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De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) 

van de VN gaan bijvoorbeeld over armoede bestrijden, integratie 

en participatie in de samenleving voor iedereen en actie tegen klimaat

verandering. Overheden, internationale organisaties, bedrijven en  

maat schappelijke organisaties staan achter deze doelstellingen.  

Stichting Takecarebnb zet zich vooral in voor SDG doel 10.7  

(Een ordelijke, veilige, regelmatige en verantwoordelijke migratie en  

mobiliteit van mensen mogelijk maken, ook via de implementatie van  

geplande en degelijk beheerde migratiebeleidslijnen) en doel 11 (maak  

steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en 

duurzaam) door bij te dragen aan de opvang integratie en  

participatie van statushouders. 
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Van het bestuur

In 2020 vierde Takecarebnb het vijfjarig bestaan. 
Op 20 november 2015, in het jaar dat vluchtelingen-
opvang in sporthallen noodzakelijk was, zaten de 
oprichters bij de notaris. Eén van hen had tijdens zijn 
vakantie nagedacht over een Airbnb voor vluchtelin-
gen – en zo ontstond Takecarebnb. In die vijf jaren 
logeerden meer dan 400 nieuwe Nederlanders bij 
een gastgezin. Op die intensieve manier leerden zij 
hun nieuwe land en hun nieuwe landgenoten ken-
nen, en omgekeerd ervaarden de gastgezinnen wat 
het betekent om een nieuw bestaan op te bouwen in 
een vreemd land. Die ontmoeting bleef niet beperkt 
tot de gast en het gastgezin. Ervaring leert dat zo’n 
langdurige logeerpartij ook nog de betrokkenheid van 
dertig anderen in de sociale kring oplevert. Als een 
steen in de vijver hebben die logeerpartijen tezamen 
in 12.000 contacten geresulteerd! We zijn trots op 
onze gasten, gastgezinnen en matchmakers die hun 
huis en hun hart voor elkaar hebben geopend.  

Die trots werd gedeeld door Staatssecretaris van  
Justitie en Veiligheid, mevrouw A. Broekers-Knol, in 
een rondetafelgesprek dat zij ter gelegenheid van het 
jubileum met ons voerde. ‘Jullie vormen een prachtige 
schakel tussen opvang door het COA en inburgering 
in de gemeente’, zo zei zij.  

Onze vrijwilligers hebben met ondersteuning van ons 
kernteam een prachtige prestatie geleverd. Ondanks 
de corona-hindernissen werden er dit jaar maar 

liefst 125 matches gemaakt, waarbij gast en gastgezin 
voor een logeerperiode van drie maanden aan elkaar 
werden gekoppeld, een flinke stijging ten opzichte van 
106 matches het jaar daarvoor. We zijn er van overtuigd 
dat er nog veel meer matches mogelijk zijn – en we 
zijn dan ook heel blij met de subsidie die Takecarebnb 
van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft 
ontvangen als ‘groei- impuls’. Die subsidie illustreert 
de goede samenwerking met ministerie en COA. Take-
carebnb heeft een unieke plek verworven binnen de 
‘asielketen’. We gaan met optimisme verder.  

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die als match-
maker en gastgezin zich zo gepassioneerd inzetten, de 
medewerkers voor hun ondersteuning en de fondsen, 
het COA en het Ministerie van Justitie en Veiligheid die 
we echt als onze partners hebben ervaren. Wij zijn tel-
kens weer onder de indruk van de moed en het door-
zettingsvermogen van onze gasten, ondanks de vele 
problemen waarmee zij zich geconfronteerd zien. Wij 
zijn volop gemotiveerd om ons te blijven inspannen 
voor wederzijds begrip. Van elkaar leren door logeren!

Ruth Oldenziel, voorzitter
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Matchen in coronatijd

2020 was het jaar van het eerste lustrum voor Take-
carebnb. Opgericht in 2015 door enkele idealisten die 
de knelpunten in de opvang van vluchtelingen zagen 
en zich afvroegen hoe ‘gewone Nederlanders’ een bij-
drage aan opvang konden leveren. De oprichting van 
de stichting werd ‘vastgesteld bij akte van oprichting 
op vijfentwintig november tweeduizend vijftien’ aldus 
de statuten. Waar menig burgerinitiatief inmiddels is 
gestaakt wegens opgeraakte vrijwilligersenergie of 
onvoldoende financiële middelen, heeft Takecarebnb 
zich voorspoedig kunnen ontwikkelen. Ook in het ver-
slagjaar 2020 kon die lijn worden doorgezet: verdere 
uitbreiding van het netwerk van betrokken partners, 
professionalisering van de organisatie en alweer meer 
matches.

■ Logeren is belangrijk
Bijna 8.400 statushouders verblijven in asielzoekers-
centra. Let op: státushouders. Dit zijn dus vluchte-
lingen die door de procedure zijn en in Nederland 
mogen blijven, maar nog wachten op een woning. 
Door capaciteitsproblemen bij de IND en de moeizame 
doorstroom naar woningen bij gemeenten, waar de 
wachtlijsten ook steeds langer worden, loopt de inte-
gratie van statushouders vertraging op. In plaats van 
de beoogde drie maanden loopt de verblijfsduur in 
AZC’s vaak op tot meer dan het dubbele en soms nog 
langer. Het aantal statushouders dat in AZC’s wacht op 
een woning loopt dus helaas gestaag op.

Natuurlijk is dit een maatschappelijk probleem. Maar 
het is ook een persoonlijk probleem voor de vluchte-
ling die na de vlucht de belastende en spannende 
procedure met positief resultaat heeft doorlopen. 
Nu kan hij of zij dan eindelijk verder met zijn of haar 
leven. Door naar een taalcursus, een woning, werk. 
Niet dus, want er is vaak nog geen woning. Het leven 
staat opnieuw een aantal maanden stil. Soms begint 
de koppelgemeente alvast met een welkomstprogram-
ma, maar meestal blijven de inburgeringinspanningen 
noodgedwongen beperkt tot de activiteiten binnen 
het AZC. Hoe hard de AZC-medewerkers ook hun best 
doen, en dat doen ze, het verlengde AZC-verblijf blijft 
onbevredigend. De mogelijkheid van logeren via Take-
carebnb was ook in 2020 dus nog steeds belangrijk en 
werd dat voor steeds meer mensen die vérder willen. 

Takecarebnb ziet integratie als een proces dat van 
twee kanten komt en hecht aan gelijkwaardigheid van 
gast en gasthuishouden: vluchtelingen maken kennis 
met de Nederlandse samenleving en Nederlanders 
maken kennis met mensen die zich in ons land gaan 
vestigen en leren zo hun verhaal, achtergrond, cultuur 
kennen. Vluchtelingen zijn kwetsbaar omdat ze vaak 
veel hebben meegemaakt, bezittingen hebben moeten 
achterlaten of zijn verloren, geen netwerk hebben in 
Nederland en de taal en cultuur (nog) niet kennen. 
De logeerperiode betekent vaak de eerste keer dat de 
legale vluchteling Nederlanders echt ontmoet. 
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Door Takecarebnb kan de integratie sneller beginnen 
en wordt het lange wachten in een AZC verkort. Voor 
alle partijen, inclusief de gemeente, heeft een logeer-
periode duidelijke voordelen. De statushouder landt 
minder ‘koud’ in een gemeente en woning, want het 
gasthuishouden en het sociale netwerk daaromheen 
kunnen de statushouder een steun in de rug geven. 
De vluchteling krijgt een netwerk in Nederland en 
maakt intensief kennis met de Nederlandse taal en 
cultuur. Kortom een stevige duw in de rug. Vaak voelt 
het gasthuishouden na enkele maanden als familie 
en ontstaat er een band voor het leven. Daarom doen 
we zo ons best om steeds meer matches te maken. En 
daar slaagden we ook in: verderop in dit jaarverslag 
een overzicht.

■ Matchen en corona
Hoezeer wij ook ons best deden om ons virus van 
gastvrijheid te verspreiden, tegen dat andere virus 
was het lastig opboksen. Natuurlijk belemmerde  
corona in 2020 ook ons werk. We stelden in het voor-
jaar een ‘coronaprotocol’ op waarin we beschreven 
hoe matchmakers digitaal contact houden met hun 
gasten, eventuele ex-gasten en hun gastgezinnen en 
dat de intakes met gasten telefonisch plaatsvinden. 
Intakes met gastgezinnen kunnen niet telefonisch en 
werden daarom uitgesteld. Aan het eind van het jaar 
werd dat wel weer mogelijk omdat één bezoeker was 
toegestaan. Daar waar de matchmaker expliciet of  
impliciet waarnam dat de spanning door corona toe-

nam zou de matchmaker aangeven dat beëindiging  
van het logeren een mogelijkheid was, maar dit is 
gelukkig niet nodig geweest. En tenslotte zouden 
matchmakers het actieve gastgezin steunen als zij de 
teugels wat betreft de ‘omgangsvormen’ aan zouden 
halen. Het was logisch dat het gastgezin zijn gast 
duidelijk maakt dat reizen niet kan en dat de gast de 
logeermogelijkheid verliest als hij/zij die regels niet 
wil naleven. Er hebben zich in de gastgezinnen geen 
problemen voorgedaan.

De strikte regels hielden matchmakers enkele maan-
den thuis, waardoor intakes onmogelijk werden en 
matches niet gemaakt konden worden. In de maanden 
maart t/m mei dus vrijwel geen nieuwe matches, 
maar de begeleiding van bestaande matches ging 
wel gewoon door. In de laatste maanden van het jaar 
speelde corona ons weer parten, maar de vertrouwd-
heid met digitaal werken was inmiddels zo gegroeid 
dat de intakes op afstand door konden gaan. Ook in 
2021 zal dat zo blijven en we kunnen dus voorzichtig  
vaststellen dat dankzij het virus digitaal werken 
onder deel van onze aanpak is geworden.

Het was prachtig om te ervaren dat ondanks corona 
de bereidheid bij onze matchmakers en onze gast-
gezinnen om ook in moeilijke tijden de verbinding  
met nieuwe landgenoten te maken onverminderd 
groot was.

MATCHEN IN CORONATIJD
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Matches in cijfers

De eerste maanden van 2020 verliepen zeer voor-
spoedig. Het matchen vorderde gestaag en we 
 rekenden op ongeveer 10 nieuwe matches per 
maand. Toen in maart de coronacrisis zich aandiende 
kwam die vlotte trend bijna volledig tot stilstand. In 
juni hebben we met de matchmakers samen besloten 
dat we onder bepaalde voorwaarden weer konden 
starten. Tot onze grote opluchting bleek er zowel bij 
de vrijwilligers als bij de gastgezinnen grote bereid-
heid om intakes te doen en potentiële gasten voor te 
stellen en te ontmoeten. Dit was aan het begin van 
de lockdown helemaal nog niet evident. We konden 
een deel van de gemiste periode inlopen, maar niet 
met de grote stappen die we hadden gehoopt na het 
afkondigen van de versoepelingen. 

Ondanks corona hebben we dankzij de inspanningen 
van onze matchmakers de doelstelling voor 2020 toch 
kunnen halen. De prognose van 70 matches die vol-
gens de voorwaarden uit de overeenkomst met COA 
voor de ‘matchingsfee’ in aanmerking komen is met 
75 gerealiseerde matches zelfs overschreden. Belang-
rijke voorwaarde is dat door het logeren een plaats 
vrij komt in het AZC en dat is niet bij iedere match het 
geval. Daarnaast werden er 33  matches gemaakt die 
niet aan de voorwaarden voldeden en werden er  
17 ‘sociale matches’ gemaakt, waarvan we spreken 
als er niet gelogeerd wordt maar een gast gezin en 
gast wel samen optrekken om inburgering en taal-

verwerving te versnellen. In vergelijking met de 
cijfers over 2018 en 2019 ontstaat het volgende beeld:  

Matches in cijfers

 2018 2019 2020

Matches logeren conform

eisen COA-overeenkomst 37 51 75

Matches logeren niet conform

eisen COA-overeenkomst 18 31 33

Matches niet-logeren 5 24 17

Totaal  60 106 125
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Samenwerking

Binnen het werkveld van Takecarebnb wordt vaak 
gesproken van ‘de asielketen’: het proces dat een 
vluchteling doorloopt van het moment van binnen-
komst in Nederland, de eerste opvang, de asiel-
procedure, de vergunningverlening of -afwijzing en 
de inburgering (dan wel het vertrek of de illegaliteit). 
Takecarebnb is een schakel in die keten en een nauwe 
samenwerking met de schakels om ons heen is van 
groot belang. Daar zetten we ons dus ook voor in. We 
hebben daarom nauw contact met het COA, zowel 
met medewerkers van de centrale organisatie als 
van de opvanglocaties en werken samen met andere 
maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor 
het welzijn van vluchtelingen.

■ COA
Takecarebnb doet zijn werk op basis van de Logeer-
regeling van het COA. Deze regeling is door het COA 
gemaakt om het aantal ‘bedden’ flexibel uit te kunnen 
breiden en de inburgering van nieuwkomers te bevor-
deren. De relatie met het COA werd verder versterkt. 
De pilotovereenkomst van 2018 waarin de samenwer-
king is vastgelegd, werd voor 2020 met een jaar ver-
lengd en COA sprak de intentie uit om tot een nieuwe 
meerjarige overeenkomst te komen. Het  gesprek over 
die overeenkomst zal begin 2021  worden afgerond. 
De samenwerking met COA kreeg verder vorm door 
gezamenlijke online informatiesessies voor COA- 
medewerkers over de Logeerregeling en Takecarebnb. 

En verder was er de gebruikelijke goede samen-
werking bij de uitvoering: geregeld gebeurt het dat 
afstemming geboden is over een concrete ‘casus’, 
bijvoorbeeld over de administratieve afhandeling van 
een match. COA en Takecarebnb investeren duidelijk 
in de samenwerking en dat is erg positief.

We hebben in 2020 het gesprek met COA geopend 
over ‘hervestigers’. Dat zijn vluchtelingen die in 
een kamp verblijven en op voordracht van UNHCR 
rechtstreeks naar Nederland komen. We  onderzoeken 
of we in samenwerking met onze partner Samen 
Hier ook deze mensen kunnen ondersteunen bij hun 
inburgering.

■ Ministerie van Justitie en Veiligheid
Takecarebnb is ervan overtuigd dat er in ons land 
nog vele honderden potentiële gastgezinnen zijn. 
We moeten er alleen voor zorgen dat ze met ons 
in aanraking komen en dat we goede voorlichting 
kunnen geven over het logeren. Om Takecarebnb in 
staat te stellen die ‘pakkans’ te vergroten en het aan-
tal gastgezinnen uit te breiden heeft het Ministerie 
van Justitie & Veiligheid subsidie toegekend om een 
‘groei-impuls’ te realiseren. Op basis van een project-
plan waarin we beschreven wat het belang van meer 
gastgezinnen is en hoe we die gaan bereiken, kende 
het ministerie een subsidie van €500.000 toe voor 
een programma van drie jaar waarmee we het aantal 
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matches kunnen verdubbelen. Het is een erkenning 
van ons werk en tegelijkertijd ook een stevige uit-
daging om deze doelstelling te verwezenlijken.

In het kader van het vijfjarig jubileum bracht Staats-
secretaris Broekers-Knol, op het ministerie verant-
woordelijk voor migratie en asiel, een werkbezoek 
aan Takecarebnb, vanzelfsprekend digitaal. Een eerste 
afspraak werd wegens ziekte afgezegd, maar in januari 
2021 vond een levendig rondetafelgesprek plaats 
waarin matchmaker Hanneke Buurman, gastheer 
Bram van der Park en zijn gast Ibrahim Nijad onder 
leiding van bestuursvoorzitter Ruth Oldenziel met 
elkaar van gedachten wisselden over het logeren en 
de impact voor gast én gastgezin. Wat mooi om deze 
verhalen met elkaar te delen. De Staatssecretaris (‘zeg 
maar Ankie’) zei onder meer het volgende: ‘Jullie 
doen enorm goed werk, vormen een prachtige schakel 
tussen COA en gemeente. Belangrijk dat via een gast-
gezin ook zoveel mensen uit hun netwerk betrokken 
worden. Hulde aan de vrijwilligers. Ik ben blij met de 
goede samenwerking met het COA. We leveren heel 
graag de extra subsidie ter ondersteuning. Enorm ge-
feliciteerd, op naar het tweede lustrum!’. Het gesprek 
vormde een mooie afsluiting van ons jubileum.
 
■ Contact met Tweede Kamerleden
Asiel en migratie zijn politiek gevoelige onderwerpen. 
Die politieke discussie is niet altijd verheven en vestigt  
soms aandacht op negatieve ervaringen met en op-

vattingen over asiel. Dat het in verreweg de meeste 
gevallen wel goed gaat raakt dan ondergesneeuwd. 
Om onze volksvertegenwoordigers een positieve 
ervaring te geven en hen van het bestaan van Take-
carebnb op de hoogte te brengen organiseerden we 
werkbezoeken. D66-Kamerlid Maarten Grotenhuis 
ging op de koffie bij Marion Sanders en haar gast 
Nadeem Kotrob in Beuningen. Er was ruimte voor het 
persoonlijke verhaal en er is gelegenheid om aan-
dacht te vragen voor knelpunten in de regelgeving. 
Het werkbezoek van VVD-Kamerlid Bente Becker 
moest wegens corona helaas worden uitgesteld.

Op verzoek van Takecarebnb werden door Christen-
Unie-Kamerlid Joël Voordewind Kamervragen gesteld 
over achterstanden in de huisvesting van vergunning-
houders door gemeenten. Met name in enkele Noord- 
en Zuid-Hollandse gemeenten lopen achterstanden 
op, zo bleek uit de antwoorden van de Staatssecre-
taris, en we konden door gerichte actie daarvoor 
verdere aandacht vragen.

■ Gemeenten
Er is een nieuwe Wet Inburgering onderweg. De in-
gangsdatum is al twee keer uitgesteld, maar 1 januari 
2022 lijkt toch echt de datum te worden waarop de 
verantwoordelijkheid voor inburgering in al zijn  
facetten bij de gemeente komt te liggen. De kop-
pelgemeente is dus verantwoordelijkheid voor het 
aanbod van taalonderwijs, voor het monitoren van 

SAMENWERKING
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SAMENWERKING

het welzijn van de nieuwkomer, voor het vinden van 
een woning en het bevorderen van de kans op werk. 
Dat al deze inburgeringsaspecten nu vanuit één 
verantwoordelijkheid aandacht krijgen is positief. 
Tegelijkertijd vraagt het nogal wat van gemeenten. 
Takecarebnb draagt graag bij en zoekt de samenwer-
king met gemeenten: maak het logeren onderdeel van 
het inburgeringsaanbod, waardoor die verantwoor-
delijkheid gedeeld kan worden met jullie bestaande 
inwoners. Het gastgezin en hun netwerk begeleiden, 
stimuleren en coachen.

Met dat aanbod benaderde Takecarebnb in het laatste 
kwartaal van 2020 zo’n vijftien gemeenten. De reactie 
was doorgaans positief en met enkele werd intensief 
kennis gemaakt. Zodra Takecarebnb  onderdeel uit-
maakt van het gemeentelijk inburgeringsaanbod volgt 
er afstemming en wordt een gezamenlijke inspanning 
geleverd om gericht meer matches te maken. Anders 
dan Takecarebnb weet de gemeente precies welke 
nieuwkomers aan haar gekoppeld zijn en kan zij in-
schatten wanneer een woning beschikbaar komt. Dat 
maakt maatwerk mogelijk en een optimale benutting 
van Takecarebnb-logeeradressen. De gemeente kan 
bovendien haar netwerk en haar communicatie-
kanalen inzetten voor de werving van nieuwe gast-
gezinnen. We verwachten in 2021 tot formele samen-
werkingsovereenkomsten met gemeenten te kunnen 
komen.

■ Samen Hier
Takecarebnb en Samen Hier hebben een convenant 
afgesloten en willen samenwerking realiseren. Beide 
organisaties zijn inhoudelijk nauw verwant en in hun 
activiteiten complementair. Samen Hier is een initia-
tief van Justice and Peace dat bouwt aan een landelijk 
netwerk van lokale Samen Hier-coalities. Elke coalitie 
bouwt in de eigen stad/het eigen dorp een lokale 
community van inwoners die  verantwoordelijkheid 
willen nemen om vluchtelingen een veilige plek te 
bieden en duurzaam te verwelkomen.

Voor beide organisaties geldt dat zij gelijkwaardigheid 
van nieuwkomers en ‘oudkomers’ belangrijk vinden. 
Samen Hier en Takecarebnb hanteren als leidend prin-
cipe dat burgers verantwoordelijkheid moeten en wil-
len nemen voor een goede samenleving. Niet kijken 
naar anderen of naar de overheid, maar zélf initiatief 
nemen, de schouders eronder zetten. En natuurlijk 
mag er ter ondersteuning een beroep gedaan worden 
op die anderen of die overheid. Maar het burgerinitia-
tief is ‘leading’.

Takecarebnb en Samen Hier zien goede mogelijk-
heden om elkaar te helpen bij het halen van enkele 
concrete doelstellingen: werving van vrijwilligers en 
community management, het ontwikkelen van een 
gezamenlijk aanbod aan gemeenten en fondsen-
werving.
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SAMENWERKING

■ Stichting Compassion
Het was het eerdergenoemde Kamerlid Joël 
 Voordewind die tijdens een kennismakingsgesprek 
voorstelde om eens in contact te treden met de stich-
ting Compassion Nederland. Deze christelijke orga-
nisatie bleek in 2015 een oproep te hebben gedaan 
om vluchtelingen te steunen, waarbij onder andere 
voor de optie logeren kon worden gekozen. Op een 
volgens de privacyregels toegestane wijze hebben 
we het contact met de mensen kunnen leggen die 
destijds deze optie kozen, met als resultaat dat we 
35 extra (potentiële) gastgezinnen aan ons bestand 
konden toevoegen.
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Matchmakers

Door de coronamaatregelen hebben sommige match-
makers omwille van gezondheidsrisico’s ervoor 
gekozen om in de luwte te blijven. Toch hebben we 
het team matchmakers in 2020 kunnen uitbreiden. 
We konden drie nieuwe matchmakers in Noord- 
Brabant verwelkomen en één in Rotterdam, Utrecht 
en Friesland. Omdat Takecarebnb landelijk werkt is 
het wenselijk om in iedere provincie één of  meerdere 
matchmakers te hebben. Met de extra kracht in 
Brabant konden we ook makkelijker in Limburg en 
Zeeland matches maken.

De matchmakers hebben zich van meet af aan con-
structief opgesteld om ondanks de coronacrisis tel-
kens te kijken met welke aanpassingen dit werk toch 
doorgang zou kunnen vinden. De crisis heeft zeker 
voor nauwer contact tussen de matchmakers onder-
ling, maar ook met de organisatie gezorgd. Onderlinge 
solidariteit en begrip zorgen voor een sterk team-
gevoel en we zijn trots op de veerkracht en collegiali-
teit die onze vrijwilligers steeds hebben uitgedragen.

Door de beperkingen die de coronacrisis met zich 
brengt, is het matchingsproces wellicht wat complexer 
geworden, omdat een digitale intake toch anders 
voelt dan eentje waarbij je direct contact hebt. De 
intake van het gastgezin gebeurt wel altijd fysiek en 
hetzelfde geldt voor de eerste kennismaking van gast 
en gastgezin. Er moeten bovendien extra zaken goed 

besproken worden tijdens een ontmoeting  tussen gast 
en gastgezin. Dit betekent bijvoorbeeld dat er extra 
aandacht besteed wordt aan afspraken over het aantal 
‘derden’ dat je als gast ontmoet, hoeveel je buitens-
huis bent en gebruik maakt van het openbaar vervoer, 
of dat zowel gast als gastgezin bereid zijn tot het doen 
van een test voor aanvang van het logeren.

Matchmaker zijn: een totaalbeleving!
Doorgaans is het maken van een match een ‘appeltje-eitje’. 
Het is ook geweldig om naar onbekende plaatsen te reizen, 
mooie, gastvrije en vriendelijke mensen te ontmoeten en 
verschillende levensstijlen te ervaren. Spannend om de 
statushouders te ontmoeten en hun motivatie en verhalen 
te horen.

Maar soms moet je alle registers opentrekken en 
puzzelen met Annemeijn tot er een passende oplossing 
gevonden is: Een turkse moeder met haar zoontje van 5 
verkeerde in een onveilige situatie en moest met spoed 
aan onderdak komen. De kennismaking regelden we via 
Skype: “Laat maar komen, die twee”, zei de gastheer en de 
volgende dag waren ze er.

Prima match, maar een voet van het kind tussen de 
spaken en een jaloerse hond gooiden roet in het eten. Via 
Facebook hebben we een nieuw onderkomen gezocht en 
gevonden. Wel spannend voor alle betrokkenen, maar het 
werd een supermatch! Nu wonen ze in een eigen flatje en 
het geeft zo’n voldoening als je ze daar samen gelukkig 
ziet wezen. Die paar slapeloze nachten hierover waren het 
volop waard. En verder was voor mij 2020, ondanks Covid 
19, een erg fijn jaar qua geslaagde matches!

Joke Moes, matchmaker regio Rotterdam-Den Haag
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Amran logeert bij Judith en John

Amran (19) is acht jaar geleden uit Jemen gevlucht, 
via Maleisië en Spanje naar Nederland. Momen-
teel studeert hij in Tilburg en hij woont inmiddels 
twee maanden bij John, Judith en hun kinderen in 
 Dordrecht. 

Een huis van gastvrijheid
“Toen we dit huis kochten hadden we altijd het idee 
dat het een huis van gastvrijheid moest zijn,” vertelt 
John. “Het was wel spannend om iemand in je huis 
te laten komen, ik ben namelijk niet altijd gezellig 

Amran temidden van het gezin van Judith en John.

Door gastgezinnen en statushouders bij elkaar te brengen ontstaat 
er wederzijds begrip en wordt er een sterke band opgebouwd. 
Hieronder twee van de vele prachtige impactverhalen.  
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en leuk. Dat maakt kwetsbaar, vooral als gezin. Zodra 
we kennis maakten met Amran, viel de spanning snel 
weg.”

Judith: “Ik hou heel erg van delen met elkaar, van 
 samenwonen. De realiteit is dat we in een spannende 
tijd zitten, met de lockdown en de kinderen thuis. Maar 
dat laat juist niet alleen een mooie wereld zien, maar 
gewoon hoe we zijn. Dat vind ik goed, en daar leer ik 
zelf ook dingen over. Het hoeft niet perfect te zijn.”

Zodra Amran zijn verblijfsvergunning had ging hij stu-
deren. “Ik wil weten hoe de maatschappij nu is en ik 
spreek nu ook de taal van mensen om me heen. Maar 
toch wist ik niet veel van ze. Ik kwam via een kennis 
in Ter Apel terecht bij deze familie. Eind  november 
kwam ik hier. Het was een nieuwe ervaring. Ik had 
geen verwachtingen, maar wat ik wel verwachtte 
is dat het heel anders zou zijn. Nu kwam ik in een 
gezin, en daardoor moest ik wel aan mijn eigen gezin 
denken.”

In overeenkomsten, niet in verschillen
Judith en haar gezin boffen met iemand als Amran: 
“Mensen kunnen heel erg in verschillen denken, maar 
hij denkt juist heel erg in overeenkomsten. Ik hoor 
heel vaak van mensen dat ze vragen of het niet erg 
wennen is voor hem. Amran vindt dat dat meevalt, 
hij kijkt liever naar de overeenkomsten. Het voelt ook 
alsof we heel veel overeenkomsten  hebben.”

Tegelijkertijd merkt John ook wel de verschillen:  
“Ik ben me bewust van mijn eigen privileges. Amran 
moet in een vreemd land zijn leven opbouwen en hij 
heeft te maken met bureaucratische toestanden waar- 
in hij zijn weg moet vinden. Ik heb bewondering voor 
zijn optimisme. Het zijn de verschillen die de onver-
schilligheid heel erg tegengaan. Je wordt uit je eigen 
vanzelfsprekendheid gehaald. In deze tijd ligt onver-
schilligheid op de loer, je leeft in je eigen beperkte 
wereld. Dit is nu niet zo. Je blijft open voor de wereld. 
Ik hoor een vader die belt, Arabische muziek. Het gaat 
over verschillen, maar wel over verschil dat ontmoe-
ting geeft.”

Meer dan positief
De familie speelt onder andere Catan en Risk, ze fit-
nessen elke avond met elkaar in de huiskamer en heb-
ben van Amran geleerd om uit de tajine te koken. Hij 
helpt de kinderen met rekensommen en met Spaans. 
De kinderen voetballen en basketballen graag met hun 
gast. Inmiddels is hij ook voorgesteld aan het voetbal-
team. “Het voetbalteam vroeg zich af of we nog een 
19-jarige zoon hadden,” lacht Judith. 

Judith: “We hebben samen Sinterklaas en Kerst en 
Oud en Nieuw gevierd. De vrienden vinden het leuk 
dat Amran er is. Veel mensen willen andere mensen 
ontmoeten, maar niet iedereen heeft er het huis voor. 
Mijn zus zei ook dat als Amran iets nodig heeft dat ze 
er dan gelijk zou zijn. Mijn schoonmoeder heeft een 
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cadeautje voor hem gekocht. Het is meer dan positief, 
ze zijn blij om hem te ontmoeten.”

Leren van elkaar 
John: “Wat ik van Amran hebt geleerd? Hoop en veer-
kracht. Ik zie overal leeuwen en beren op de weg maar 
in een luxe context. Ik heb dan bijvoorbeeld gedoe op 
mijn werk, maar in vergelijking met je leven in een 
ander land opbouwen valt dat best wel in het niets. Ik 
mag wel zeuren over gedoe op m’n werk, maar ook 
iets leren over hoop en veerkracht. Niet om te relative-
ren, maar juist om aan te boren.”

Amran: “Ik vind het zo mooi dat mensen hier zo eerlijk 
zijn. Je hoeft niet na te denken over wat je bedoelt, dat 
is mooi. En hoe je kan genieten van het leven. Op elk 
moment leer ik iets nieuws.”

Veel vertrouwen in de toekomst 
Judith: “Wat ik voel is respect voor hoe Amran in korte 
tijd Nederlands heeft geleerd. Ik heb helemaal geen rem 
op mijn Nederlands, wij ratelen maar door. Amran gaat 
mee in dat tempo. Ik weet zelf van de tijd dat ik in het 
buitenland was hoe moe je kan zijn van de  andere taal. 
En Amran zit dag in dag uit in de Nederlandse taal. Daar 
heb ik heel veel respect voor. We houden ons niet in.”

Amran is momenteel bezig met een prebachelor in 
Tilburg. Zijn dromen voor de toekomst? “Ik wens dat 
het goed gaat met mijn gezin en dat ik mijn opleiding 

kan volgen. Ik heb niet echt dromen, meer doelen. Dat 
ik gezond blijf en de mensen om me heen ook.” 
John: “Wat ik Amran toewens is kalmte. Ik maak me 
soms zorgen over hoe hard hij werkt en de hoge 
verwachtingen van zichzelf. Goede dingen hebben tijd 
nodig. Je bent 19, en je komt wijs over. Maar ik vergeet 
soms wel dat je 19 bent, kalmte heeft ook te maken 
met rust en ruimte om in balans te ontwikkelen.”

Judith heeft veel vertrouwen in de toekomst van 
Amran: “Hij staat zo mooi in het leven, hij gaat veel 
stappen zetten. Hij heeft veel in huis, hij is positief, zo 
uitreikend. Hij gaat echt veel bereiken in zijn leven. En 
wat ik mooi vind is dat hij heel veel technische dingen 
kan, maar hij is ook heel sociaal begaafd. Hij ziet veel. 
Wat ik wens voor Amran is dat zijn familie hier komt, 
dat zij hun weg hier vinden en dat hij ondertussen zijn 
eigen weg vindt. Dat iedereen zijn plek vindt en blij is.”



T A K E C A R E B N B  J A A R V E R S L A G  2 0 2 0  |  16

IMPACT

Huseyin logeerde bij Sytse en Marlies

Gastouders Sytse en Marlies in Zwolle: “We hebben 
op dit moment een Syrische gast in huis via de orga-
nisatie Takecarebnb. Hij heeft een verblijfsvergun-
ning, mag hier dus blijven. Hij heeft zelfs al een huis 
dat hij aan het inrichten is. Het geeft ons binding met 
vluchtelingen. Eerder was Huseyin uit Turkije bij ons. 
Hij trouwde met Betül begin oktober en wij mochten 
getuigen zijn bij hun huwelijk. Ze hebben nu een 
woning in een dorp bij Deventer. Toen we op bezoek 
waren deden we weer hetzelfde letterspel dat we 
thuis ook steeds deden, heel gezellig! We hebben veel 
plezier met onze gasten en horen ook over de situatie 
in Turkije en nu in Syrië.” 

Sytse en Marlies bij de trouwerij van Huseyin en Betül.
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Het bestuur

Takecarebnb is een stichting met een bestuur dat uit 
zeer betrokken en actief participerende leden bestaat. 
Het bestuur bestond ultimo 2020 uit de volgende 
leden:  
Ruth Oldenziel – voorzitter, 
Hugo Levie – penningmeester,  
Lumine van Uden – lid en  
Gerolf Bouwmeester – lid.  

De leden worden benoemd voor een termijn van drie 
jaar en zijn twee keer herbenoembaar.

Gedurende het verslagjaar kwam het bestuur zes 
keer bijeen. Naast de traditionele onderwerpen als 
begroting, jaarrekening en jaarverslag werd vooral 
veel aandacht besteed aan het gereed maken van de 
organisatie voor de ‘scale up-fase’. Het bestuur zette 
de lijnen uit voor de partnerschappen met COA en 
ministerie van J&V, dacht mee over de werving van 
gastgezinnen en matchmakers en de relatie met de 
goede doelen.

Ruth Oldenziel

Lumine van Uden Gerolf Bouwmeester

Hugo Levie
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Secretaris /oud-voorzitter: Joep Verhoeven  

Joep Verhoeven is milieukundige en 

werkt als adjunct-directeur en senior 

consultant bij een adviesbureau dat zich 

specialiseert in vraagstukken op het gebied 

van duurzaamheid, milieu, ruimtelijke 

ordening, arbo en veiligheid. Joep was in 

november 2015 al betrokken bij de oprichting van Takecarebnb 

en heeft tot maart 2017 de rol van bestuursvoorzitter ingevuld. 

Bestuurslid: Lumine van Uden  

Lumine van Uden is als advocate werkzaam 

bij Houthoff Buruma en houdt zich bezig 

met het mededingingsrecht. Zij ziet er op 

toe dat alles volgens de regels verloopt 

en is een expert op het gebied van 

good governance en due dilligence.
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Financieel verslag

Takecarebnb verkrijgt zijn financiële midden uit twee 
bronnen. Voor iedere match die voor een matchings-
fee van het COA in aanmerking komt ontvangen wij 
€950. Daarnaast worden er fondsen geworven bij 
goede doelen. 

Het jaar werd afgesloten met een licht negatief resul-
taat van ruim €5.916. De Stichting beschikte aan het 
begin van het jaar over een vermogen van €33.680. 
Na toevoeging van het resultaat over 2020 is dat 
€27.764. Het bestuur heeft als norm voor het vermo-
gen een omvang van 25% van de lasten vastgesteld, 
ongeveer €55.000, dus verdere aangroei is belang-
rijk. Het evenwicht van baten en lasten alsmede de 
vermogenspositie blijven aandacht vragen.  

Takecarebnb blijft inzetten op versterking van het 
financiële fundament door groei van het aantal  
matches en daarmee van de inkomsten uit ‘dienst-
verlening’, oftewel van het COA en op termijn van  
gemeenten. We kijken dus vooruit. De subsidie van 
het ministerie van J&V maakt groei van het aantal 
matches mogelijk, maar is voor een beperkte termijn 
van drie jaar. De bijdrage van fondsen heeft Take-
carebnb in de startfase op gang geholpen, maar de 
fondsen geven duidelijk aan dat ook hun bijdrage 
tijdelijk is. Het is daarom dat Takecarebnb inzet op 
groei van het aantal matches en dienstverlening aan 
gemeenten. 

Hierna zijn de balans en de resultatenrekening zoals 
onderdeel van de volledige jaarrekening 2020 toe-
gevoegd.
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■ Balans per 31 december 2020 (in euro) 

 2020  2019

ACTIVA

Materiële vaste activa  –  506

Vlottende activa 18.963  20.000

Liquide middelen  410.565  34.948

Totaal Activa 429.528  55.454

PASSIVA

Stichtingsvermogen 27.764  33.680

Kort vreemd vermogen  401.764  21.774

Totaal Passiva 429.528  55.454

FINANCIEEL VERSLAG
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■ Staat van baten en lasten over 2020 (in euro) 

 2020  2019

Baten
Netto omzet  206.778  186.170

Totale bruto bijdrage 206.778  186.170

Lasten
Personeelskosten inclusief 
sociale lasten  197.449  145.046
Huisvestingskosten 4.765 2.813
Algemene kosten 17.806 18.005
Afschrijvingen 506 9.181

Totale lasten 220.526  175.045

Bedrijfsresultaat 13.748 –  11.125

Diverse baten 7.832  –

Saldo ten gunste van 
het Stichtingsvermogen  5.916 – 11.125

FINANCIEEL VERSLAG
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Woord van dank 

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. 

Wij zijn dankbaar voor de steun van COA, Ministerie van Jusitie en Veilig-
heid, Kansfonds, Oranjefonds, Stichting DOEN, Ars Donandi, Fonds 1818, 
Elise Mathilde Fonds, en het K.F. Hein Fonds. Enkele fondsen willen geen 
naamsvermelding.

Tot slot gaat onze dank uit naar onze partnerorganisaties, waaronder 
Stichting Compassion, Vluchtelingenwerk Nederland, Justice and Peace/
Samen Hier, NewBees, the Refugee Company en al die andere organisa-
ties, kerkgemeenschappen en netwerken die ons geholpen hebben om 
nieuwe gastgezinnen te werven.
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W O O R D  V A N  D A N K

Wij zijn dankbaar voor de steun van onder meer: 

Adessium Foundation, Oranjefonds, Dioraphte, 

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, Kansfonds, 

de Protestantse Diaconie Amsterdam, WIJDOENMEE.

NU en Doe-fonds VluchtelingenWerk Nederland.

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, Refugees Forward en the Refugee Company.
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Kernteam 

Het kernteam van Takecarebnb bestaat uit 
zes medewerkers.  

Robert Zaal is directeur.  

Annemeijn Benkirane-Verheij houdt in  
haar rol als coördinator het overzicht en 
begeleidt de matchmakers.   

Natalia Sallam is een onmisbare kracht, die 
de administratie en facturatie van matches 
bijhoudt.  

Mart Kok heeft zich als IT’er ingezet om 
Takecarebnb van een nieuwe database te 
voorzien.  

Samia Brock en Lilly Wiggers zijn nieuwe 
medewerkers die zich in 2021 gaan bezig-
houden met het contact met gemeenten en 
met de communicatie. 
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