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Doelstelling 
 
 De Stichting SAVIZ beheert een bescheiden fonds dat zich ten doel stelt: 
 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 2018 aan verschillende groepen asielzoekers en vluchtelingen 
financiële steun verleend: 
  

1. gedetineerde vreemdelingen in het Detentiecentrum Zeist: attenties en bijzondere 
steunverlening  
 

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

 

3. uitgeprocedeerden en ongedocumenteerden niet in detentie: leningen en giften  
 
 
Toelichting 
 
ad 1 
 
Geen telefoonkaartenactie meer, wel attenties 
Omdat het Detentiecentrum op een ander telefoonsysteem is overgegaan, is een eind gekomen aan 
de bekende telefoonkaartenactie. In overleg met de Dienst Geestelijke Verzorging kregen alle 
ingeslotenen in 2018 tweemaal een attentie van ca 10 euro. Met kerstmis was dit een mooie bak vers 



fruit, met Pasen een verzorgingspakket. Aan het einde van de Ramadan, bij het Suikerfeest, kreeg 
iedereen een bloem.  
 
NB Het aantal ingeslotenen daalde in 2018 naar gemiddeld ca 80 mensen (mannen en vrouwen). 
Begin januari 2019 werd de mannenafdeling gesloten. De groep die in aanmerking komt voor een 
attentie bestaat nu uit ca 30 vrouwen en enkele gezinnen met kinderen die vlak voor hun uitzetting 
naar de gesloten gezinslocatie worden overgebracht. 
 
Tapisserie L’Espoir 
Eind 2017 werd een actie georganiseerd voor de financiering van een wandkleed voor het 
stiltecentrum van het Detentiecentrum. Dit Kleed van de hoop (Tapisserie L’Espoir) werd gemaakt 
door beeldend kunstenaar Isabel Ferrand. Het bestaat uit een reeks geborduurde linten die door 
elkaar zijn geweven tot een bont geheel. Op de linten staan toekomstdromen, wensen en gebeden, 
geborduurd door vrouwen in het Detentiecentrum en daarbuiten. Met deze opdracht wordt het werk 
van Ferrand, die de vrouwen in het Detentiecentrum naailes geeft, voor langere tijd gesteund. Het 
wandkleed werd aangeboden bij de 150ste wake in april 2018. Het kleed maakte van 1 september 
2018 tot 1 februari 2019 een rondreis langs verschillende kerken in de regio. Daarna keerde het terug 
naar het stiltecentrum, waar het zal blijven hangen zolang het Detentiecentrum Zeist bestaat. Mocht 
het Detentiecentrum in de nabije toekomst sluiten, dan zal SAVIZ als eigenaar van het kleed er een 
passende nieuwe bestemming voor zoeken. 
 
Placemats en kaarten 
Een van de acties bestond uit de verkoop van placemats met daarop een afbeelding van het 
wandkleed en (op de achterzijde) een beschrijving van het project. Uit de opbrengst wordt materiaal 
voor de naaicursus verder gefinancierd. 
 
ad 2 
 
Ook in dit kalenderjaar was er behoefte aan leningen en giften. Deze ondersteuning werd 
aangevraagd door Vluchtelingenwerk Midden Nederland, de Stichting Samen Oplopen, Stichting 
Vluchtelingkinderen en de Stichting Tolérance. SAVIZ werkt bij voorkeur samen met organisaties die 
de asielzoekers, vluchtelingen en nieuwe Nederlanders kennen en begeleiden. 
 
 
ad 3 

STIL Utrecht 

Op verzoek van STIL Utrecht (Stichting voor mensen zonder verblijfsvergunning) steunde SAVIZ eind 
2017 het project Vrouwen van de Straat in Utrecht met een bedrag van 5000 euro om daarmee een 
gat in de begroting voor 2018 te dichten. Het betreft de opvang van vrouwen en kinderen zonder 
verblijfsvergunning, die in afwachting van de nieuwe bed-bad-brood-regeling dreigden zonder 
middelen op straat te moeten zwerven. Omdat STIL-Utrecht een regionale functie heeft, waar ook 
mensen vanuit Zeist een beroep op doen, achtten wij deze gift passen binnen onze doelstelling. Voor 
informatie over het project zie www.stil-utrecht.nl. 

VILLA VREDE 

In Utrecht verblijven ca vierduizend ongedocumenteerden. Ten behoeve van hen werd op initiatief van 
Utrechtse kerken, burgers en ongedocumenteerden zelf een huis ingericht waar deze mensen op 
adem kunnen komen. Men komt er om zich te ontspannen en er worden taalcursussen, naailessen en 
vaardigheidstrainingen gegeven. Gemiddeld maken 300 mensen van deze voorziening gebruik. Ten 
behoeve van een grondige en noodzakelijke verbouwing steunde SAVIZ dit project met 5000 euro. 
Voor informatie zie www.villavrede.nl. 

Individuele steun 

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

 

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

 

 


