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Doelstelling 
 
 De Stichting SAVIZ stelt zich tot doel: 
 Het verstrekken van materiële en immateriële ondersteuning, zowel direct als indirect, aan 

ontheemden, vluchtelingen en asielzoekers, verblijvende in de gemeente Zeist. 
 
  

 
Doelgroepen 
 
De stichting heeft in het verslagjaar 2016 aan verschillende groepen asielzoekers en vluchtelingen 
financiële steun verleend: 
  

1. gedetineerde vreemdelingen in het Detentiecentrum Zeist: telefoonkaarten / hobby-
artikelen en steun bij activiteiten ter ontspanning 
 

2. asielzoekers met verblijfsvergunning in Zeist: leningen / sponsoring / giften / steun bij 
bijzondere activiteiten  

 
3. bewoners AZC Soesterberg: actie ‘kinderen naar Lobbus’, concertje 

 

4. uitgeprocedeerden en ongedocumenteerden: incidentele giften  
 
 
Toelichting 
 
ad 1 
 
De jaarlijkse telefoonkaartenactie in de maanden december-januari bracht ook dit jaar weer voldoende 
op om, zowel rond het Kerstfeest als met Pasen en Pinksteren aan alle mannelijke gedetineerden in 



Detentiecentrum Zeist een kaart van € 10 te kunnen geven, vergezeld van iets lekkers. Nieuw is de 
verstrekking van telefoonkaarten en een zonnebloem bij het einde van de Ramadan. Omdat de 
vrouwen van de (nieuwe) vrouwenvleugel daar wel zelf kunnen telefoneren en een telefoonkaart dus 
geen passende attentie is, kregen zij elk een verzorgingspakket uitgereikt. De kinderen in de 
gezinslocatie kregen een rugzakje met wat speelgoed. 
 
 
ad 2 
 
Ook in dit kalenderjaar was er regelmatig behoefte aan leningen. De leges-kosten bij gezinshereniging 
en naturalisatie zijn hoog. Deze kosten moet de asielzoeker zelf opbrengen en als hij/zij dat niet kan, 
is de overkomst van het gezin of de aanvraag van een verblijfsvergunning of paspoort niet mogelijk. 
Omdat het voor alleenstaande jongeren onder de 21 erg moeilijk is om rond te komen van hun 
uitkering (de overheid gaat ervan uit dat ouders bijspringen, maar deze jongeren hebben geen ouders 
hier), werd met VWMN een regeling getroffen dat jongeren uit deze groep tijdelijke ondersteuning 
vanuit SAVIZ kunnen krijgen om huurachterstand te voorkomen.  
 
ad 3 

In de zomer van 2015 werd voor het eerst via een particulier initiatief een actie opgezet om kinderen 
van het AZC in de zomervakantie gedurende twee weken in de gelegenheid te stellen dagelijks naar 
de kinderdagrecreatie LOBBUS te gaan. Daarvoor was niet alleen entreegeld nodig, maar ook vervoer 
per bus van en naar het centrum. Van verschillende kanten kwamen giften binnen. SAVIZ stelde zich 
garant en droeg als ANBI geregistreerde stichting zorg voor de financiële afwikkeling. Ook in de zomer 
van 2016 konden kinderen van het AZC naar het recreatieterrein van Lobbus gaan. Van de giften die 
speciaal voor dit doel werden geschonken is een positief saldo overgebleven dat blijft staan voor 
2017.  

Tweemaal werd financiële steun verleend bij de organisatie van een klein concertje en een maaltijd 
voor kleine groepen vluchtelingen uit het AZC, die door vrijwilligers van de kerken werden opgehaald 
en teruggebracht. De financiering van dit initiatief werd vervolgens overgenomen door de Van 
Tellingen Pull Stichting. 
 
Aan de Vredekerk te Soesterberg werd een bijdrage gegeven voor de aanschaf van een 
aanhangwagen ten behoeve van bewoners van het AZC Soesterberg (vervoer en verhuizing). 
 
Ook werd steun verleend aan de uitvoering Een Goed Verhaal , een prachtige muziekvoorstelling door 
vluchtelingen uit het AZC. Deze voorstelling kwam tot stand door een groep bewoners (deels 
professionele kunstenaars) uit het AZC, in samenwerking met de Stichting De Vrolijkheid. Beide 
voorstellingen, in het Beauforthuis en FIGI, waren geheel uitverkocht en een groot succes! Hiermee 
konden de asielzoekers zich op een zeer positieve wijze presenteren aan de bewoners van Zeist. 
 

ad 4 

In verschillende schrijnende gevallen sprong SAVIZ bij met een lening of gift. 

Sponsoractie 
De stichting werkt op basis van langlopende, renteloze leningen, die zo nodig kunnen worden 
omgezet in een (gedeeltelijke) gift. Maar de financiële middelen zijn onvoldoende om aan alle 
toegenomen hulpvragen tegemoet te komen. Daarom is besloten tot werving over te gaan in de vorm 
van sponsoring door personen of organisaties, die dichtbij de aanvrager(s) staan, waardoor een 
grotere betrokkenheid verwacht kan worden. 
Van sponsors wordt gevraagd de verstrekte lening geheel of gedeeltelijk te financieren om zo de last 
van een langdurige afbetaling van de lening voor de aanvrager te verlichten. Daarvoor wordt “het 
verhaal” van aanvrager, geanonimiseerd, via onze website bekendgemaakt. 

De Stichting ontvangt naast de bijdragen ten behoeve van de telefoonkaarten actie ook vrije giften van 
particulieren. Steeds vaker komt het voor dat dit in de vorm van fiscaal aantrekkelijke vaste vijfjarige 
bijdragen gaat, waardoor voor de Stichting een welkome vaste inkomsten stroom ontstaat. (Zie ook 
financieel verslag). 

Meer gedetailleerde informatie, evenals het volledig financieel jaarverslag is te vinden op onze 
website: www.saviz.nl 

 


