
Voorwoord

Dit is het vierde jaarverslag van de stichting Mushkila Kabira. Ook het afgelopen verslagjaar heeft de 
stichting zich uitsluitend bezig gehouden met het ondersteunen van het project The Mobile Info Team 
in Griekenland. Hoewel er vanuit de stichting regelmatig nagedacht wordt over het opstarten of 
ondersteunen van andere projecten blijft The Mobile Info Team op dit moment het enige project dat de 
stichting onderneemt. Dit verslag zal zich dan ook voornamelijk op dit project richten.

1. Verslag van het bestuur

Het bestuur heeft in dit vreemde jaar dat voor een groot deel in het teken stond van COVID-19 
voornamelijk via digitale media contact gehad. Deze contacten stonden vrijwel zonder uitzondering in 
het teken van het ondersteunen van The Mobile Info Team in Griekenland. Veelal betroffen dit korte 
vergaderingen over praktische zaken, vaak in gesprek met de coördinator van het project in 
Griekenland. Het bestuur is zeer tevreden over de voortgang van dit project en de samenwerking met 
de huidige coördinator. Het project heeft een stabiele organisatorische basis en is financieel gezond.
Het bestuur voorziet op korte termijn geen uitbreiding van haar activiteiten maar blijft regelmatig 
overleg hebben over andere initiatieven die ondersteund dan wel ondernomen kunnen worden. Op dit 
moment is er echter niks concreets dat naar voren kan worden geschoven in dit jaarverslag. Wel wordt 
er nagedacht over het verder verzelfstandigen van het project Mobile Info Team.

2. The Mobile Info Team

Voor The Mobile Info Team was het een bewogen jaar. De nieuwe Griekse regering introduceerde 
nieuwe asiel wetten, het aantal vluchtelingen dat via land binnen kwam nam toe en uiteraard had ook 
ons team te maken met de gevolgen van het COVID-19 virus en de effecten daarvan op het 
functioneren van het team. Intussen is het team nog belangrijker geworden als bron van informatie voor
vluchtelingen in Griekenland.
We hebben het aantal volgers op Facebook zien stijgen tot boven de 50.000 met een opvallende stijging
van het aantal volgers tijdens de COVID-19 verplichte lockdown. Tegelijkertijd zagen we dat steeds 
meer mensen het team wisten te vinden voor directe interacties met het team. Tussen augustus 2019 en 
augustus 2020 waren dit er bijna 4900. Ook zijn er 188 individuele 'cases' begeleid met hun 
asielprocedure, waarvan een groot deel gezinshereniging.

Het team heeft het eind van 2019 en begin 2020 veel tijd en energie gestoken in het informeren van 
vluchtelingen over de nieuwe asielwetgeving in Griekenland. Veel informatie vanuit de Griekse 
overheid zelf was slecht vertaald of niet weergegeven op een manier die werd begrepen door de 
vluchtelingen gemeenschap. De social media posts die het team in deze tijd heeft gedaan zijn dan ook 
veel bezocht. Het team blijkt nog steeds een belangrijke functie te vervullen als het aankomt op 
vertalen en uitleggen van de wet- en regelgeving in Griekenland.

Dit werd nog meer duidelijk met de uitbraak van Covid-19 waarin Mobile Info Team het voortouw nam
met het verspreiden van informatie. De berichten op sociale media en de website bereikten in totaal 
95.000 mensen in deze periode. Ook heeft het team zich in deze tijd extra ingespannen voor de dakloze 
vluchtelingenpopulatie in Thessaloniki die uiteraard niet thuis kon blijven tijdens de lockdown en 
regelmatig boetes ontving van de politie hiervoor. Mobile Info Team is altijd aanwezig bij de 
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voedseldistributie voor deze dakloze migranten met een 'legal clinic' en heeft 123 boetes verzameld die 
in samenwerking met Greek Council for Refugees zijn aangevochten.

Naast het inspelen op veranderingen in wetgeving en het COVID-19 virus en het verspreiden van 
belangrijke informatie heeft het team ook dit jaar weer een flink aantal successen geboekt op het gebied
van gezinshereniging. Tussen augustus 2019 en augustus 2020 zijn er 33 gezinnen met succes herenigd 
via de Dublin procedure en nog eens 10 door het aanvragen van speciale visa. Intussen zijn er nog vele 
gezinnen waarvoor het team hard aan het werk is om ze weer samen te krijgen. Maar het team doet nog
veel meer op het gebied van persoonlijke begeleiding. Zo help het team mensen toegang te krijgen tot 
de asielprocedure, met het aantekenen van beroep tegen afwijzing van de aanvraag en met het 
aanvragen van visa's en reisdocumenten. In totaal zijn er 77 mensen op deze manier succesvol 
geholpen in het afgelopen jaar.

Mobile Info Team vind het belangrijk om naast praktische hulp te bieden ook invloed uit te oefenen op 
het beleid rondom vluchtelingen. Daarvoor is het 'advocacy' (voorspraak) team in leven geroepen dat 
zich bezig houden met het publiceren van informatie in de media, het samenwerken met andere 
organisaties en invloed uitoefenen op beleidsontwikkelaars. Zo heeft 'advocacy officer' Selma het 
bezoek van UNHCR high commisioner Fillipo Grandi aan Griekenland bijgewoond en is team 
coördinator Kientzle op bezoek geweest bij de US consul in Thessaloniki.
Belangrijker nog is wellicht het uitbrengen van het Pushback Report op 15 November 2019. Dit rapport
waarin uitgebreid verslag word gedaan van de illegale 'pushbacks' van migranten die zich binnen de 
grenzen van de Griekse staat bevinden werd door veel verschillende partijen opgepikt en gedeeld. Dit 
leidde er toe dat o.a. Deutsche Welle en andere grote media aandacht besteden aan het stelselmatig 
breken van de wetgeving omtrent migratie door de Griekse autoriteiten en de Europese grenswacht 
Frontex.

3. De Doelstellingen en toekomst

3.1 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. Daarnaast word er gekeken of het mogelijk is om andere projecten 
die de doelstellingen van de stichting onderschrijven te steunen. Op dit moment zijn daar echter nog 
geen concrete plannen voor.

3.2. Doelstellingen van het project The Mobile Info Team

Ook in het komende jaar zal Mobile Info Team zich bezig blijven houden met de hoofdtaken van het 
team; betrouwbare en begrijpelijke informatie verspreiden, directe vragen beantwoorden, het 
begeleiden van individuele vluchtelingen met asiel gerelateerde zaken, gezinshereniging en advocacy. 
Het team is nog steeds aan het professionaliseren en het ziet er naar uit dat er financiering gaat komen 
om vaste coördinatoren aan te kunnen stellen.
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4. 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.

4.1 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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4.2 Werknemers Mobile Info Team

Het project Mobile Info Team bestaat tegenwoordig tussen de zes en de tien vrijwilligers, een co-
coördinator en een vaste teamleider. Daarnaast kent het team nog twee vertalers. Vrijwilligers van het 
team zijn voornamelijk mensen met een achtergrond in recht. Vrijwilligen voor The Mobile Info Team 
is onbetaald.
Uitzonderingen worden gemaakt voor  vrijwilligers die voor een lange termijn blijven, 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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