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Voorwoord
Dit is het tweede jaarverslag van de stichting Mushkila Kabira. We zetten de traditie voort om het jaarverslag van Juni
tot Juli te laten lopen. Het was een veelbewogen jaar voor de stichting en met name voor het project Mobile Info
Team. Het team is geslonken, maar nog steeds operationeel en heeft zich verder geprofessionaliseerd. Het Mobile
Info Team heeft bepaalde taken afgestoten, maar ook andere opgepakt en was ook het afgelopen jaar goed in staat
om binnen de steeds veranderende omstandigheden in het noorden van Griekenland duidelijke en betrouwbare
informatie te verstrekken aan vluchtelingen.
Onder druk van dalende inkomsten uit donaties is aan het begin van het kalenderjaar besloten het aantal vrijwilligers
terug te brengen, een kleine bijdrage te vragen voor de onkosten van accommodatie en voedsel voor de vrijwilligers
van het team. Dit heeft geresulteerd in een financieel gezond, slagvaardig team met een ervaren leiding.
De doelstelling van vorig jaarverslag om culturele vrijplaats ADM op onafhankelijk wijze te steunen door crowdfunding
te organiseren voor hun juridische strijd is dit jaar daadwerkelijk opgepakt. Vanuit de door Stichting Mushkila Kabira
binnengekregen donaties heeft ADM gebruik kunnen maken van juridisch hulp door diverse advocaten.

1. Verslag van het bestuur
Het tweede volle jaar van het bestaan van Stichting Mushkila Kabira, juli 2017 tot en met
juli 2018, was wederom een jaar dat vooral in het teken stond van het project The Mobile Info Team.

1.1 The Mobile Info Team
The Mobile Info Team heeft het afgelopen jaar een aantal nieuwe activiteiten opgepakt maar ook sommige zaken
afgestoten. Sommige activiteiten, zoals ‘Advocacy’ (voorspraak), leverden niet de gewenste resultaten en deden een
relatief groot beroep op beschikbare mankracht, en zijn dus afgebouwd. Andere activiteiten zoals bijvoorbeeld
kampbezoek zagen just aan het eind van dit verslagjaar een toename, mede vanwege een sterke toename in het
aantal vluchtelingen dat via de rivier de Evros het noorden van Griekenland binnenkomt. Ook heeft het team een
aantal nieuwe activiteiten ondernomen het afgelopen jaar, te weten:
1.

Het ondersteunen van vluchtelingen met het via de rechtelijke macht afdwingen van Dublin III-procedures
binnen de daarvoor gestelde tijdslimieten.

2.

Het trainen van vluchtelingen voor hun asielinterview.

3.

Bewustzijn creëren van de gevaren van mensenhandel en mensensmokkel door middel van trainingen van de
Australische organisatie A21.
De voorspraak activiteiten van het team zijn grotendeels verdwenen hoewel het netwerk van contacten dat
voor voorspraak werd gebruikt nog steeds bestaat.
De volgende activiteiten bleven afgelopen jaar hetzelfde:

1.

Case work; het begeleiden van individuen en families tijdens hun asielprocedures.

2.

Informatie voorziening aan vluchtelingen: Via Facebook, Twitter en de Mobile Info
Team telefoonlijn vluchtelingen op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen in hun leefwereld.

3.

Bridging: het verbinden van vluchtelingen met specifieke problemen/wensen met
relevante humanitaire organisaties.

4.

Media 'outreach': contacten onderhouden met verschillende media om te zorgen dat
het verhaal van de vluchtelingen in Griekenland onder de aandacht van Europa blijft.
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1.2 Evaluatie van het afgelopen jaar
In de evaluaties van het afgelopen jaar zijn een paar ontwikkelingen waargenomen. Ten eerste is het aantal ‘cases’ dat
het project begeleid afgenomen in kwantiteit. Er zijn twee redenen aan te wijzen voor deze ontwikkeling.
Ten eerste intern; het project heeft niet de benodigde fondsen weten te werven om het grote aantal vrijwilligers dat
zij vorig jaar had ook dit jaar te kunnen behouden. Daardoor was er minder mankracht beschikbaar en heeft het team
in januari besloten om gezinnen die een ‘goedgekeurde’ gezinsherenigingsprocedure hadden op dat moment (en dus
slechts nog wachtten op de datum waarop ze naar hun familieleden mochten vliegen) niet langer persoonlijk te
begeleiden. De hulp aan deze groep bestond grotendeels uit het beantwoorden van vragen omtrent de volgende
stappen, voor deze vragen heeft het team de cliënten doorverwezen naar de telefonische hulplijn en de Facebook
chat. Daarnaast heeft een groot aantal van de cliënten van het project ook daadwerkelijk de gezinshereniging
gekregen waar het project zo hard voor gewerkt heeft en kon het team deze ‘cases’ sluiten.
Ten tweede is de complexiteit van de hulp aan cliënten toegenomen. Zo heeft het team in samenwerking met het
Duitse ProAsyl vluchtelingen geholpen om via de rechter hun vertraagde procedures binnen de gestelde wettelijke
limiet behandeld te krijgen. Dit soort hulp is juridisch van aard en vergt meer begeleiding, onderzoek en overleg dan
de ‘standaard’ Dublin III procedures die het team ook nog steeds doet. De trend is dus minder ‘cases’ maar met meer
werk.
In Januari heeft de leiding van het team (het team heeft een coördinator en een co-coördinator als dagelijkse leiding)
een kort bezoek gebracht aan de Griekse eilanden om te zien of The Mobile Info Team daar van meer waarde zou
kunnen zijn dan in Thessaloniki. De situatie die het team daar aantrof was alleszins schrijnend en er is daar behoefte
aan het soort hulp dat The Mobile Info Team kan geven.
In het laatste deel van dit verslagjaar zijn er echter opnieuw grote groepen vluchtelingen het noorden van Griekenland
binnen gekomen. Het aantal vluchtelingen in Thessaloniki is dan ook sterk gestegen. In combinatie met het drastisch
teruglopen van fondsen van o.a. UNHCR en andere grote actoren in het humanitaire veld in Noord-Griekenland heeft
dit er toe geleid dat sommige kampen binnenkort vrijwel compleet zonder informatievoorziening en juridische
ondersteuning zullen zitten.
In het licht van de bovenstaande ontwikkelingen heeft de teamleiding besloten dat de vraag naar hulp in NoordGriekenland nog steeds het aanbod overtreft en dat het team dus geen reden ziet om het project stop te zetten of
naar een andere locatie te verplaatsen.
Zoals gezegd is het niet gelukt om een meer structurele bron van inkomsten te vinden voor het team als geheel.
Uitzondering daarop is de 500 euro per maand die Human Aid in Greece beschikbaar stelt voor een vaste coördinator.
Deze donatie die direct aan de coördinator word uitgekeerd maakt het voor de huidige coördinator mogelijk om zijn
verblijf in Thessaloniki voor onbepaalde tijd voort te zetten. Hierdoor is continuïteit gewaarborgd in de leiding van het
team.
Daarnaast heeft het inkrimpen van het team er voor gezorgd dat de inkomsten en uitgaven van The Mobile Info Team
weer in balans zijn. Waar het team in de wintermaanden structureel meer geld uitgaf dan dat binnenkwam en een
deel van de financiële buffer van het team aan begon te spreken zien we aan het eind van dit verslagjaar de
inkomsten weer boven de uitgaven uitkomen en de buffer weer aansterken. Op het moment van schrijven van dit
verslag heeft het team meer dan 8.000 euro beschikbaar.
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2. De Doelstellingen en toekomst
2.1 Visie op het komende jaar
De stichting heeft voor het komende jaar als doel om in elk geval het project Mobile Info Team te blijven
ondersteunen en faciliteren. Gezien de hoeveelheid energie en tijd die dit project op dit moment op zich neemt acht
zij een uitbreiding van haar activiteiten op dit moment niet waarschijnlijk.

2.2. Doelstellingen van het project The Mobile Info Team
De specifieke doelen voor The Mobile Info Team zijn veelal onveranderd gebleven ten opzichte van vorig jaar:
1. Verspreiding van informatie over asielprocedures aan vluchtelingen in Noord-Griekenland
2. Het verstrekken van informatie over de situatie in vluchtelingenkampen en de behoeften van vluchtelingen aan
andere belanghebbenden en de media
De middelen om het eerste doel te bereiken zijn net als afgelopen jaar informatie sessies,
persoonlijke begeleiding van personen en gezinnen bij hun asiel procedures, het
beantwoorden van vragen op de 'MIT telefoon', op Facebook en door het voorlichten van
vrijwilligers van andere humanitaire organisaties die dagelijks met vluchtelingen werken.

2.3 Ontwikkelingen binnen de doelstellingen van Mobile Info Team
Het eerste deel van dit verslagjaar heeft het team zich in toenemende mate bezig gehouden met het juridisch
ondersteunen van vluchtelingen die via de (Duitse) rechtbank een Dublin III gezinsherenigingsprocedure wilden
afdwingen binnen het tijdsbestek dat hier volgens de EU-richtlijnen voor staat. De Duitse staat blijkt de afgelopen tijd
in toenemende mate onkundig om procedures binnen de Dublin III normen af te ronden en de rechten van
vluchtelingen op gezinshereniging komen op deze manier in gevaar. Mobile Info Team heeft zich sterk gemaakt om
cliënten te helpen om de duur van deze procedures met tussenkomst van de rechter binnen de gestelde normen te
houden.
De sterke toename van het aantal vluchtelingen via de rivier de Evros in het noordoosten van Griekenland heeft tot
een nieuwe toestroom van vluchtelingen naar Thessaloniki geleidt. Hierdoor heeft het team zich opnieuw moeten
concentreren op het verstrekken van informatie specifiek bedoeld voor vluchtelingen die pas kort in Griekenland
verblijven. De focus van de informatievoorziening is daardoor enigszins verschoven naar inschrijvingsprocedures en
voorbereiding van interviews.

2.4 Doelstellingen van de onafhankelijke crowdfuncing voor ADM
Onafhankelijke crowdfunding verwezenlijken ten behoeve van juridische ondersteuning van culturele vrijhaven ADM
in Amsterdam. Stichting Mushkila Kabira gelooft in het belang van het voortbestaan van deze culturele vrijplaats en
wil door middel van het werven van fondsen een bijdrage leveren aan de juridische ondersteuning ten behoeve van
behoud van ADM in haar huidige vorm.
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3. Organisatie
Stichting Mushkila Kabira
Emanzana 7
1103 AV AMSTERDAM
stichtingmushkilakabira@gmail.com
KvK nummer: 66416841
RSIN: 856543342
Rechtsvorm: Stichting
Soort stichting: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Statutaire naam: Stichting Mushkila Kabira
Statutaire zetel: Gemeente Amsterdam
Datum akte van oprichting: 06-07-2016
Inschrijving handelsregister: 06-07-2016
Activiteiten (SBI): 94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
Beschrijving: Het bieden van humanitaire hulp, advies en/of begeleiding en het
organiseren van (sociaal maatschappelijke) activiteiten.

3.1 Bestuur
Het bestuur van de stichting telt drie leden: de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester. Het bestuur is onbezoldigd. Het bestuur is onafhankelijk en de voorzitter
is onafhankelijk. Beslissingen worden door het bestuur alleen genomen. Er zijn in het
afgelopen jaar geen wisselingen geweest in de samenstelling van het bestuur en de
verwachting is dat dit voor het komende jaar ook niet gaat gebeuren.
Bestuurders:
Titel: Voorzitter
Naam: Schellekens, Thomas Corneel
Geboortedatum en -plaats: 12-08-1984, Nijmegen (Nederland)
Datum in functie: 06-07-2016 (datum registratie: 06-07-2016)
Inhoud bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Titel: Secretaris
Naam: Sloot, Fabian Johannes
Geboortedatum en -plaats:16-08-1980, Doetinchem (Nederland)
Datum in functie: 06-07-2016 (datum registratie: 06-07-2016)
Inhoud bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Titel: Penningmeester
Naam: van Koeverden, Els
Geboortedatum en -plaats: 25-08-1989, Buren (Nederland)
Datum in functie: 06-07-2016 (datum registratie: 06-07-2016)
Inhoud bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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3.2 Werknemers Mobile Info Team
Het project Mobile Info Team bestaat op dit moment uit zes vrijwilligers en een vaste teamleider. Daarnaast kent het
team nog twee vertalers. Vrijwilligers worden vaak op basis van specifieke vaardigheden (advocacy, fundraising enz.)
aangenomen, maar iedereen in het team doet case work. Vrijwilligen voor The Mobile Info Team is onbetaald.
Uitzonderingen worden gemaakt voor lange-termijn vrijwilligers, zij ontvangen een kleine vergoeding van € 150 per
maand gedurende maximaal 10 maanden. Dit geldt ook voor vertalers uit de vluchtelingenpopulatie.
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