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Voorwoord 

 
Dit is alweer het derde jaarverslag van de stichting Mushkila Kabira. Het afgelopen verslagjaar 
heeft de stichting zich met twee activiteiten bezig gehouden. Ten eerste is het project The Mobile 
Info Team voortgezet en door de nieuwe ontwikkelingen in Griekenland wellicht relevanter 
geworden dan ooit tevoren. Daarnaast heeft de stichting zich aan haar doelstelling gehouden 
culturele vrijhaven ADM te steunen door onafhankelijke crowdfunding te organiseren ten behoeve 
van juridische kosten voor ADM. Dit project is inmiddels afgerond.  
 

1. Verslag van het bestuur 
 
Van het derde volle jaar van het bestaan van Stichting Mushkila Kabira, juli 2018 tot en met 
juli 2019, zal in de verslaglegging opgedeeld worden in twee hoofdactiviteiten. Ten eerste het 
Mobile Info Team in Griekenland, en ten tweede de ondersteuning van culturele vrijhaven ADM.  
 

1.1 The Mobile Info Team 
 
Het project Mobile Info Team in Griekenland is dit jaar opnieuw de belangrijkste activiteit van de 
stichting geweest. De situatie voor vluchtelingen in Griekenland is het afgelopen jaar zo mogelijk 
nog slechter geworden aangezien verschillende fondsen voor de grotere NGO's en UNHCR zijn 
teruggeschroeft. Als gevolg daarvan heeft het MIT (Mobile Info Team) haar activiteiten uit moeten 
breiden naar een aantal locaties, met name de kampen Serres en Sindos waar de legale 
ondersteuning en informatievoorziening met betrekking tot asielprocedures volledig ophield.  
 
Als gevolg van de grotere instroom van vluchtelingen via de Evros rivier in het noorden van 
Griekenland heeft Thessaloniki ook een groter aantal vluchtelingen te verwerken gekregen dan 
verwacht. Een deel van deze vluchtelingen slaapt op straat of in verlaten gebouwen. MIT heeft het 
afgelopen verslagjaar ook aan deze groep meer tijd en mankracht besteed met informatie sessies 
in het verlaten gebouw waar veel van deze vluchtelingen samenkomen. 
 
Verder zijn de hoofdactiviteiten van het team hetzelfde gebleven. De vluchtelingenpopulatie in 
Griekenland voorzien van accurate en actuele informatie via sociale media, WhatsApp en 
informatiesessies blijven daarbij de kern. Instagram is erbij bekomen als nieuwe sociale media bron 
en wordt vooralsnog voornamelijk ingezet om te informeren over de activiteiten van het team en 
niet direct voor het informeren van vluchtelingen.  
In oktober 2018 bleek opnieuw hoe belangrijk het werk van MIT is op het moment dat er weer 
eens geruchten rondgingen binnen de vluchtelingenpopulatie dat de grenzen open zouden gaan. 
MIT wist door posts of Facebook te voorkomen dat grote groepen mensen een poging zouden 
wagen de gesloten grens over te steken. Maar ook de 'dagelijkse' posts zijn erg belangrijk, over de 
rechten van LGHBT vluchtelingen of het omzetten van diploma's uit het thuisland naar 
equivalenten binnen de EU: al deze posts dragen bij aan een goed geinformeerde en daarmee 
daadkrachtigere vluchtelingenpopulatie. 
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Case work, het helpen van vluchtelingen, zowel personen als families, met hun asiel procedures is 
de tweede hoofdactiviteit van het team. Ook afgelopen jaar heeft MIT weer meerdere extra 
kwetsbare gevallen kunnen helpen toegang te krijgen tot het asielproces, en waar nodig het proces 
te versnellen.  
 
Naast kwetsbare groepen is het helpen met gezinshereniging via de zogenaamde Dublin III 
procedure, maar ook steeds meer via de zogenaamde 'ambassade procedure', nog steeds een 
groot deel van het case work. Het gaat hier vaak om het in orde krijgen van het papierwerk en het 
verzamelen van aanvullend bewijs met betrekking tot de familieband. In sommige gevallen wist 
MIT afgewezen procedures opnieuw onderzocht te krijgen omdat zij de fouten in de procedures 
wist te vinden en wist aan te wijzen. MIT volgt haar clienten ook nadat de gezinshereniging is 
goedgekeurd en zorgt ervoor dat mensen ook daadwerkelijk op het vliegtuig zitten, zeker als het 
contact tussen de familie en de overheidsinstanties stroef loopt. Afgelopen jaar was de casework 
afdeling uitermate succesvol, met een groot aantal geholpen gezinnen.  
 
Naast gezinshereniging probeert MIT alle hulpaanvragen te honoreren. Zo heeft het team 
bijvoorbeeld twee voormalig vertalers van de NAVO troepen in Afghanistan geholpen met een 
asielaanvraag in het land waar ze in Afghanistan voor vertaalden. Maar ook een aantal minder voor 
de hand liggende verzoeken zijn behandeld. We raden de lezer van dit verslag daarvoor aan zich te 
aboneren op het maandelijks nieuwsblad van MIT. 
 
Informatie verzamelen is een groot onderdeel van het werk van MIT. Soms op meta-niveau door 
gebruik te maken van de Europese 'Freedom of Information' wetgeving, soms juist door een groot 
netwerk te hebben binnen in de vluchtelingenkampen. Het team heeft ook afgelopen jaar weer 
verschillende workshops gevolgd om meer kennis op te doen. We noemen hierbij bijvoorbeeld de 
A21 trainingen over mensensmokkel. Maar MIT wil haar kennis ook delen met anderen. Zij geeft 
nog steeds trainingen voor lange termijn vrijwilligers die in Thessaloniki met vluchtelingen werken. 
Daarnaast werd er afgelopen jaar ook weer op verschillende vlakken samengewerkt met andere 
groepen om te zorgen dat benodigde kennis verzameld wordt. Zo worden er samen met het 'Racist 
Violence Recording Network’ (RVRN) verslagen opgemaakt van racistische aanvallen op 
vluchtelingen, en heeft MIT vluchtelingen geholpen met indienen van officiele klachten bij Frontex 
vanwege geweld dat hen is aangedaan bij het binnenkomen van Griekenland.  
 
Ook buiten Griekenland werd kennis gedeeld, in Sevilla werd een conferentie van de Spaanse 
organisatie APDHA over de vluchtelingenproblematiek in Europa bezocht en in Brussel werd samen 
met Border Violence Monitoring, het Centre for Peace Studies en de No Name Kitchen een bezoek 
gebracht aan verschillende europarlementariers. Bij dat zelfde bezoek werd ook contact gelegd 
met Amnesesty International en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ook deed MIT een 
informatiesessie voor “Associazione Studi Giuridici Immigrazione” (ASGI) uit Italie. Samen met 
Refugees Right Europe werd een rapport opgesteld voor  United Nations Committee Against 
Torture.  
 

 
1.2 Afronding van de onafhankelijke crowdfunding voor ADM  
 
Afgelopen jaar is het afrondende jaar geweest voor het project met betrekking tot de 
onafhankelijke crowdfunding ten behoeve van juridische ondersteuning van culturele vrijhaven 
ADM in Amsterdam. De culturele haven is eind 2018 op te houden bestaan.  
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De doelstelling van Stichting Mushkila Kabira was door middel van onafhankelijke crowdfunding de 
juridische strijd te ondersteunen van de culturele vrijplaats, en daarmee hopelijk het voortbestaan 
te stimuleren. Helaas bestaat het ADM niet meer.  
 
De culturele vrijplaats heeft veel juridische kosten gemaakt in het afgelopen jaar. Het geld dat 
binnengehaald werd door middel van de onafhankelijke crowdfunding is besteed aan het betalen 
van advocaten, procedures en andere juridische kosten. Op moment van schrijven is het 
crowdfundingsproject gestopt. Het geworden geld (van fondsen, individuen en door betrokkenen 
georganiseerde benefieten) is afgeschreven van de rekening van Stichting Mushkila Kabira. 
Enerzijds door middel van directe betaling van juridische facturen (voornamelijk aan 
advocatenkantoren), anderzijds door het restbedrag direct over te schrijven op de rekening van 
Stichting ADM Leeft. Deze stichting heeft de verantwoordelijkheid voor het afronden van de laatste 
juridische zaken met betrekking tot culturele vrijplaats ADM.  
 
Voor Stichting Mushkila Kabira ligt er geen verantwoordelijkheid meer in dit project. Het project 
wordt dan ook in 2019 afgesloten.  
 
 

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.  
 

2.2. Doelstellingen van het project The Mobile Info Team 
 
De hoofddoelstellingen voor het komende jaar zijn onveranderd ten opzichte van het afgelopen 
jaar. Zij bestaan uit het verspreiden van informatie over asielprocedures aan vluchtelingen in 
Noord-Griekenland. Het actief ondersteunen en begeleiden van asielprocedures van vluchtelingen 
in Griekenland. Alsmede het verstrekken van informatie over de situatie in vluchtelingenkampen 
en de behoeften van vluchtelingen aan andere belanghebbenden en de media. 
 

2.3 Ontwikkelingen binnen de doelstellingen van Mobile Info Team 
 
Voornamelijk op dat laatste punt van paragraaf 2.2 is MIT van plan dit jaar extra in te zetten. Er is 
een vrijwilliger aangenomen om zich met voorspraak (Advocacy) bezig te gaan houden.  
Voor de juridische ondersteuning van vluchtelingen zou het team graag een Griekse advocaat 
inhuren, op dit moment word onderzocht of dit financieel haalbaar is. Ook wordt er verder gezocht 
naar partnerships met andere Griekse en niet-Griekse NGO's om de reikwijdte en slagkracht van 
het team te vergroten.  
Tenslotte wil het team de kwaliteit en consitentie van het werk verbeteren door de minimale 
periode dat het vrijwilligers aanneemt te verlengen van drie maanden naar vier maanden.  
 
 
 



4 

 

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 tegenwoordig uit tussen de zes en de tien vrijwilligers, een 
co-coordinator en een vaste teamleider. Daarnaast kent het team nog twee vertalers. Vrijwilligers 
van het team zijn sinds dit jaar voornamelijk mensen met een achtergrond in rechten. 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. 
 
 
 
 
 
 


