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Bestuursverslag 2017
Inleiding
Met lege handen beginnen in een nieuw land vergt heel veel moed, doorzettingsvermogen en
geloof in de toekomst. De naar Nederland gevluchte oorlogsslachtoffers hebben bovendien in
Nederland niet altijd familie of vrienden die kunnen helpen bij het opbouwen van een bestaan.
Stichting Wesselmann biedt eenmalige financiële hulp aan oorlogsslachtoffers, een financieel
steuntje in de rug bij alledaagse problemen.
Doelstelling
Stichting Wesselmann heeft tot doel het verstrekken van een eenmalige financiële bijdrage aan
individuele oorlogsslachtoffers in Nederland.
Doelgroep
De belangrijkste doelgroep van de stichting zijn oorlogsslachtoffers en hun familie, die in
Nederland verblijven.
Netwerk
De aanvragen komen bij de stichting binnen via het netwerk van organisaties en personen die zich
bezighouden met oorlogsslachtoffers, en meestal in breder verband: met vluchtelingen.
Aanvraag
Aanvragen kan via email of brief naar de stichting en wordt binnen twee weken na ontvangst van
een volledige aanvraag met alle relevante informatie afgehandeld.
Toekenning
De stichting beslist in de meeste gevallen binnen 5 tot 10 werkdagen in klein comité
(penningmeester en secretaris) over de aanvraag. De beslissing wordt toegestuurd en de
overmaking naar de aanvragende organisatie vindt tegelijkertijd plaats.
Donaties aan de stichting
De stichting heeft naast veel incidentele of min of meer reguliere donateurs, vier vaste donateurs.
De donaties vallen onder de schenkingsregeling van de belastingdienst, de stichting heeft de ANBI
status.

Het jaar 2017
In het afgelopen jaar zijn er bijdragen aan oorlogsslachtoffers verleend zowel via instellingen als via
individuele hulpverleners. De financiële hulp is toegekend aan mensen uit Sierra Leone, Eritrea,
Guinee, Oeganda, Syrië, Somalië en Afghanistan.
De organisaties die voor een of meer individuele oorlogsslachtoffers een schenking ontvingen
waren:
 Stichting ASKV/ steunpunt vluchtelingen,
 Stichting MST Mensen in beeld houden,
 Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen Brabant-Centraal (SNV)
 Stichting Gast
Tot op heden zijn ongeveer 250 oorlogsslachtoffers door de stichting geholpen met een financieel
steuntje in de rug. De bedragen variëren van 120 euro tot 1200 euro per toekenning.
We hebben de werkwijze van het jaar 2016 in het jaar 2017 voortgezet. De toestroom van
vluchtelingen uit nieuwe gebieden zoals Syrië zien we terug in de schenkingen die de stichting
heeft gedaan.
Een aantal voorbeelden van aanvragen, die gehonoreerd zijn.
Om inzicht te geven in welke aanvragen door de stichting gehonoreerd kunnen worden, geven we
hieronder een aantal voorbeelden van aanvragen die in de afgelopen periode door de stichting zijn
gehonoreerd. Om de privacy van de aanvragers te bewaren, worden er geen herkenbare
eigenschappen zoals nationaliteit, achtergrond van de aanvrager etc. genoemd. Dit maakt het
beschrijven van de voorbeelden uiteraard minder inzichtelijk dan gewenst, maar we verwachten
dat nieuwe aanvragers er bij gebaat zijn.
Voorbeeld 1.
Een aanvrager die getraumatiseerd was door zijn oorlogssituatie had asiel aangevraagd, deze
aanvraag was afgekeurd. Hierdoor raakte aanvrager nog veel meer getraumatiseerd. De stichting
heeft een bijdrage gegeven in de kosten van de contra-expertise.
Voorbeeld 2.
In principe is iedere aanvrager van asiel verplicht om een inburgeringscursus te volgen en hiervoor
een examen te halen. Soms is er een onderzoek nodig om te kunnen constateren of de plicht tot
inburgering van een asielaanvrager op medisch/psychische gronden moet worden ontraden. De
Stichting heeft de kosten van dit medische onderzoek voor een aanvrager, voor haar rekening
genomen.
Voorbeeld 3.
Ook voor een inburgeringscursus zijn soms meer dan de gebruikelijke kosten nodig. De Stichting
heeft bijgedragen aan het inburgeringsproces van een aanvrager, die extra ondersteuning van een
psychiater nodig had i.v.m. een ernstig oorlogstrauma.

Voorbeeld 4.
Helaas gaat het soms mis bij het wennen in Nederland. Er is een vluchteling in Nederland
overleden en de familie in het thuisland wil heel graag dat deze persoon in zijn vaderland bij zijn
geliefden zal worden begraven. De Stichting heeft bijgedragen in de kosten om hem naar zijn

laatste rustplaats te brengen.
Voorbeeld 5.
Vele statushouders leven op bijstandsniveau. Kosten voor school voor de kinderen, zoals een
nieuwe laptop en bijvoorbeeld een grafische rekenmachine ( hierover is overleg geweest met de
Gemeente en met Stichting Leergeld), een nieuwe bril, zijn dan niet op te brengen. De Stichting
heeft een substantiële bijdrage geleverd om de noodzakelijke aanschaffen te kunnen doen.
Financiering van de stichting door middel van donaties
De stichting verkrijgt haar financiële middelen uit donaties van individuele personen.

Tilburg juni 2018
Bestuur Stichting Wesselmann
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