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Stabiliseren	  en	  beginnen	  met	  opbouwen	  
Het jaar 2013 betekende voor Victims of Violence een jaar van stabiliseren en beginnen met 
opbouwen.  
 
hulp geboden 
Victims of Violence heeft in 2013 een aantal mensen kunnen helpen. Mensen die zelf geen  
onderdak hadden of levensonderhoud en die daarnaast grote emotionele problemen hadden. 
Wij hebben bemiddeld in het vinden van onderdak en levensonderhoud. Waar we dat niet 
konden vinden, hebben wij dat zelf gehuurd. Daarnaast hebben wij begeleiding geboden aan 
deze mensen, waardoor zij zich gesteund voelden en vertrouwen kregen te werken aan hun 
herstel. Verder was het nodig op juridisch vlak te ondersteunen. 
 
inkomsten geworven 
Om de mensen die zich aan onze zorg hebben toevertrouwd te kunnen helpen, zijn er steeds 
voldoende inkomsten nodig. Als stichting willen wij ons namelijk juist inzetten voor die 
getraumatiseerde mensen, die nergens meer terecht kunnen en vaak ook geen inkomsten 
hebben.  
Via eigen contacten en via een aantal kleinere fondswervingsacties, kregen we voldoende 
geld om deze hulp te kunnen blijven bieden. We zijn blij dat een kerk ons een renteloze 
lening wilde verschaffen voor de noodhulp in een levensbedreigende situatie. 
Een aantal keren konden we helaas niet ingaan op een hulpvraag, vanwege te weinig 
financiële middelen. De hulp aan degenen die we al begonnen zijn te helpen zou dan gevaar 
gaan lopen. 
We zijn nu nog een kleine, jonge stichting. De komende jaren hopen we meer mensen te 
kunnen laten zien hoe groot de verborgen nood van een groep mensen in Nederland is. We 
hopen van harte dat we dan een hulp kunnen zijn voor meer mensen zonder uitzicht. 
	  
hulp ontvangen 
Alle mensen die belangeloos zich hebben ingezet voor de hulp aan ‘onze’ mensen, willen we 
hartelijk danken. We willen een speciaal woord van dank richten tot degenen die bereid 
waren gedurende een (groot) deel van het jaar onderdak te verlenen in hun huis. In deze 
moeilijke periode was jullie hulp van grote waarde! 
We danken ook van harte de bedrijven die ons hebben gesteund! 
 



Uitgeoefende	  activiteiten	  

Hieronder volgt een korte opsomming van de activiteiten die het afgelopen jaar zijn 
uitgeoefend. 
 
begeleiding 

• persoonlijke begeleiding op sociaal, emotioneel, psychisch en geestelijk vlak 
• hulp bij het vinden van huisvesting en levensonderhoud 
• het vinden van juridische hulp en verdere ondersteuning daarin 
• werven en inzetten van vrijwilligers 

 
fondswerving, pr 

• bekendmaken van ons werk via persoonlijke netwerken 
• fondswervingsacties  

o supermarkten 
o brievenactie 
o eindejaarsactie met de inzet van tieners 

• ontwikkelen van een huisstijl, website en een flyer 
 
organisatie 

• werken visieontwikkeling 
• bouwen aan netwerk 

o advocaten,  
o maatschappelijke organisaties,  
o kerken 

• organisatorische werkzaamheden 



Resultaten	  2012	  en	  2013	  
Het	  jaar	  2013	  hebben	  we	  positief	  kunnen	  afsluiten,	  zoals	  u	  hieronder	  kunt	  zien.	  We	  
danken	  alle	  giftgevers	  hartelijk	  voor	  hun	  steun	  en	  vertrouwen!	  

	  



	  


