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Victims	  of	  Violence	  	  	  
In	  dit	  jaarverslag	  geven	  we	  een	  overzicht	  van	  onze	  doelstelling	  en	  daaruit	  
voortvloeiende	  activiteiten	  het	  afgelopen	  jaar	  en	  een	  financiële	  verantwoording	  van	  
ontvangen	  en	  besteedde	  giften	  met	  toelichting.	  Het	  meerjarenbeleidsplan	  beschrijft	  de	  
visie	  en	  het	  actuele	  beleid	  met	  activiteiten.	  	  
	  
Doel	  van	  het	  werk	  van	  Victims	  of	  Violence	  
De	  stichting	  heeft	  als	  doel	  (uit	  de	  statuten):	  “het	  geven	  van	  praktische	  -‐,	  psychische	  -‐,	  
emotionele	  -‐,	  geestelijke	  –	  en	  alle	  andere	  vormen	  van	  hulp	  aan	  hulpbehoevenden	  als	  
gevolg	  van	  geweld	  of	  andere	  van	  buiten	  komende	  omstandigheden,	  waarmee	  zij	  in	  hun	  
hele	  mens-‐zijn	  zo	  goed	  mogelijk	  herstellen	  en	  een	  volwaardige	  positie	  in	  de	  samenleving	  
kunnen	  innemen,	  en	  voorts	  het	  verrichten	  van	  al	  wat	  hiermee	  verband	  houdt	  of	  daartoe	  
bevorderlijk	  kan	  zijn.	  Onder	  het	  geven	  van	  hulp	  wordt	  te	  dezer	  zake	  uitdrukkelijk	  ook	  
verstaan	  het	  (doen)	  financieren	  van	  alle	  vormen	  van	  hulp.”	  
	  
De	  problematiek	  
De	  vormen	  van	  geweld	  waar	  de	  slachtoffers	  mee	  te	  maken	  hadden	  of	  de	  redenen	  
waarom	  zij	  onvoldoende	  hulp	  konden	  vinden,	  lopen	  uiteen.	  Deze	  mensen	  hebben	  
gemeenschappelijk	  het	  ernstige	  geweld,	  waarvan	  zij	  de	  gevolgen	  nog	  dagelijks	  
ondervinden.	  Naast	  de	  zware	  psychische	  problematiek	  worden	  velen	  ook	  nog	  steeds	  
belaagd.	  Daarnaast	  hebben	  zij	  te	  maken	  met	  een	  bedreigd	  toekomstperspectief,	  waarbij	  
ze	  wegens	  hun	  gestagneerde	  ontwikkeling	  niet	  altijd	  goede	  kans	  maken	  op	  volwaardige	  
participatie	  op	  o.a.	  de	  arbeidsmarkt.	  Ook	  spelen	  financiële	  problemen	  vaak	  een	  grote	  rol.	  	  
	  
De	  aanpak	  
Juist	  voor	  deze	  groep	  zeer	  kwetsbare	  mensen	  zet	  Victims	  of	  Violence	  zich	  in	  door	  samen	  
met	  de	  hulpvragers	  te	  kijken	  naar	  wat	  nodig	  is	  om	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  herstellen	  in	  hun	  
hele	  mens-‐zijn	  en	  te	  werken	  aan	  een	  zo	  volwaardig	  mogelijk	  positie	  in	  de	  maatschappij.	  
We	  proberen	  veilige	  opvang	  en	  levensonderhoud	  te	  organiseren	  en	  helpen	  met	  zaken	  
die	  voor	  de	  meeste	  mensen	  heel	  gewoon	  zijn,	  maar	  waar	  getraumatiseerde	  mensen	  niet	  
aan	  toe	  komen,	  bijvoorbeeld	  boodschappen	  doen,	  gezond	  eten,	  persoonlijke	  
administratie,	  bezoek	  aan	  de	  huisarts	  en	  dergelijke.	  Daarnaast	  starten	  we	  met	  
gesprekken	  die	  gericht	  zijn	  op	  het	  herstel.	  	  
We	  onderscheiden	  ons	  door	  de	  intensieve	  begeleiding,	  waarbij	  onze	  hulp	  zich	  richt	  op	  
het	  hele	  mens-‐zijn	  en	  door	  de	  hoge	  mate	  van	  maatschappelijke	  participatie.	  De	  kosten	  
voor	  de	  hulp	  kunnen	  we	  erg	  laag	  houden	  door	  de	  inzet	  van	  vrijwilligers	  en	  onbezoldigde	  
professionele	  hulp.	  	  
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Hulp	  geboden	  het	  afgelopen	  jaar	  	  
Het	  afgelopen	  jaar	  zagen	  we	  het	  aantal	  hulpvragen	  toenemen.	  Steeds	  meer	  hulpvragers	  
wisten	  ons	  te	  vinden.	  De	  problematiek	  was	  meestal	  groot	  en	  meervoudig.	  Daarom	  zijn	  
we	  blij	  dat	  we	  ook	  bij	  andere,	  grotere,	  hulporganisaties	  iets	  bekender	  zijn	  geworden.	  	  
Toch	  hebben	  we	  gemerkt	  dat	  we	  het	  in	  onze	  huidige	  participatiemaatschappij	  vooral	  
moeten	  hebben	  van	  de	  vrijwillige	  inzet	  en	  donatie	  van	  particulieren.	  Verschillende	  
vrijwilligers	  hielpen	  op	  allerlei	  manieren,	  bijvoorbeeld	  met	  het	  doen	  van	  alledaagse	  
klusjes,	  het	  doen	  van	  boodschappen	  of	  als	  buddy.	  Onze	  eerste	  insteek,	  ook	  als	  
professionele	  hulpverlener,	  was	  present	  te	  zijn	  voor	  de	  mensen.	  	  
	  
Vanuit	  dit	  present	  zijn	  hebben	  we	  verschillende	  mensen	  kunnen	  helpen	  met	  het	  bieden	  
van	  veilige	  opvang	  en	  waar	  nodig	  levensonderhoud.	  Anderen	  die	  geïsoleerd	  waren	  en	  
bedreigd	  werden	  konden	  we	  doorverwijzen	  naar	  een	  kerk,	  waar	  ze	  konden	  worden	  
opgenomen	  en	  nieuwe	  contacten	  konden	  krijgen.	  We	  hielpen	  met	  juridische	  begeleiding	  
en	  contacten	  met	  een	  advocaat.	  We	  bemiddelden	  bij	  het	  bieden	  van	  opvang	  en	  boden	  
maatschappelijke,	  psychische	  en	  pastorale	  hulp	  in	  crisissituaties	  en	  het	  werken	  aan	  
herstel.	  	  
Onze	  middelen	  en	  menskracht	  zijn	  beperkt.	  Toch	  hoefden	  we	  in	  tegenstelling	  tot	  het	  
voorgaande	  jaar	  dit	  jaar	  gelukkig	  geen	  hulpvragen	  af	  te	  wijzen.	  Door	  met	  name	  de	  
toezegging	  van	  vaste	  financiële	  bijdragen	  per	  maand	  van	  particulieren	  kwam	  de	  
ingezette	  hulp	  bij	  de	  langduriger	  hulptrajecten	  niet	  in	  gevaar.	  	  
We	  zijn	  dankbaar	  voor	  al	  deze	  hulp	  in	  2014!	  
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Uitgeoefende	  activiteiten	  
Hieronder	  volgt	  een	  korte	  opsomming	  van	  de	  activiteiten	  die	  het	  afgelopen	  jaar	  zijn	  
uitgevoerd.	  
	  
Begeleiding	  
De	  persoonlijke	  begeleiding	  op	  sociaal,	  emotioneel,	  psychisch	  en	  geestelijk	  vlak	  is	  het	  
belangrijkste	  deel	  van	  ons	  werk.	  We	  willen	  beschikbaar	  zijn	  voor	  de	  overlevenden	  van	  
geweld	  die	  elders	  geen	  of	  onvoldoende	  hulp	  kunnen	  krijgen.	  Daarnaast	  hebben	  we	  de	  
volgende	  activiteiten	  verricht:	  

• Vinden,	  bemiddelen	  en	  bieden	  van	  huisvesting	  en	  levensonderhoud.	  
• In	  samenwerking	  met	  advocaten	  bieden	  van	  juridische	  begeleiding.	  
• Koppeling	  van	  vrijwilligers	  aan	  hulpvragers.	  
• Doorverwijzen	  en	  adviseren.	  

	  
Fondswerving	  en	  pr	  
Ons	  werk	  wordt	  vooral	  bekender	  via	  de	  persoonlijke	  netwerken.	  We	  stelden	  het	  
bekendmaken	  van	  ons	  werk	  via	  de	  website	  nog	  uit,	  om	  niet	  hulpvragers	  af	  te	  hoeven	  
wijzen.	  Als	  organisatie	  zaten	  we	  het	  afgelopen	  jaar	  en	  ook	  de	  komende	  jaren	  nog	  in	  de	  
opbouwfase.	  Het	  hulp	  bieden	  op	  alle	  vlakken	  van	  het	  leven	  is	  redelijk	  uniek	  en	  vraagt	  
dat	  we	  innovatief	  zijn.	  Mede	  vanwege	  de	  beperkte	  middelen	  kunnen	  we	  niet	  snel	  
groeien.	  Dit	  heeft	  als	  nadeel	  dat	  we	  maar	  een	  beperkt	  aantal	  hulpvragers	  kunnen	  helpen.	  
Aan	  de	  andere	  kant	  geeft	  een	  groeimodel	  gelegenheid	  een	  goed	  doordacht	  beleid	  en	  
benodigde	  contacten	  op	  te	  zetten.	  Ons	  doel	  was	  niet	  en	  moet	  ook	  niet	  worden	  dat	  we	  
een	  mooie	  organisatie	  willen	  bouwen.	  Het	  gaat	  om	  een	  zo	  goed	  mogelijk	  helpen	  van	  
degenen	  die	  zich	  aan	  ons	  hebben	  toevertrouwd.	  De	  visie	  op	  dit	  werk	  hebben	  we	  
uitgedragen	  in	  persoonlijke	  contacten	  en	  een	  aantal	  voorlichtingen.	  Ook	  is	  de	  website	  
verbeterd	  door	  het	  bedrijf	  dat	  gratis	  onze	  site	  host.	  Daardoor	  is	  de	  verborgen	  nood	  van	  
een	  groep	  mensen	  in	  Nederland	  duidelijker	  geworden.	  
Via	  supermarkten	  hebben	  we	  kleine	  fondswervingsacties	  gedaan	  om	  de	  kosten	  voor	  de	  
hulp	  gedeeltelijk	  te	  dekken.	  Verder	  is	  er	  een	  eindejaarsactie	  gedaan.	  De	  opbrengsten	  zijn	  
volledig	  gebruikt	  voor	  levensonderhoud.	  
	  	  
Organisatie	  
Het	  netwerk	  van	  particulieren,	  hulpverleners	  en	  organisaties	  die	  ons	  kunnen	  
ondersteunen	  is	  uitgebreid.	  Met	  deze	  uitbreiding	  is	  de	  achterban	  waarop	  we	  een	  beroep	  
kunnen	  doen	  vergroot.	  Zo	  hebben	  we	  gewerkt	  aan	  het	  realiteit	  worden	  van	  onze	  visie	  
dat	  we	  díe	  hulp	  bieden	  aan	  mensen	  zonder	  uitzicht,	  waardoor	  ze	  tot	  leven	  kunnen	  
komen.	  
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Resultaten	  2014	  
Het	  jaar	  2014	  hebben	  we	  positief	  kunnen	  afsluiten,	  zoals	  u	  hieronder	  kunt	  zien.	  We	  
danken	  alle	  giftgevers	  hartelijk	  voor	  hun	  steun	  en	  vertrouwen!	  
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