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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
maatschappelijke 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 2021 bracht Takecarebnb voor het zesde jaar vluchte
lingen met een verblijfsstatus voor een periode van mini
maal drie maanden onder bij een Nederlands gastgezin
(dit kan ook een eenpersoonshuishouden zijn). Dit is een
intensieve en effectieve manier gebleken om nieuwe
Nederlanders kennis te laten maken met hun nieuwe land
en zijn bewoners. Tegelijkertijd ervaart het gastgezin hoe
het is om je leven helemaal opnieuw te moeten opbouwen
in een vreemd land. Deze uitwisseling werkt verrijkend
voor beiden, er ontstaan nieuwe vriendschappen en vaak
houden gast en gastgezin na de logeerperiode contact.
Sinds de oprichting in 2015 heeft Takecarebnb zich
ontwikkeld als een waardevolle schakel in de ‘asielketen’
en zijn er honderden statushouders bij gastgezinnen
ondergebracht.
In 2021 steeg het aantal matches naar 163, een ruime
verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor (75). Een
geweldig resultaat en dat in het tweede jaar van de
covidcrisis, met zijn vele beperkingen en nieuwe besmet
tingsgolven. Opnieuw een prestatie van formaat van onze
matchmakers.
De Afghanistancrisis in de zomer van 2021 zorgde voor
een onverwachte aanwas van gastgezinnen. In het kader
van de nieuwe inburgeringswet gingen we in gesprek over
samenwerking met diverse gemeenten. Ook ontvingen we
medewerkers van de Ministeries van Justitie en Veiligheid
en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens een
werkbezoek. De resultaten van 2021 zorgden voor een
financieel gezonde basis voor verdere groei. Groei die
enerzijds noodzakelijk is, maar die ook leidt tot meer druk
op de organisatie. Daarom is het najaar een onderzoek

opgezet naar een optimale groeistrategie voor de komende
jaren, waarbij groei en de kwaliteit van matching in balans
blijven.
Terwijl we begin dit jaar volop bezig waren met een plan
van aanpak voor uitvoering van de gekozen groeistrategie
en het erop leek dat de covidcrisis eindelijk ten einde liep,
brak in Oost-Europa een nieuwe crisis uit. De uitbreiding
van taken en opschaling van de werkorganisatie die nodig
waren om 33.000 aanvragen van gastgezinnen voor
Oekraïense vluchtelingen te verwerken, heeft de nodige
gevolgen voor de werkprocessen en groeistrategie van
Takecarebnb. Een uitdaging die wij heel graag aangaan.
Tot slot een woord van dank aan allen die zich voor
Takecarebnb inzetten: onze vrijwilligers die ons als match
maker of gastgezin ondersteunen, het kernteam en onze
trouwe partners: het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA), het Ministerie van Justitie en Veiligheid, diverse
ngo’s en alle fondsen die ons steunen. Het bestuur is ieder
zeer dankbaar voor de getoonde flexibiliteit. Ook blijven
wij onder de indruk van de moed en het doorzettings
vermogen van onze gasten om hier in Nederland een
nieuw leven op te bouwen. Het inspireert ons om door te
gaan met dit mooie en belangrijke werk.

Ruth Oldenziel, voorzitter
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Over Takecarebnb
In 2021 heeft de stichting Takecarebnb wederom meer
vluchtelingen bij gastgezinnen kunnen plaatsen dan in
voorgaande jaren. Dat was gezien de beperkingen die
corona gedurende het hele jaar voor het matchingsproces
met zich meebracht, opnieuw een prestatie. De organisatie
heeft geleerd van het eerste coronajaar en heeft zich
flexibel en professioneel aan deze lastige omstandigheden
aangepast. Bij Takecarebnb doen we ons best om idealisme
en empathie gepaard te laten gaan met daadkracht en
zorgvuldigheid. Door deze instelling is de organisatie sinds
de oprichting in 2015 jaarlijks gegroeid, zonder dat de
idealen van haar oprichters verwaterd zijn. Doel is en blijft
om ‘gewone Nederlanders’ een bijdrage te laten leveren
aan de opvang van mensen in nood. Dat lukte in 2021 bij
163 gastgezinnen, die statushouders minimaal drie maanden
– of langer – gastvrij onderdak boden.
■ Logeren is van elkaar leren
Medio 2022 verblijven ruim 15.000 statushouders in
asielzoekerscentra (AZC’s). Let op: státushouders. Dit zijn
vluchtelingen die door de asielprocedure zijn en in Neder
land mogen blijven, maar nog wachten op een woning.
Door capaciteitsproblemen bij de Immigratie- en Naturalisa
tiedienst (IND) en de beperkte doorstroom naar woningen
bij gemeenten, waar de wachtlijsten ook steeds langer
worden, loopt de integratie van statushouders vertraging
op. In plaats van de beoogde drie maanden loopt de
verblijfsduur in AZC’s vaak op tot meer dan het dubbele of
langer. Ook het aantal statushouders in AZC’s groeide aan
zienlijk, onder andere door nieuwe vluchtelingengroepen
zoals uit Afghanistan. Dit betekent dat het aantal status
houders dat in AZC’s wacht op een woning, steeds verder

oploopt. Het zou medio 2022 uitlopen in een crissituatie
en erbarmelijke condities voor vluchtelingen.
Dit is een maatschappelijk probleem, maar het is ook
een persoonlijk probleem voor de vluchteling die na de
vlucht de belastende en spannende procedure met positief
resultaat heeft doorlopen. Dat is het moment dat hij of
zij het AZC kan verlaten en een leven in Nederland kan
gaan opbouwen, met een taalcursus, een eigen woning,
werk. Maar als er geen woning beschikbaar is, staat het
leven opnieuw een aantal maanden stil. Soms begint de
gemeente alvast met een welkomstprogramma, maar
meestal blijven de inburgeringinspanningen noodgedwongen
beperkt tot activiteiten binnen het AZC.
Hoe hard de AZC-medewerkers ook hun best doen, het
verlengde verblijf in het AZC blijft onbevredigend. Logeren
bij een gastgezin blijft dus belangrijk voor vluchtelingen
die hier een nieuwe toekomst willen opbouwen.
Takecarebnb ziet integratie als een proces dat van twee
kanten komt en hecht aan gelijkwaardigheid van gast en
gastgezin: vluchtelingen maken kennis met onze samen
leving en Nederlanders maken kennis met mensen die zich
in ons land gaan vestigen en leren zo hun verhaal, achter
grond, 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. Door Takecarebnb
kan de integratie sneller beginnen en wordt het lange
wachten in een AZC verkort.
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OVER TAKECAREBNB

Voor alle partijen, inclusief de gemeente, heeft een
logeerperiode duidelijke voordelen. De statushouder
landt minder ‘koud’ in een gemeente en woning, want
het gastgezin en diens sociale netwerk kunnen de status
houder een steun in de rug geven. De vluchteling krijgt
een netwerk in Nederland en maakt intensief kennis met
de Nederlandse taal en cultuur. Kortom, hij of zij krijgt
een stevige duw in de rug. Vaak voelt het gastgezin 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 slagen we steeds vaker in.

Ammar uit Jemen logeert bij René en Marieke
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Matchen in coronatijd
Natuurlijk belemmerde ook het tweede coronajaar het
intake- en begeleidingswerk van onze matchmakers;
lockdowns, nieuwe virusvarianten en wisselende over
heidsrestricties maakten fysieke ontmoetingen tussen
gastgezin, gast en matchmaker soms lastig te organiseren.
Doordat steeds meer mensen gevaccineerd konden
worden, werd de situatie in de loop van het jaar gelukkig
beter. Ook waren onze matchmakers inmiddels vertrouwd
met digitaal en telefonisch werken en ons coronaprotocol
gaf hen voldoende richtlijnen hoe ‘op afstand’ om te gaan
met gasten en gastgezinnen.
Het digitale werken bood ook nieuwe kansen. We zijn
in 2021 begonnen met het organiseren van informatie
webinars, bedoeld om potentiële gastgezinnen te in
formeren en te inspireren. We hebben hiervoor de hulp
ingeschakeld van oud-gasten en gastgezinnen, om met
hun ervaringen de impact van het logeren over te brengen.
Het bleek een leuke en laagdrempelige manier om kennis
te maken met Takecarebnb en vragen te kunnen stellen.
In totaal hebben we vier webinars georganiseerd, waaruit
nieuwe gastgezinnen zijn voortgekomen.
De zichtbaarheid en bekendheid van Takecarebnb neemt
toe, zo merkten we. Naast nieuwe aanmeldingen kwam
het steeds vaker voor dat gastgezinnen, die zelf al recht
streeks contact hadden met een vluchteling met status,
onze hulp inriepen om de logeerregeling van het COA te
helpen aanvragen. Ook COA zelf stuurde geregeld mensen
onze kant op om deze service te verlenen. Hierdoor kregen
we te maken met een nieuw fenomeen: de match op afstand,

Een mijlpaal in 2021: op 20 juli realiseerden we onze 500ste
match: Lya uit Libanon ging logeren bij Kasper en Eveline in
Amsterdam.

waarbij geen uitgebreide screening en begeleiding van
een matchmaker van Takecarebnb wordt gevraagd.
Wij bieden wel altijd aan om ook deze gastgezinnen van
een matchmaker te voorzien, zodat ook na plaatsing hulp
aan gast of gastgezin geboden kan worden.
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Matchmakers
De matchmakers hebben zich in de coronacrisis steeds
flexibel en constructief opgesteld om te kijken met welke
aanpassingen het werk toch doorgang zou kunnen vinden.
Want corona maakte het matchingsproces soms wel wat
complexer, omdat een digitale of telefonische intake toch
anders voelt dan eentje waarbij je direct contact hebt. De
intake van het gastgezin gebeurde ook in coronatijd wel
altijd fysiek en hetzelfde gold voor de eerste kennismaking
tussen gast en gastgezin.
Daarbij moesten extra zaken besproken worden, bijvoor
beeld de afspraken over het aantal ‘derden’ dat je als gast
ontmoet, hoeveel je buitenshuis 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. Ook werd de matchmaker geïnstrueerd over hoe
om te gaan met spanningen of klachten als deze afspraken
niet werden nageleefd. Mocht de matchmaker dit signa
leren of een concrete klacht binnenkrijgen, dan kon hij
of zij bij Takecarebnb aangeven dat het beter zou zijn om
de match te beëindigen. Gelukkig is dit niet aan de orde
geweest.
De coronacrisis heeft ook gezorgd voor meer saamhorig
heid en nauwer contact tussen de matchmakers onderling
en met de organisatie. Iedereen was blij elkaar in oktober
na lange tijd weer te kunnen ontmoeten tijdens de Team
dag in Amersfoort, waarop diverse brainstormsessies
waren georganiseerd. De wens om elkaar weer vaker live
te ontmoeten werd breed gedeeld. Maar ook online weet
men elkaar steeds beter te vinden. Online intervisies
boden matchmakers de gelegenheid om met elkaar over

specifieke casussen te praten, hetgeen door de meesten
als zeer nuttig en aangenaam werd ervaren. Deze inter
visies vonden doorgaans eens per kwartaal online plaats
en zijn georganiseerd door de vrijwilligers zelf.
Het voortdurend werven van matchmakers bleef ook in
2021 nodig, zeker na de hausse aan nieuwe aanmeldingen
van gastgezinnen in augustus en september. De werkdruk
van een matchmaker, die zijn of haar werk op vrijwillige
basis doet, mag immers niet te hoog worden. Bovendien
is er natuurlijk verloop en zijn er matchmakers die om
gezondheidsrisico’s te vermijden in coronatijd de luwte
hebben opgezocht. Toch konden we in 2021 zes nieuwe
matchmakers verwelkomen, in de regio’s Zwolle, Eind
hoven, Leiden, Middelburg en Utrecht. We sloten het jaar
af met 25 matchmakers, die samen voor een landelijke
dekking zorgen.
Matchmaker Sylvia
“Onlangs had ik een gesprek met een jonge vrouw uit
Saoedi-Arabië. Thuis opgesloten door haar familie,
besloot ze om te vluchten. In het AZC waar ze nu zit,
voelt ze zich ook niet op haar gemakt en ze snakt
naar een plek die als een echt ‘thuis’ kan voelen. Het
zijn dit soort verhalen die me vastbesloten doen zoeken
naar een fijn, passend gastgezin. Ik werk al jaren als
matchmaker bij Takecarebnb en heb nooit eerder zulk
dankbaar werk gedaan. Je maakt kennis met zoveel
interessante, dappere mensen. Dat geldt zowel voor
de statushouders die we matchen als voor de gast
gezinnen die hun huis en hart voor hen openen”.
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MATCHMAKERS
Takecarebnb op de FeelGood Market in Eindhoven (augustus 2021)
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Matches in cijfers
Doelstelling van onze in 2020 met het Ministerie van
Justitie en Veiligheid overeengekomen en door het
ministerie gefinancierde groeistrategie was om in 2021
minimaal 100 door COA gefinancierde matches te realise
ren, gemiddeld zo’n negen per maand. Daarbij financiert
COA alleen matches als door het logeren een plaats vrij
komt in het AZC en dat is niet bij iedere match het geval.
Direct in het begin van het jaar gooide een nieuwe lock
down roet in het eten en konden minder matches worden
gestart. Gelukkig trok dit in het voorjaar weer aan.
Toen namen de Taliban in augustus de macht over in
Afghanistan. De grote media-aandacht voor deze crisis
en de moeizame evacuatie van Afghaanse vluchtelingen
naar Nederland bracht ook Takecarebnb in het nieuws.
Een ongekende hoeveelheid aanmeldingen van gast
gezinnen was het gevolg (135 in twee maanden). Al met
al verdubbelde het aantal geregistreerde gastgezinnen
bijna, van 307 eind december 2020 tot 560 eind
december 2021.

In vergelijking met de cijfers van vorige jaren ontstaat
het volgende beeld:
Matches in cijfers
2019

2020

2021

Matches logeren conform
eisen COA-overeenkomst

51

75

163

Matches logeren niet conform
eisen COA-overeenkomst

31

33

34

Sociale matches

24

17

18

106

125

215

Totaal

Onze matchmakers hebben door het jaar heen enorm
hard gewerkt om zoveel mogelijk intakes van gast
gezinnen en matches te realiseren. Hierdoor konden
wij onze doelstelling voor de COA-matches ruim over
treffen en maakten we 163 matches. Daarnaast zijn er
34 matches gemaakt die niet aan de COA-voorwaarden
voldoen, bijvoorbeeld omdat een vluchteling minder dan
drie weken bij het gastgezin verblijft. Ook werden er
18 ‘sociale matches’ gemaakt – daarvan spreken we als
er niet gelogeerd wordt, maar een gastgezin en gast wel
samen optrekken om inburgering en taalverwerving te
versnellen.
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Partners
Binnen het werkveld van Takecarebnb is sprake van de
‘asielketen’: het proces dat een vluchteling doorloopt van
het moment van binnenkomst in Nederland, de eerste
opvang, de asielprocedure, 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
AZC’s en werken samen met andere maatschappelijke
organisaties die zich inzetten voor het welzijn van
vluchtelingen.

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 om het aantal gastgezinnen uit te breiden heeft
het ministerie van Justitie en Veiligheid een driejarige
subsidie van € 500.000 toegekend om gedurende de
periode 2021 t/m 2023 een ‘groei-impuls’ te realiseren
van 75 (2020) naar 240 matches in 2023. Gelet op de
resultaten in 2021 liggen we goed op koers om deze
doelstelling te realiseren.

■ 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 be
vorderen. De relatie met het COA werd in 2021 verder
versterkt. Er is een vierjarige overeenkomst (2021-2024)
afgesloten, hetgeen een gezonde financiële basis biedt.
De samenwerking zorgt voor regelmatig operationeel
overleg om de matches goed met elkaar af te stemmen.
Verder brengt COA Takecarebnb actief onder de aandacht
van haar medewerkers en de bewoners van AZC’s door
middel van gezamenlijk georganiseerde online
informatiesessies.
■ Ministerie van Justitie en Veiligheid
Het aantal statushouders stijgt en daarmee de behoefte
aan gastgezinnen. Takecarebnb is ervan overtuigd dat er
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integratie en het welzijn van nieuwkomers vinden uiting
in de aanpak van Takecarebnb: sociale verbondenheid
tussen bestaande en nieuwe inwoners.

■ Gemeenten
Met ingang van 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk
voor alle facetten van het inburgeringsproces. Behalve
voor het vinden van een woning gaat de gemeente nu
over alle onderdelen van het inburgeringsproces, zoals
taalonderwijs, het monitoren van het welzijn van de
nieuwkomer. Doel is zijn of haar snellere participatie
in de Nederlandse samenleving. Dat alle aspecten
van inburgering nu vanuit één verantwoordelijkheid
plaatsvinden is positief; tegelijkertijd vraagt het nogal
wat van gemeenten.
Daarom heeft Takecarebnb gemeenten actief benaderd
met de propositie om het logeren onderdeel te maken
van het inburgeringsaanbod. Immers minstens drie
maanden logeren bij een Nederlandstalig gastgezin,
liefst in de koppelgemeente, biedt veel voordelen bij de
integratie. Denk aan het leren van de taal, het wegwijs
worden in de nieuwe woonplaats en het opbouwen van
een sociaal-en economisch netwerk, waar statushouders
vaak ook ná de logeerperiode op terug kunnen vallen.
Maar ook minder in het oog springende aspecten voor de

Bij een samenwerking tussen Takecarebnb en de
gemeente worden diverse werkafspraken gemaakt
en worden van beide kanten acties ingezet. Zo zet de
gemeente onder meer haar communicatiekanalen in
om samen met Takecarebnb potentiële gastgezinnen in
de eigen gemeente te bereiken. Verder vindt er afstem
ming plaats om de aanmeldingen van gastgezinnen en
gasten (statushouders) bij Takecarebnb enerzijds en de
koppelingen aan de betreffende gemeente anderzijds te
optimaliseren.
Elke match wordt door een matchmaker van Takecarebnb
van de intake tot aan de evaluatie begeleid en de match
maker blijft aanspreekpunt voor zowel het gastgezin als
de gast. Daarnaast wijst ook de gemeente een contact
persoon aan, om de lijntjes tussen beide partijen kort
te houden. Deze gezamenlijke inspanning zal voor een
betere, structurele integratie van de nieuwkomers in hun
koppelgemeente te zorgen.
Lisenka Schmitz,
Projectleider nieuwe Wet
Inburgering gemeente
Apeldoorn:
“Ik gun elke statushouder
een gastgezin.”
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Eind 2021 waren 130 gemeenten benaderd, waren er
met negen gemeenten samenwerkingsovereenkomsten
afgesloten en in vijf gemeenten matches gestart; tien
tallen contacten met gemeente wachtten nog op vervolg.
De samenwerking heeft Takecarebnb veel kennis over de
gemeentelijke praktijk van inburgering, huisvesting en
bemiddeling naar werk opgeleverd. Ook werd duidelijk
dat deze wijze van ‘acquisitie’ erg tijdrovend is, want elke
gemeente vraagt om maatwerk. Daarom is tevens contact
gezocht met collectieven zoals Divosa, de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) en met samenwerkings
verbanden zoals de G40 (de veertig grootste gemeenten),
waar Takecarebnb zich najaar 2021 kon presenteren.
■ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Deze collectieve aanpak zal zeker zijn vruchten gaan
afwerpen, maar nog eenvoudiger zou het zijn om alle
gemeenten met één standaard ‘arrangement’ en een
financieel aanbod te kunnen benaderen. Hierover is in
het najaar gesproken met de directie Inburgering van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Deze heeft Takecarebnb gevraagd om een landelijk
standaard arrangement uit te werken, dat SZW aan alle
gemeenten kan aanbieden, alsmede het daarmee gepaarde
kostenplaatje. Een dergelijk voorstel was eind 2021 nog
niet afgerond.

deelt haar kennis en ervaring over het matchen van
vluchtelingen. Doel was om in 2021 gezamenlijk een
webinar te verzorgen voor internationale partners van
VWN. Helaas gooide de coronacrisis roet in het eten en
zijn deze plannen doorgeschoven naar 2022.
■ Justice and Peace/Samen Hier
Samen Hier is een initiatief van de mensenrechten
organisatie 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. Deze doelstelling is inhoude
lijk nauw verwant aan die van Takecarebnb en de
activiteiten zijn complementair; daarom zijn Takecarebnb
en Samen Hier partners geworden. In 2021 waren beide
partijen uitgenodigd om deel te nemen in een project
van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR om vluchte
lingen rechtstreeks op te vangen zonder tussenkomst van
het COA. Door corona is dit initiatief echter op de lange
baan geschoven.

■ Vluchtelingenwerk Nederland
VluchtelingenWerk Nederland (VWN) behartigt de
belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland,
vanaf het moment van binnenkomst tot en met de
integratie in de Nederlandse samenleving. VWN onder
steunt Takecarebnb met advies en lobby, Takecarebnb
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Impact
Door gastgezinnen en statushouders bij elkaar te brengen ontstaat
er wederzijds begrip en wordt er een sterke band opgebouwd.
Hieronder enkele van de vele prachtige impactverhalen.

“Door hier te zijn maakt Nour het leven van ons en onze omgeving rijker.”
Nour (30) uit Syrië verbleef elf maanden in een AZC en
logeert sinds een paar weken bij Petra en Klaus op hun
boot in Leeuwarden.

“Op de dag dat ik mijn verblijfsvergunning kreeg, heb ik
me direct aangemeld bij Takecarebnb,” vertelt Nour. “Ik
wist dat het aantal gastgezinnen beperkt is en dat er veel
vluchtelingen zijn, dus ik had het gevoel dat ik weinig kans
had, maar die kleine kans wilde ik aangrijpen.”

Nour
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Petra: “Mijn man Klaus en ik wonen met onze vier katten
op een oud vrachtschip uit 1927. Onze twee kinderen zijn
de deur uit. Nour is onze gast en woont in het achterschip,
waar vroeger de schipper woonde. Ze heeft hier haar eigen
kleine ‘appartementje’ van twee kamers.”
Een nieuwe stap
Nour: “Als je hieraan begint heb je natuurlijk wel wat
zorgen. Het is een nieuwe stap en ik wist nog niet veel over
Nederland, ik kende niemand; maar Klaus en Petra stelden
me zo op mijn gemak, vanaf de eerste dag. Het voelt alsof
ik op mijn eigen plek woon en dat ik geweldige buren heb.”
“Het is eigenlijk een heel goede match,” zegt Petra.
“Matchmaker Wytske heeft goed naar haar behoeften en
onze mogelijkheden gekeken. We hebben de logeerruimte in
orde gemaakt voor onze gast en waren natuurlijk nieuws
gierig naar wie er bij ons zou komen wonen. Benieuwd ook
naar hoe we het samen zouden gaan ervaren. Voor ons was
het belangrijk dat onze gast zich thuis kon voelen, maar
ook in staat was om van haar vrijheid te genieten. Genieten
van een nieuw leven opbouwen, van je eigen keuzes
maken, het hebben van je eigen verantwoordelijkheden.
Dingen waarin je in een AZC beperkt bent, maar die bij het
gewone leven horen.”
Vertrouwd en nieuw eten
Petra en Klaus zijn met Nour naar een grote Arabische
supermarkt in Leeuwarden gegaan en nu kan ze daar haar
favoriete producten halen. “Ze eet op andere tijden en ze
eet andere gerechten dan wij. We hebben haar gezegd:
‘Onze keuken is jouw keuken’ en we hebben met haar
afgesproken dat ze de keuken kan gebruiken wanneer zij
dat wil en kan eten wat ze wil wanneer ze dat wil.

Nour wil alles proberen. We hadden het over ontbijt, hoe
we dat op verschillende manieren doen. Zij heeft voor ons
haar ontbijt klaar gemaakt en wij hebben haar een boter
ham met allerlei soorten beleg laten proeven. Pindakaas
met hagelslag was favoriet. We dringen elkaar niet op wat
we eten of drinken, maar we zijn nieuwsgierig naar elkaar.”
Nieuwe ervaringen
Nour: “Toen ik hier voor het eerst kwam, verwachtte ik wat
problemen te hebben met het wonen op een boot. Daarvoor
wist ik niet eens dat je op een boot kon wonen en ik was een
beetje bang dat ik last zou hebben van zeeziekte. Ik vroeg
me ook af hoe het zat op een boot met elektriciteit, water,
internet, verwarming en dergelijke. Het blijkt heel makkelijk
te zijn. En als er problemen zijn lost Klaus ze op (lacht).”
Petra: “Ik denk dat de uitdaging in het begin is, dat je
haar niet wil beledigen of lastigvallen, maar dat je ook wil
helpen. Het is het vinden van een balans: haar als 30-jarige
op zichzelf laten zijn en je realiseren dat sommige kleine
dingen voor haar zo nieuw zijn. Bijvoorbeeld een spelletje
spelen. Mijn kinderen en ik spelen graag bordspellen, maar
Nour bleek nog nooit een bordspel te hebben gespeeld.
Nour had ze snel door en genoot duidelijk van strategische
spelletjes en de gezelligheid op zo’n avond.”
Iets opbouwen
Nour: “Met hulp van Petra en Klaus heb ik veel dingen
ontdekt, tweedehands winkels, de Arabische supermarkt,
een ontmoetingsplaats voor nieuwkomers, enzovoort.
Als ik alleen was geweest had ik die waarschijnlijk nooit
gekend, of het had heel lang geduurd voordat ik ze ontdekte.
Het helpt me zó: de taal leren, een carrière starten. Dit is zo
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waardevol, zo belangrijk als je alleen bent. Dit is méér dan
in een huis wonen en meubels hebben. Ik voel elke dag hoe
ontzettend veel geluk ik heb.
Ik heb veel dromen en wensen voor de toekomst. Er komen
steeds nieuwe dromen bij, doordat ik nieuwe mogelijk
heden ontdek. Ik wil bijvoorbeeld leren zwemmen en dan
weet je nog niet hoe je dat kunt regelen. Klaus gaat dan
meteen op zoek naar zwemlessen en Petra regelt een bad
pak voor me. Ze maken het daarmee een stuk makkelijker
voor me. Het is belangrijk om op korte termijn de taal goed
te leren. Ik ben computer engineer en wil graag ook aan
het werk in dat beroep. Klaus is programmeur en helpt me
hierbij. De tijd die ik nu heb wil ik daarom nuttig besteden.
Ik hoop dat het lukt om snel werk te vinden wanneer ik een
huis krijg. Misschien zelfs daarvoor al.”
Kansen en mogelijkheden
Petra: “We begonnen met Takecarebnb omdat we iets wilden
betekenen voor de maatschappij. Dat we Nour als gast
hebben brengt ons veel plezier en we leren heel veel. We
weten wel veel van verschillende culturen, maar het is echt
een verrijking om meer van de nuances te weten te komen.
Het gaat niet alleen om het respecteren van verschillen,
maar nog meer om het waarderen van verschillen. Door
hier te zijn maakt Nour het leven van ons en onze
omgeving rijker.
Wat als gastgezin helpt, is denken in mogelijkheden in
plaats van problemen. Als er iets is, bedenken: wat kunnen
we doen, welke stap – hoe klein ook – kunnen we nemen?
Vraag om hulp, vraag je matchmaker. Er zijn mogelijkheden
en oplossingen. Praat erover samen met je gast. Als je weet
waar je als gastgezin of gast naartoe kunt met je vragen
dan helpt dat. Denk in kansen en mogelijkheden, en vraag.”
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“Logeren bij Robert gaf me hoop en herinnerde me eraan hoe waardevol ik ben.”
Toen vluchteling Ali* uit Jemen bij gastheer Robert
logeerde, deelden ze hun ervaringen met samenwonen
in een reeks wekelijkse berichten met de titel ‘Dicht bij
huis’. Ali vond na een half jaar een huis en woont al een
tijdje op zichzelf. We vragen hem hoe het sindsdien met
hem is.
Hoe gaat het nu je je eigen plek hebt?
Het gaat goed! Ik hou van mijn nieuwe plek, het is dicht
bij mijn werk en ik ben gestopt met het gebruik maken
van het openbaar vervoer. Ik ga overal heen op mijn fiets,
wat ik het leukste vind aan wonen in Amsterdam. Ik breid
elke maand de inrichting van mijn huis wat verder uit. Ik
heb nog steeds geen eettafel, dus als Robert op bezoek
komt, eten we op de grond. Natuurlijk heb ik nog steeds
contact met Robert. We ontmoeten elkaar af en toe en
we eten samen, in een restaurant of bij mij of zijn huis.
We zijn vorige week ook samen naar een tentoonstelling
geweest.
Ik koos ervoor om bij een gastgezin te verblijven omdat
ik zo dichter bij mijn vorige werk kon wonen. Maar ook
om de kloof tussen mezelf en Nederlanders proberen te
overbruggen. Ik verwachtte en kreeg antwoorden op mijn
eindeloze vragen over letterlijk van alles, van het aan- of
uittrekken van schoenen in huis tot hoe het Nederlandse
parlement wordt gevormd en hoe de politiek hier anders
werkt.

Een van de moeilijkste uitdagingen waar ik voor stond,
was dat mijn AZC in Maastricht zat terwijl alle vacatures
in Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven waren. Het was
deprimerend om hulpeloos te zijn en omringd te zijn door
alleen vluchtelingen die hetzelfde verhaal deelden.
Logeren bij Robert vlakbij Amsterdam gaf me hoop en
herinnerde me eraan hoe waardevol ik ben.

*niet zijn echte naam
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Wat heb je meegenomen van je verblijf bij Robert (over
gewoontes, regels, rituelen etc.) nu je op jezelf woont?
Welke dingen doe je anders?
Ik eet muesli als ontbijt in plaats van eieren, ik heb mijn
gordijnen altijd open en, belangrijker nog, ik heb leren
koken. Terugkijkend op de tijd dat ik bij Robert verbleef,
heb ik van elke minuut genoten; deel uitmaken van een
geweldig gezin en belangrijke momenten met hen delen
(verjaardagen, zomerse uitstapjes, musea bezoeken, of
zelfs een stadstour maken, en vooral gewoon praten over
onze verschillen). Het meest bijzondere aan de tijd die ik
met Robert doorbracht, was het samen eten en de week
doornemen.

we elkaars standpunten respecteren, kunnen we ‘agree
to disagree’; het hebben van een tegengestelde mening
kan me juist creatiever maken en me ertoe aanzetten om
beslissingen nog eens te heroverwegen. Ik wou dat ik het
belang van samenleven aan iedereen kon overbrengen.

Wat ik heb geleerd van mijn verblijf in een gastgezin is om
onbevooroordeeld of misschien minder veroordelend te
zijn. Ook is de vraag, ‘wat zou Robert doen?’ mijn nieuwe
manier van denken bij verwarrende situaties, ik stop met
proberen te begrijpen wat er in iemand anders hoofd
omgaat. En zo is er nog veel meer.
Wat ik het meest waardeer aan de tijd dat ik bij Robert
verbleef, is om een mentor te hebben, waar ik heen kan
gaan als ik iets wil delen, zonder dat ik word veroordeeld;
hij geeft me nooit een oplossing maar zal me altijd zal
pushen om die zelf te vinden.
In de eerste blog zei je: “Samen kunnen we de wereld laten
zien dat we allemaal anders zijn, maar ook hetzelfde.” Wat
vind je daar nu van?
We hebben allemaal onze verschillen, maar we hoeven
het niet over alles eens te zijn om samen te leven. Zolang
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In de media
Berichten in de media helpen om de verhalen van
vluchtelingen aan een groot publiek te vertellen en het
werk van Takecarebnb zichtbaar te maken.
Hieronder een selectie.
Miriam nam vluchteling Madlen in huis:
‘Meer kansen en beter voor de integratie’. Lees meer op
RTLNieuws.nl: https://tinyurl.com/u3vu9vcv

Chris vangt statushouder Waleed thuis op:
‘Fijn om mijn huis met iemand te delen’: Lees meer op
EenVandaag.nl: https://tinyurl.com/5e9b9bnh
Verder verschenen er in 2021 verhalen in de Libelle, het
AD, het Eindhovens Dagblad, het Brabants Dagblad, het
Nederlands Dagblad, het Noord-Hollands Dagblad. Behalve
RTL en KRO/NCRV besteedde ook AVRO/TROS (‘Serenade
van Stef’) aandacht aan onze gasten en gastgezinnen.
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’Vluchteling is een etiket. Dat wordt anders als je hem in
huis haalt. Dan wordt het een persoon’

donderdag 4 februari 2021

donderdag 4 februari 2021

Regio

7

Statushouders logeren bij Noord-Hollandse gastgezinnen

’Inburgering in optima forma’
Je moet het maar aandurven. Een logé in je huis opnemen die je totaal niet
kent. Een vluchteling uit een ver land, met een ander geloof, andere gewoonten
en gebruiken en die nauwelijks Nederlands spreekt. En niet voor een paar dagen, maar voor drie, soms vier maanden. Gastgezinnen zetten enthousiast hun
deuren open om statushouders een beetje op weg te helpen: „Inburgering in
optima forma.”

❜❜

Gastgezinnen
en hun gasten
worden goede
vrienden, soms
zelfs bijna
familie

Johan Moes

Broek in Waterland ■ De logeerpartijen zijn een initiatief van de
organisatie Takecarebnb, onder
leiding van directeur Robert Zaal
uit Broek in Waterland. „Vluchtelingen met een verblijfsvergunning
hebben in Nederland recht op een
sociale huurwoning. Maar daar
zijn er veel te weinig van, vooral in
Noord-Holland. Duizenden statushouders wachten in een asielzoekerscentrum (AZC) op een huis.
Soms jaren lang. En in zo’n AZC
komt van inburgering weinig of
niets terecht. Takecarebnb probeert
dat probleem te doorbreken door
vluchtelingen een paar maanden
onder te brengen bij Nederlandse
gastgezinnen.”
„Dat zijn mensen van alle rangen
en standen. Welgestelden met een
tuinhuisje dat niet meer gebruikt
wordt of stellen die een kamer over
hebben omdat de kinderen het

huis uit zijn. Maar soms ook mensen van wie de kinderen nog wel
thuis zijn. Het zijn in alle gevallen
mensen die nieuwsgierig zijn, een
beetje avontuurlijk, en bereid om
nieuwkomers te helpen bij hun
inburgering in Nederland.”
„Vluchtelingen die eenmaal een
verblijfsvergunning hebben, willen
zo snel mogelijk weg uit het AZC.
Omdat ze zich daar eenzaam voelen en graag onderdeel willen
worden van de Nederlandse samenleving. Ze willen onze taal
leren en een sociaal en economische netwerk opbouwen. Dat lukt
ze niet zolang ze op hun kamertje
in het AZC zitten.”

’Matchmakers’
„Zowel gastgezinnen als vluchtelingen die bij iemand willen logeren, melden zich aan via onze
website. Daarna gaat één van onze
’matchmakers’ aan de slag om te
onderzoeken welke statushouder

Directeur Robert Zaal van Takecarebnb: ,,Vorig jaar hebben we honderd van die
FOTO WIM EGAS
matches gemaakt.’’

bij welk gastgezin het beste past.
Dat is een uitvoerig proces, waarbij
we niet over één nacht ijs gaan.”
„Eerst praten we afzonderlijk

met het gastgezin en de gast over
hun wensen en verwachtingen. We
bereiden ze zo goed mogelijk voor
op wat hen te wachten staat. Een

paar maanden lang een onbekende
in je huis is niet niks: wat doe je als
je vindt dat je gast te lang onder de
douche staat, te lang uitslaapt of
de hele dag alleen maar op de bank
ligt te Netflixen? Wat verwacht je
van hem of haar? Dat hij of zij met
je meegaat naar de bouwmarkt? Of
af en toe de boodschappen doet,
helpt in de huishouding of de
hond uitlaat? Er zijn gasten die
zeggen dat ze juist dat soort dingen graag willen doen en die aangeven dat ze bijvoorbeeld graag af
en toe willen koken voor hun gastgezin.”
„Over dat soort dingen hebben
we het ook als we met het gastgezin én de gast om tafel zitten. Daar
moet je heel duidelijke afspraken
over maken. Als we allemaal het
gevoel hebben dat het klikt, dan
volgt een korte logeerpartij. Een
paar dagen, meestal een weekend.
Als ook dat goed gaat, dan hebben
we een match.”
„Vorig jaar hebben we honderd
van die matches gemaakt. Allemaal
succesvol. Het gaat bijna nooit mis.
Sterker nog: tijdens de logeerpartij
worden gastvrouw en/of -heer en
de gast goede vrienden, soms zelfs
bijna familie; gasten worden gevraagd als getuige bij een huwelijk
en gastouders worden de opa en
oma van de kinderen van de gast.”

❜❜

In een AZC
komt van
inburgering
vaak weinig of
niets terecht

Mahmoud Alnatti en zijn ’gastmoeder’ Carla Coenders.

Van bouwvakker in Syrië
tot boerenknecht in Hem

•
i

Subsidie

Het logeerprogramma van
Takecarebnb is omarmd door
het ministerie van veiligheid en
justitie en het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA). De
organisatie werkt met
vrijwilligers en een aantal
medewerkers wordt betaald
met een subsidie van het
ministerie. Kijk voor meer info
op www.takercarebnb.org.

Mahmoud uit Palestina
leert groente eten in Heiloo

Hem ■ Wael Rustumo was
bouwvakker in Syrië. Maar tegen oorlog en verwoesting is
niet op te bouwen. Op de vlucht
voor het geweld in zijn moederland belandde hij in het WestFriese Hem waar hij als boerenknecht koeien melkt en kalfjes
voert.
Wael (36) logeert sinds een maand
bij Karin Sluis en Martin Dijkstra
en hun kinderen Zomer en Otto.
Na zijn vlucht uit Syrië verbleef hij
twee jaar in een vluchtelingenkamp in Turkije. Elf maanden
geleden kwam hij naar Nederland
waar hij een verblijfsvergunning
kreeg. In het asielzoekerscentrum
in Heerhugowaard hoorde hij van
het logeerprogramma van Takecarebnb en meldde zich meteen aan
om zijn inburgeringsproces te
versnellen.
Het eerste kennismakingsgesprek met zijn gastgezin duurde
amper een uurtje, zeggen Karin en
Martin. „We hadden er allemaal
direct een goed gevoel bij. We
wilden dit natuurlijk al langer. Een
paar jaar geleden lazen we ergens
een stukje over Takecarebnb en
toen was de eerste gedachte al: wat
een goed idee. En wat nuttig. Wat
een mooie manier om mensen van
wie het leven eigenlijk stilstaat, te
laten zien hoe we in Nederland
leven.”
„Wat ik las deed me ook nadenken over wat wij ons bij ’de vluchteling’ voorstellen’’, zegt Karin.
„Dat is een etiket, een abstract

Wael Rustumo (rechts) en zijn gastgezin. Van links naar rechts: Otto, Zomer,
Martin en Karin.
FOTO’S MARCEL ROB

begrip. Dat wordt anders als je ’de
vluchteling’ in huis haalt. Dan
wordt het een persoon, een mens
van vlees en bloed. Niet alleen voor
jezelf en je gezin, maar ook voor je
omgeving, je netwerk. Mijn idee
was dat dat de wereld een beetje
beter zou kunnen maken en daar
wil ik graag aan bijdragen.”
„Dan moet de rest van je gezin

ook nog vinden dat het een goed
idee is. We hebben daar heel veel
over gesproken. We hebben puberkinderen in huis, waarvan er één
het liefst altijd helemaal alleen is.
Zonder ons ook. Als er dan nóg
iemand bij komt in huis, heb je
nog minder kans om alleen te zijn.
Dat is dan wel even een dingetje.
Tenminste, dat dachten we. Maar

FOTO JJFOTO/JAN JONG

Wael Rustumo kookt graag voor zijn gastgezin in Hem. En daar neemt hij altijd ruim de
tijd voor.

dat bleek dus helemaal niet zo te
zijn.”
Dochter Zomer knikt: „Er is
eigenlijk helemaal niets veranderd
sinds Wael hier is. Behalve dat hij
heel erg lekker kan koken. Hij is
soms wel vijf of zes uur bezig om
Arabische gerechten te maken voor
ons. Shoarma, falafel, dat soort
dingen. Heerlijk. Hij leert ons dat

je niet altijd in een kwartiertje je
avondeten in elkaar hoeft te flansen.”
Wael glundert: „Ik vind het leuk
om voor mijn gastgezin te koken.
Ongeveer één keer per week. Echt
Arabisch. Koken heb ik geleerd van
een vriend in het AZC. In Syrië
deed ik het nooit; ik mocht van
mijn vrouw niet eens in de keuken

komen.”
Otto is degene die eigenlijk het
liefst zoveel mogelijk alleen is,
maar ook hij vindt dat er in huis
bijna niets veranderd is sinds de
komst van de logé. „Voor mijn
gevoel heb ik wel iets minder privacy dan voordat Wael er was. Als
ik nu ’s ochtends naar de douche
loop, doe ik dat niet in mijn onderbroek. Dan trek ik even wat kleren
aan. Dat soort kleine dingen. Maar
het is niet zo dat we ons nu echt
heel anders moeten gedragen. Als
ik alleen wil zijn heb ik altijd nog
mijn eigen slaapkamer.”
Wael wacht op een woning in de
gemeente Koggenland, maar nog
meer kijkt hij uit naar de hereniging met zijn vrouw en drie kinderen. „Zij zijn nu nog in Turkije en
mogen naar Nederland komen.
Maar het is nog niet bekend wanneer ze komen. Ik hoop dat het
snel is. En dat er dan ook een huis
in Koggenland beschikbaar is. Dan
kunnen we gaan werken aan een
nieuwe toekomst in dit land.”
„Het liefst zou ik weer gaan
werken in de bouw, maar het werk
dat ik nu doe vind ik ook heel leuk.
Op de boerderij van de broer van
Karin help ik drie uur per dag.
Koeien melken, uiers schoonmaken, de kalfjes melk geven en machines repareren die stuk zijn. Het
is goed voor me om buiten te zijn
en zo leer ik ook weer beter Nederlands.” Hij lacht: „Ik denk niet dat
mijn vrouw het goed vind als ik
straks een boerderij begin. Zij is
meer een stadsmens.”

Heiloo ■ Mahmoud Alnatti
logeert sinds september vorig
jaar bij Carla Coenders en haar
partner Tom in Heiloo. Ruim
vier maanden later staat hij op
het punt te verhuizen naar zijn
eerste eigen woning in Alkmaar.
Een droom die werkelijkheid
wordt. Maar afscheid nemen van
zijn gastgezin valt hem zwaar.
,,Carla en Tom hebben me behandeld alsof ik hun eigen zoon
was. En ze hebben me groente
leren eten.’’
Mahmoud (32) komt uit Palestina.
De Gazastrook. Meer dan tien jaar
zwierf hij de wereld over op zoek
naar een land dat hem erkent als
vluchteling en waar hij mag blijven
om een nieuw bestaan op te bouwen. Dat lukte niet in het MiddenOosten en evenmin in Maleisië en
Chili. In Nederland wel. In het
asielzoekerscentrum in Heerhugowaard kreeg hij eind 2019 zijn
verblijfsvergunning.
,,Ik had mijn eigen kamer in het
AZC. Heel fijn en heel comfortabel,
maar je bent er wel behoorlijk
geïsoleerd. Het is niet een plek
waar je de Nederlandse cultuur
leert kennen. En sinds ik weet dat
ik hier mag blijven, wil ik niets
liever. De cultuur van een land leer
je niet uit een boekje. De enige
manier om dat te doen is er zelf
onderdeel van de worden, daarom
heb ik me aangemeld bij Takecarebnb.’’
,,Je leert op die manier de taal
ook beter. Ik heb mezelf in de

afgelopen tien jaar Engels en
Spaans geleerd, maar dat gaat me
met Nederlands niet lukken; het is
een lastige taal. Ik zit op Nederlandse les en het helpt als je in de
praktijk gedwongen wordt om
mensen te verstaan en begrijpen.
Carla en Tom helpen me daar
enorm bij.’’

Sigaretje
Carla: ,,In de voorgesprekken met
Takecarebnb kun je als gastgezin
heel nadrukkelijk aangeven wat je
wel en niet wilt. Bijvoorbeeld dat je
absoluut niet een gast wilt die
rookt of alcohol drinkt. Of je wilt
per se een man of een vrouw. Wij
zijn daar niet heel specifiek in
geweest en hebben geen bijzondere
eisen gesteld. Mahmoud rookt,
terwijl wij allebei niet roken en
ook niet willen dat er in huis gerookt wordt. Daar hebben we goede afspraken over gemaakt: als hij
een sigaretje wil roken, dan gaat
hij naar buiten.’’
Mahmoud gniffelt: ,,Ik probeer
te stoppen, maar dat is zo moeilijk.
Carla en Tom steunen me en met
hun hulp gaat het een keer lukken.
Dat weet ik zeker.’’
,,Ze helpen me geweldig bij alles
wat ik doe. Ik kan altijd bij ze
terecht als ik een vraag heb over de
taal en over hoe dingen gaan in de
Nederlandse cultuur. Ze staan
altijd voor me klaar. Zoveel steun
en hartelijkheid heb ik in elf jaar
niet ervaren. Ze geven me het gevoel dat ik hun eigen zoon ben.’’
Carla moet er bijna van blozen.

,,Maar inderdaad, zo voelt het voor
ons ook wel een beetje’’, beaamt ze.
,,In ons eerste kennismakingsgesprek klikte het vanaf het eerste
moment. Het was meteen duidelijk
dat Mahmoud heel open en communicatief is en dat we hetzelfde
gevoel voor humor hebben. Met
zijn 32 jaar zit hij precies tussen
onze twee jongste dochters in. En
vanwege zijn achterstand op het
gebied van onze taal en kennis van
de cultuur, ben je toch een beetje
aan het opvoeden.’’

Vlees
,,Dat doen we natuurlijk als het om
het roken gaat. Maar we schrokken
aanvankelijk ook wel van het feit
dat hij ontzettend veel vlees at. Dat
waren wij helemaal niet gewend.
Niet dat we vegetariërs zijn, maar
veel scheelt het ook weer niet: één
keer per week vlees eten vinden wij
wel genoeg. Hij wilde het liefst
elke dag vlees. Dat was nou net iets
waar we het in het kennismakingsgesprek niet over hadden gehad.’’
,,Later wel. We hebben uitvoerig
gediscussieerd over de effecten van
vlees eten op het milieu. Ik denk
dat onze boodschap wel een beetje
overgekomen is.’’
Mahmoud knikt: ,,Carla en Tom
hebben me groente leren eten.
Voordat ik hier kwam at ik vrijwel
nooit groente. Mijn maaltijden
bestonden uit brood, rijst, vlees en
kip. En af en toe wat groente in de
soep. Hier heb ik geleerd dat broccoli en stamppot ook heel lekker
zijn.’’
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Het bestuur

Secretaris /oud-voorzitter: Joep

Joep Verhoeven is milieukundi
Takecarebnb is een stichting met een bestuur van zeer
betrokken en actief participerende leden, die volledig
onbezoldigd werken. Het bestuur bestond ultimo 2021 uit:
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 daarna nog eenmaal herbenoembaar voor een zelfde
termijn. Ruth Oldenziel, Lumine van Uden en Hugo Levie
zijn december 2021 herbenoemd voor een tweede termijn.
Gedurende het verslagjaar kwam het bestuur vier keer
bijeen. Naast de vaste onderwerpen als jaarplan, begroting,
jaarrekening en jaarverslag werd aandacht besteed aan
het ontwikkelen van een gezamenlijke toekomstvisie en
-strategie en de implicaties van groeiscenario’s voor de
organisatie in termen van menskracht, faciliteiten en
budget. Andere onderwerpen waren: de invulling van
de partnerschappen met COA, gemeenten en landelijke
overheid; de werving van gastgezinnen en matchmakers
in coronatijd; projectaanvragen bij goede doelen.

werkt als adjunct-directeur en

consultant bij een adviesburea

specialiseert in vraagstukken o

van duurzaamheid, milieu, ruim

ordening, arbo en veiligheid. Jo

november 2015 al betrokken bij de oprichting van Take

en heeft tot maart 2017 de rol van bestuursvoorzitter in
Ruth Oldenziel

Hugo Levie

Bestuurslid: Lumine van Uden

Lumine van Uden is als advoca

bij Houthoff Buruma en houdt z

met het mededingingsrecht. Z

toe dat alles volgens de regels

en is een expert op het gebied

good governance en due dillig
Lumine van Uden

Gerolf Bouwmeester

Omdat de organisatie groeit, heeft het bestuur in 2021 ook
een aantal stappen genomen in de versterking van de
governance op het terrein van cybersecurity, transparantie
en integriteit. Zo heeft het CMS van Takecarebnb een
upgrade gekregen, is het privacybeleid getoetst op de
voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevens
bescherming (AVG) en zijn de statuten gecheckt op
eventuele wijzigingen op basis van de nieuwe Wet Bestuur
en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
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■ Vertrouwenspersoon
In het kader van versterking van de integriteit is voorjaar
2021 een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze behartigt
de belangen van werknemers binnen Takecarebnb alsmede
van vrijwilligers, van aangesloten gastgezinnen en van
gasten, die zich hebben aangemeld bij Takecarebnb en het
eerste kennismakingsgesprek hebben doorlopen. Het gaat
daarbij om kwesties rondom ongewenste omgangsvormen
en integriteitsonderwerpen. Op de website van
Takecarebnb staat vermeld dat een beroep op de
vertrouwenspersoon kan worden gedaan.

analyses en het inbrengen van eigen inzichten is een
drietal scenario’s ontwikkeld.
Voor een toekomstbestendige groei die enerzijds een
duurzame financiële positie biedt en anderzijds de
bestaande persoonlijke werkcultuur waarborgt, adviseerde
IG&H om de komende drie jaar (tot 2025) door te groeien
naar jaarlijks 500 matches.

In 2021 zijn er 11 meldingen bij de vertrouwenspersoon
binnengekomen. Bij de meeste betrof het een verzoek om
informatie over de wachttijd en wachtprocedure; de
melder was in alle gevallen een statushouder. Dit is
opgelost door deze vragen door te sturen naar de
coördinator van Takecarebnb. Twee meldingen betroffen
integriteitskwesties die na overleg met de vertrouwens
persoon konden worden opgelost. Beide meldingen waren
niet van dien aard dat wettelijke kaders zijn overtreden.
■ Groeistrategie
De groei in succesvolle matching is noodzakelijk voor een
gezonde financiële basis, maar heeft ook gevolgen voor
de werkdruk op de werkorganisatie Takecarebnb. Daarom
heeft adviesbureau IG&H najaar 2021 pro bono een uitge
breid advies uitgebracht over mogelijke groeistrategieën
en de impact hiervan op zowel de harde (IT, financiën,
bedrijfsprocessen) als de zachte kanten (cultuur, structuur)
van de organisatie. Aan de hand van interviews en werk
sessies met bestuur en medewerkers, verschillende
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Takecarebnb in 2022
Het advies van IG&G is in januari 2022 door het bestuur
vastgesteld, zodat op basis van de gekozen groeistrategie
een plan van aanpak kon worden ontwikkeld. Kort daarna
brak echter de Oekraïnecrisis uit, die de ontwikkeling van
Takecarebnb een nieuwe dynamiek heeft gegeven en de
nodige consequenties heeft voor de groeistrategie.
Takecarebnb is door de Oekraïnecrisis zeer zichtbaar
geworden en dat vertaalt zich naast een grote aanwas
van nieuwe gastgezinnen ook in het aantal gerealiseerde
matches. De doelstelling voor 2022 is halverwege het jaar
al bijna gehaald en zal naar verwachting groeien naar circa
350 matches – wederom een verdubbeling ten opzichte
van het jaar ervoor. Ook heeft de Oekraïnecrisis gevolgen
voor de werkorganisatie, zowel qua menskracht als werk
processen. Om deze reden is het ook niet opportuun om
de eind 2021 vastgestelde begroting voor 2022 van ‘vóór
Oekraïne’ in dit jaarverslag op te nemen.
Takecarebnb heeft het belang van persoonlijke opvang op
de kaart gezet en wordt inmiddels gezien als dé expert.
Gezien de huidige problemen in de asielketen, van de
eerste opvang in Ter Apel tot de doorstroming van status
houders naar een woning en de nieuwe rol die gemeenten
hierin moeten gaan spelen, zal dit belang naar verwach
ting alleen maar toenemen. Dat betekent een grotere
verantwoordelijkheid, een die we graag aangaan. Najaar
2022 wordt de nieuwe groeistrategie door het bestuur
vastgesteld, waarin ook de lessen van het Oekraïneproces
worden meegenomen.
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BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Takecarebenb.com te Amsterdam.

Opdracht
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 van
Stichting Takecarebenb.com te Amsterdam bestaande uit de balans per
31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de toelichting
beoordeeld. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken
van de jaarrekening in overeenstemming met RJK C-1 Kleine organisaties zonder
winststreven. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake
de jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 2400, “Opdrachten tot het beoordelen van
financiële overzichten”. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in
hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de stichting en
het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door
de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren
in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan
worden ontleend.

Oranje Nassaulaan 1
1075 ah Amsterdam
Telefoon 020 571 23 45
E-mail info@dubois.nl
www.dubois.nl
KvK nummer 34374865

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij
zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Takecarebenb.com te Amsterdam per 31 december 2021 en van het
resultaat over 2021 in overeenstemming met RJK C-1 Kleine organisaties zonder
winststreven.

Amsterdam, 8 november 2022

Dubois & Co. Registeraccountants
ValidSigned door G. Visser RA
op 08-11-2022

G. Visser RA

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze
algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.

Jaarrekening
2021
Jaarrekening 2021
BALANS
31-dec

ACTIVA
Vaste Activa

Inventaris

31-dec

2021

2020

€
€

5.695
5.695

€
€

-

€
€
€

50.640
4.712
55.352

€
€
€

37.450
3.513
40.963

€
€

305.373
305.373

€
€

410.565
410.565

€

366.420

€

451.528

Vlottende Activa

Vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen Subsidies en Bijdragen
Overige vorderingen

Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA
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Jaarrekening 2021

BALANS
31-dec

PASSIVA

Eigen Vermogen

Algemene Reserve

Kortlopende schulden

Crediteuren
Vooruit ontvangen bedragen
Reservering Vakantiegelden
Te ontvangen Kostenfacturen

TOTAAL PASSIVA

31-dec

2021

2020

€

91.519

€

38.264

€

91.519

€

38.264

€
€
€
€
€

663
250.209
6.894
17.135
274.901

€
€
€
€
€

993
407.500
736
4.035
413.264

€

366.420

€

451.528
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Gerealiseerd

Begroting

2021

Gerealiseerd

2020

BATEN

€

171.166
213.750
60.115
14.575

459.606

€
€
€
€

212.000
90.250
51.000
-

€
€
€
€

€

261.278

€
€
€
€

€

335.473
17.618
53.047
213

406.351

€
€
€
€

308.000
17.000
23.600
-

€
€
€
€

€

188.001
4.765
31.254
506

224.526

Bedrijfsresultaat

€

53.255

€

4.650

€

36.752

Diverse Baten

€

-

€

-

€

7.832

Resultaat

€

53.255

€

4.650

€

44.584

Subsidie Overheden
Bijdrage COA
Fondsenbijdrage
Donaties

Totaal Opbrengsten

LASTEN

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Afschrijvingen

Totaal Lasten

€
€
€
€

€ 353.250

€ 348.600

67.450
193.763
65

Resultaatbestemming
Het resultaat ten bedrage van

€ 53.255- is toegevoegd aan de algemene reserve.
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TOELICHTING ALGEMEEN
Inleiding
Dit Jaarverslag is opgesteld conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving Kleine Organistatieszonderwinststreven ( RJk C1 ).
Stichting Takecarebnb.com, opgericht op 25-11-2015, is bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven onder nummer 64636917. De statutaire zetel is gevestigd in Amsterdam.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te
maken.
Grondslagen voor de balans
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling
zijn gebaseerd op historische kosten.
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingspijs, verminderd met daarover, zo nodig
naar tijdsgelang, berekende lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur
en de eventuele restwaarde, dan wel op de duurzaam lagere bedrijfswaarde.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald en is gelijk aan het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden,
aan het verslagjaar toe te rekenen, kosten.
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS

Vaste Aktiva

Inventaris

Totaal

Stand per 1 januari 2021
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2021

€ 10.909 €
€ 10.909- €
€

-

10.909
10.909-

€

-

Mutaties in boekwaarde 2021
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen vaste aktiva

€
€
€

5.908 €
€
213- €

Saldo boekwaardemutaties in 2021

€

5.695

€

5.908
2135.695

Stand per 31 december 2021
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2021

€ 16.817 €
€ 11.122- €
€

5.695

€

16.817
11.1225.695

In 2021 zijn wegens uitbreiding van het team een tweetal laptops aangeschaft. Daarnaast is een beamer
voor presentaties en airco voor klimaatbeheersing op kantoor aangeschaft.
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Vlottende activa
Te ontvangen Subsidies en Bijdragen

2021
31-dec
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Stichting 1818
Stichting Loglijn
Oranjefonds
KJ Heijn Fonds
Elise Mathildefonds
Dioraphte
COA
Gemeente Eindhoven

Overige vorderingen

€
€
€

Borgstelling huurpand
Huursom januari 2022

Liquide middelen

3.513
1.199
4.712

€ 245.000
€ 60.373
€ 305.373

1.300
7.500
7.500
2.500
2.500
8.550
950
6.650
37.450

2020
31-dec
€
€
€

2021
31-dec

ICS Bank
Triodosbank

Algemene reserve t/m voorgaand jaar
Resultaat boekjaar

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2021
31-dec

( Vooruitbetaalde kosten / te ontvangen bedragen )

Eigen Vermogen

340
2.500
3.000
41.800
3.000
50.640

2020
31-dec

3.513
3.513

2020
31-dec
€
€
€

410.565
410.565

31-dec
2021
€
38.264
€
53.255

31-dec
2020
€
(6.320)
€
44.584

€

€

91.519

38.264

De algemene reserve heeft een financieringsfunctie om kosten te kunnen betalen waarvan de inkomsten
door subsidiegevers en fondsverstrekkers nog niet zijn overgemaakt. Door de sterke groei van de organisatie
is een liquiditeitsbuffer belangrijk. De algemene reserve is voor het waarborgen van continuïteit van belang.
Eind 2019 was nog sprake van een negatief eigen vermogen. Het bestuur streeft naar de opbouw van een
gezonde vermogenspositie. De omvang van het gewenste en noodzakelijk vermogen ligt op circa 25% van de
de totale lasten (exclusief de lasten van het Oekraïne project) of circa 50% van de totale verwachte loonkosten.
TAKECAREBNB JAARVERSLAG 2021
Dit streefbedrag komt neer op € 225.000. De omvang van de algemene reserve heeft dit niveau nog niet
bereikt.
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Algemene reserve t/m voorgaand jaar
Resultaat
boekjaar
JAARREKENING
2021

€
€

2021
38.264
53.255

€
€

2020
(6.320)
44.584

€

91.519

€

38.264

De algemene reserve heeft een financieringsfunctie om kosten te kunnen betalen waarvan de inkomsten
door subsidiegevers en fondsverstrekkers nog niet zijn overgemaakt. Door de sterke groei van de organisatie
is een liquiditeitsbuffer belangrijk. De algemene reserve is voor het waarborgen van continuïteit van belang.
Eind 2019 was nog sprake van een negatief eigen vermogen. Het bestuur streeft naar de opbouw van een
gezonde vermogenspositie. De omvang van het gewenste en noodzakelijk vermogen ligt op circa 25% van de
de totale lasten (exclusief de lasten van het Oekraïne project) of circa 50% van de totale verwachte loonkosten.
Dit streefbedrag komt neer op € 225.000. De omvang van de algemene reserve heeft dit niveau nog niet
bereikt.
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Kortlopende schulden
Crediteuren
Crediteuren

2021
31-dec
€

663

2020
31-dec
€

993

De schulden aan leveranciers en dienstverleners is conform opgave tegen nominale waarde in de balans
opgenomen. In januari en begin februari 2022 zijn alle schulden per bank voldaan.
Loonheffingen
Belastingdienst loonheffingen december

2021
31-dec
€

-

2020
31-dec
€

-

De verschuldigde en op aangifte aangegeven loonheffingen over december 2021 zijn in december 2021
voldaan.

2021
31-dec

2020
31-dec

Vooruit ontvangen Subsidies en Bijdragen
Vooruit ontvangen Bijdrage NUT Amsterdam
Vooruit ontvangen Subsidies Ministerie van Veiligheid en Jusitie
Vooruit ontvangen Bijdrage Kansfonds
Vooruit ontvangen Bijdrage Oranjefonds
Vooruit ontvangen Bijdrage Fonds Santheuvel Sobbe
Vooruit ontvangen Bijdrage Stichting Doen

€
€ 233.334
€ 3.500
€ 1.875
€ 6.500
€ 5.000
€ 250.209

€
€
€
€
€
€
€

7.500
400.000
407.500

€
€
€

335
6.559
6.894

€
€
€

736
736

€ 17.100
€
35
€ 17.135

€
€
€

4.000
35
4.035

Reservering Vakantiegelden
Reservering Vakantiedagen
Reservering Vakantietoeslag

Te ontvangen Kostenfacturen
Reservering administratie- en accountantskosten
Overige algemene kosten
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huurverplichting
Voor de huur van het pand gelegen aan de Witbolstraat te Amsterdam is per 1 januari 2021 een huurovereenkomst voor twee jaar afgesloten met een totale jaarhuursom van € 12.000,--.

TAKECAREBNB JAARVERSLAG 2021

| 34

JAARREKENING 2021

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN

BATEN

2021
Subsidie Overheden
Gemeentes *
Ministerie van Justitie en Veiligheid **

€
€
€

2020

4.500
166.666
171.166

€
€
€

-

* Subsidies voor het tot stand brengen van matches tussen Statushouders die
aan de Gemeentes zijn gekoppeld en die gebruik willen maken van een Logeerregeling, en een Gastgezin in de Gemeente.
** Subsidies voor het verzorgen van de koppeling tussen Statushouders en de Gasthuishoudens en heeft hoofdzakelijk als doel de organisatie van TakeCarebnb te
verstevigen opdat de groei van de maatschappelijke bijdrage vergroot wordt.
De Subsidie is toegekend over de periode 1 januari 2021 tot en met
31 december 2023. Deze subsidie is nog niet vastgesteld
Bijdrage COA
Centraal Orgaan Assielzoekers *

€
€

213.750
213.750

€
€

67.450
67.450

* De Bijdrages voor het tot stand brengen van matches tussen Statushouders
die gebruik willen maken van een Logeerregeling en een Gastgezin.
In 2021 zijn er 225 matches gerealiseerd. De bijdragen hebben een vast karakter.
Een Eerste match is na minimaal 21 dagen vanaf aanvang op het opvangadres
facturabel en wordt vanaf dat moment als gerealiseerd resultaat beschouwd.
Voor de verlengde match geldt dat deze gerealiseerd is vanaf de 21e dag na
verlenging.
Voor zowel de eerste als de verlengde match geldt een tarief ad € 950.
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2021
Fondsenbijdrages *
Stichting Doen
Kansfonds
Stichting Loglijn
Stichting Dioraphte
Oranjefonds
Ars Donandi
Stichting Corbello
Fonds 1818
NUT Amsterdam
K.J. Heijnfonds
Elise Mathildefonds
Fonds Santheuvel Sobbe

*****
*****
****
****
*****
****
****
****
*****
****
****
*****

**
***

2020

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.000
23.500
7.500
(1.710)
2.625
1.700
7.500
2.500
3.000
3.500

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

40.000
47.013
7.500
42.750
30.000
10.000
5.000
6.500
2.500
2.500
-

€

60.115

€

193.763

* De bijdragen zijn geen vaste bijdragen en hebben een incidenteel karakter.
** De negatieve bijdrage heeft betrekking op oninbare bijdrage over 2020,
*** De bijdrage is verminderd met het over boekjaar 2020 oninbare deel van de
toegezegde bijdrage ( € 7.500 )
**** De Fondsbijdrages zijn vastgesteld.
***** De fondsbijdragen zijn nog niet vastgesteld. Dit gebeurt in 2022 op basis van de
jaarrekening of de individuele verantwoording .
Bij de vaststelling kan een lager bedrag worden toegekend dan verwerkt is in de
jaarrekening.

Donaties *
Donaties

€
€

14.575
14.575

€
€

65
65

* De donaties zijn geen vaste inkomsten en hebben een incidenteel karakter.
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Personeelskosten
Bruto Lonen incl eindejaarsuitkering
Vakantiegeld/dagen
Sociale lasten
Onkostenvergoedingen
Diensten door Derden
Overige Personeelslasten

2021
€
€
€
€
€
€

125.243
10.354
25.683
4.122
170.071
-

€ 335.473

2020
€
€
€
€
€
€

9.200
733
1.687
3.646
172.735
-

€ 188.001

Het aantal fte was in 2021 gemiddeld 2,28 hoger dan in 2020 (2,41 in 2021 tegen 0,13 in 2020).
Per 31 december 2021 zijn er 5 medewerkers in dienstbetrekking ( 3,1 fte ) bij de Stichting
en wordt incidenteel 1 medewerker ingeleend via derden.
14 vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding conform de fiscale vrijwilligersregeling.
Huisvestingskosten
Huur- en servicekosten
Overige huisvestingskosten

€
€

€

17.221
397

17.618

€
€

€

4.765
-

4.765

De huisvestingskosten hebben betrekking op het gehuurde pand aan de Witbolstraat 9 B.
Het bestaande huurcontract is in 2022 afgekocht. Hiervoor in de plaats is een nieuwe
huurovereenkomst tot en met december 2022 aangegaan op het Science Park 608 A in
Amsterdam. De nieuwe huurovereenkomst kan telkens worden verlengd voor de duur van 1 jaar.
Algemene kosten
Communicatiekosten
Automatiseringskosten
Relatiegeschenken gastgezinnen & Matchmakers
Administratie- en advieskosten
Bank en rentelasten
Contributie en abonnementen
Cursussen en bijeenkomsten
Kantoorbenodigdheden
Kantinekosten
Bedrijfsverzekering
Overige algemene kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Afschrijvingskosten
Inventaris

€

4.176
12.306
6.705
22.027
967
320
3.510
2.670
136
230

53.047

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

31.254

€

213

€

506

€

213

€

506

2.971
8.523
9.448
8.894
413
513
66
326
100
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Wij zijn dankbaar voor de steun van ond

Woord van dank

Adessium Foundation, Oranjefonds, Dior
Wij zijn dankbaar voor de steun van onder meer:

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, Ka

Adessium Foundation, Oranjefonds, Dioraphte,

de Protestantse Diaconie Amsterdam, W

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, Kansfonds,
NU en Doe-fonds VluchtelingenWerk Ne
Protestantse
Amsterdam,
WIJDOENMEE.
Wij willen onze gastgezinnen bedanken voorde
hun
gastvrijheid,Diaconie
onze gasten
voor
NU en
Doe-fonds
VluchtelingenWerk
Nederland.
hun open blik en veerkracht en onze vrijwilligers
voor
hun ongelooflijke
inzet en
betrokkenheid. Samen vormen zij het kloppende hart van Takecarebnb.

Wij zijn dankbaar voor de steun van het COA en het Ministerie van Justitie en
Veiligheid, van Kansfonds, Stichting Doen, Oranjefonds, Fonds 1818, Fundatie
Van den Santheuvel Sobbe, Nut Amsterdam, Elise Mathildefonds, K.F. Heinfonds
en Stichting Loglijn.
Ook danken wij de medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die
een deel van hun kerstcadeau aan Takecarebnb schonken, de Konferentie
Nederlandse Religieuzen (KNR) voor de uitreiking van de Waarderingsprijs 2021
aan Takecarebnb en alle particuliere donateurs voor hun welkome bijdragen.

Tot slot gaat onze dank uit naar onze par

Inclusion Cluster, die net als Takecarebn
blik en positieve energie werken aan de

nieuwkomers in de Nederlandse samen

Hack Your Future, Makers Unite, NewBee

Tot slot gaat onze dank uit naar onze partnerorganisaties: gemeenten,
Force, Refugees Forward en the Refuge
Tot slot gaat onze dank uit naar onze partners in het
Vluchtelingenwerk Nederland, Justice and Peace/Samen Hier en al die andere
Inclusion
Cluster,
die net
als Takecarebnb
met een frisse
organisaties, kerkgemeenschappen en netwerken
die ons
geholpen
hebben
om
blik en positieve energie werken aan de inclusie van
nieuwe gastgezinnen te werven.
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 en vrijwilligers
Het kernteam van Takecarebnb bestond eind 2021
uit zes medewerkers.

Robert Zaal
is sinds medio 2019 directeur.
Annemeijn Benkirane-Verheij
houdt in haar rol als coördinator het overzicht en
stuurt de matchmakers aan.
Natalia Sallam
is onmisbaar voor de administratie en facturatie
van matches.
Mart Kok
is als IT-specialist verantwoordelijk voor de
ontwikkeling en het beheer van de database.
Samia Brock
onderhoudt als projectcoördinator het contact met
gemeenten.
Lilly Wiggers
is verantwoordelijk voor de communicatie en de
contacten met de pers.

Onze matchmakers in 2021:
Corinne Wielhouwer, Hanneke Buurman, Elly Beks, Beryl van Rein, Wytske Zaal, Gaby Kho, Jop te Kiefte, Sabien Huijboom,
Kasper van der Voort, Eveline Haverlag, Marelise Kok, Robert Tjoa, Joke Moes, Sylvia Verhulst, Carla Bakker, Jikke Posthuma,
Liesbeth Ueberbach, Kees Dings, Gon Hoefsloot, Juul de Weijer, Margriet-Marie Govaart, Maarten Delissen, Rob Keunen,
Corina Frens en Catharina Köhler.
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