbaar is gebleken als ondersteuning. We verwachten dat 

deze investering in 2017 meer matches zal opleveren. 



Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan 

het opbouwen van een open en betrokken 

community van gasten, gastgezinnen, vrijwilligers, 

vrienden, partners en betrokkenen, die geloven in 

het belang van een diverse en inclusieve 

maatschappij. Daarmee reikt de sociale impact van 

Takecarebnb verder dan de positieve invloed van 

de individuele logeerperiodes op onze deelnemers. 

Met de groei van onze community dragen we bij 

aan een gastvrij en genuanceerd geluid, en creëren 

we ruimte voor kansen en participatie als 

antwoord op angst en isolatie.  

EEN GROEIENDE 
COMMUNITY

Deze community building is ondersteund door 

een verscheidenheid aan activiteiten op het 

gebied van communicatie, PR en evenemen- 

ten. In 2016 is de huidige website ontwikkeld 

en zijn de sociale kanalen ingericht. Met 

behulp van vrijwilligers - redacteuren, foto- 

grafen, filmmakers - is er sterke online 

content gecreëerd die de outreach en zicht- 

baarheid van Takecarebnb heeft vergroot en 

nieuwe deelnemers heeft aangetrokken.  

Met een actief PR-beleid heeft Takecarebnb 

daarnaast veel aandacht gegenereerd in 

traditionele en online media, met items en 

reportages in onder andere De Volkskrant, Het 

Parool, Vrij Nederland, AT5, Radio 1, VIVA, RTL 

Nieuws en verscheidene lokale dag- en 

weekbladen zoals De Stentor, Tubantia en het 

Haarlems Dagblad. 

VOLOP IN DE  
PERS



Een bijzonder hoogtepunt was de deelname 

van gastvader Michel Jacobs en zijn gast 

Mohammad Tlej aan de internationale TedX 

conferentie in Amsterdam in november. Met 

hun ontroerende en eerlijke TedTalk hebben 

Michel en Mohammad veel harten geraakt en 

aanwezigen geïnspireerd.  

Deze veelvuldige publiciteit heeft duidelijke 

positieve invloed gehad op het aantrekken 

van nieuwe gastgezinnen, gasten, vrijwilligers

en partners en het vergroten van onze 

naamsbekendheid. In het kader van 

community building heeft Takecarebnb 

daarnaast in 2016 een aantal besloten en 

publieke evenementen georganiseerd met 

behulp van verscheidene vrijwilligers en in 

samenwerking met gasten en gastgezinnen. 

Zo hebben we verschillende informatie- 

avonden voor nieuwe vrijwilligers 

georganiseerd, een besloten diner voor 

gasten en gastgezinnen om hun ervaringen te 

delen, en een zomerse picknick om de onder- 

linge banden tussen gasten, gastgezinnen en 

vrijwilligers te versterken en nieuwe deel- 

nemers aan te spreken.  

Een bijzonder toeval 

De deur van de Amsterdamse Michel 

staat altijd open, en hij heeft vaak logés 

uit alle windstreken te gast. Bezorgd om 

de ontwikkelingen in de wereld en met 

een grote behoefte om iets te doen, 

besloot Michel zich op te geven als 

gastgezin via Takecarebnb. Hij werd 

gekoppeld aan Mohammad  uit Syrië. 

Wat bleek? In de jaren tachtig legde 

Michel, met zijn toenmalige vriendin, al

liftend dezelfde weg af die Mohammad 

recent van Syrië naar Nederland bracht. 

Twee reizen, twee verhalen. Tijdens TedX 

Amsterdam 2016 spraken Michel en

Mohammad over dit bijzondere toeval 

en over de tijd dat ze samenwoonden via 

Takecarebnb. Mohammad woont inmid- 

dels zelfstandig in Amsterdam, volgt 

Nederlandse les, en start in september 

aan een studie bouwkunde.  

Bekijk hier de inspirerende TedTalk ‘The 

Road to Freedom’ van Michel en 

Mohammad.  

Michel en Mohammad op het podium tijdens TedX Amsterdam 

https://www.youtube.com/watch?v=MacRhth2lMM&t=250s


Het jaar is tot slot feestelijk afgesloten met 

een groot eindejaarsevenement in samen- 

werking met een aantal partners, waaronder 

De Westergasfabriek, Brouwerij De Prael, 

Jurlights en Tony's Chocolonely's. Tijdens 

deze avond, die met behulp van een team van 

vrijwilligers tot stand is gekomen, hebben we 

teruggeblikt op een fantastisch eerste jaar, en 

onze verhalen en ervaringen gedeeld. 

#OPENCRIB
Een feestelijke afsluiter

Tijdens dit evenement heeft Takecarebnb in 

samenwerking met Refugee Start Force, 

Whocares en Ben & Jerry's de publieke 

campagne #Opencrib (www.opencrib.nl) 

gelanceerd, waarmee locals en nieuwkomers 

een platform is aangeboden om elkaar tijdens 

de feestperiode thuis uit te nodigen voor een 

kerstdiner, oudejaarsfeestje, of kop koffie 

met oliebol. Bijna 200 mensen hebben zich 

hiervoor aangemeld, en in de feestperiode zijn 

daardoor vele nieuwe ontmoetingen ontstaan, 

die in het nieuwe jaar positief zullen 

doorwerken.  



De positieve ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de manier waarop het hoofd is geboden 

aan de uitdagingen die een startende organisatie tegenkomt, geven het stichtingsbestuur en de 

directie van Takecarebnb het vertrouwen dat in 2017 nog vele bijzondere ontmoetingen en 

logeerpartijen zullen volgen, die bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin ruimte en 

aandacht is voor elk mens.  

Wij willen onze gastgezinnen bedanken voor hun gastvrijheid, onze gasten voor hun open blik en 

veerkracht, en onze vrijwilligers voor hun ongelooflijke inzet en betrokkenheid. Samen  zijn zij 

het kloppende hart van Takecarebnb.  

Zonder de ondersteuning van de volgende organisaties en fondsen zou Takecarebnb niet hebben 

kunnen uitgroeien tot wat het nu is. Wij zijn dankbaar voor de kansen die we gekregen hebben 

van: Adessium Foundation, Dioraphte, Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, Janivo, Kansfonds, 

KNR Projecten in Nederland, de Protestantse Diaconie Amsterdam, VluchtelingenWerk 

Nederland en WIJDOENMEE.NU. 

WOORD VAN DANK

Ook willen wij de volgende sponsors hartelijk bedanken voor hun steun en samenwerking in het 

afgelopen jaar: Brouwerij de Prael, Jurlights, Rave for Humanity, Repros.nl en Westergasfabriek. 

Tot slot gaat onze dank uit naar onze partners in het Inclusion Cluster, die net als Takecarebnb 

met een frisse blik en positieve energie werken aan de inclusie van nieuwkomers in de 

Nederlandse samenleving: DELITELABS, Hack Your Future, Makers Unite, NewBees, Refugee 

Start Force en Syrian Volunteers in The Netherlands (SYVNL). 
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