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Voorwoord
In 2014 is Nederland wat betreft vluchtelingenopvang binnen het Europese klasje uitgegroeid tot
het slechtste jongetje van de klas.
Onze oosterburen worden algemeen als beste meisje van de klas beschouwd met opvang, voedsel
en een zakcentje als standaard. En dat voor een land met per inwoner, procentueel de hoogste
toestroom van vluchtelingen binnen Europa. Vanuit deze optiek bezien, is het niet verwonderlijk
dat in Nederland in 2014 de discussie over de op basis van het Europees vedrag voor de rechten
van de mens gebaseerde minimale rechten van ieder mens: 'bed, bad en brood' opnieuw gevoerd
werd. In Tilburg waar Stichting Wesselmann is gevestigd, heeft de discussie ertoe geleid, dat
samen met het oude Tilburgse opvangbeleid, ook de specifieke vluchtelingenopvang v bij het oud
vuil lijkt te zijn gezet.
De vele wijzigingen bij de organisaties die vluchtelingen opvangen en ondersteunen zijn dit jaar
van grote invloed geweest op de aanvragen die we ontvingen. Het aantal aanvragen was beperkt,
terwijl de nood hoog was. We hebben in 2014 veel tijd besteed aan het hernieuwen van bestaande
contacten met contactpersonen die nu op andere plaatsen actief zijn, en het uitbouwen van ons
netwerk van contacten met nieuwe personen en nieuwe organisaties. Het begin van 2015 met veel
aanvragen, laat zien dat deze contacten inmiddels actief zijn.
Gelukkig zijn de vaste en incidentele donateurs van stichting Wesselmann niet onderhevig aan het
Nederlandse Vluchteligenbeleid. De donaties gaan gestaag door, zodat we het nieuwe jaar 2015
met voldoende middelen kunnen beginnen. Gezien de grote hoeveelheid vluchtelingen die dit jaar
ons land weet te bereiken, en de groeiende hoeveelheid aanvragen die dat tot gevolg heeft, zien
we 2014 als een goede voorbereiding op het drukke jaar 2015.
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Inleiding
Met lege handen beginnen in een nieuw land vergt heel veel moed, doorzettingsvermogen en
geloof in de toekomst. De naar Nederland gevluchte oorlogsslachtoffers hebben bovendien in
Nederland niet altijd familie of vrienden die kunnen helpen bij het opbouwen van een bestaan.
Stichting Wesselmann biedt eenmalige financiele hulp aan oorlogsslachtoffers, een financieel
steuntje in de rug bij alledaagse problemen.
Doelstelling
Stichting Wesselmann heeft tot doel het verstrekken van een eenmalige financiele bijdrage aan
individuele oorlogsslachtoffers in Nederland.
Doelgroep
De belangrijkste doelgroep van de stichting zijn oorlogsslachtoffers en hun familie, die in
Nederland verblijven.
Netwerk
De aanvragen komen bij de stichting binnen via het netwerk van organisaties en personen die zich
bezighouden met oorlogsslachtoffers, en meestal in breder verband: met vluchtelingen.
Aanvraag
Aanvragen kan via email of brief naar de stichting en wordt binnen twee weken na ontvangst van
een volledige aanvraag met alle relevante informatie afgehandeld.
Toekenning
De stichting beslist in de meeste gevallen binnen 2 weken in klein commitee (penningmeester en
secretaris) over de aanvraag. De beslissing wordt toegestuurd en de overmaking naar de
aanvragende organisatie vindt tegelijkertijd plaats.
Donaties aan de stichting
De stichting heeft naast veel incidentele of min of meer reguliere donateurs, vier vaste donateurs.
De donaties vallen onder de schenkingsregeling van de belastingdienst, de stichting heeft de ANBI
status.
Het jaar 2014
In het afgelopen jaar zijn er ongewoon weinig aanvragen bij de stichting ontvangen. De
aanvragende organisaties waren stichting Vlot, MST, SNV, ASKV en J. Noelhuis. De financiële hulp
is toegekend aan mensen uit voornamelijk Irak, Somalie en Sierra Leone.
In totaal zijn er tot op heden een 160-tal oorlogsslachtoffers door de stichting geholpen met een
financieel steuntje in de rug van gemiddeld 200 euro per persoon.

