Stichting Vluchtelingenorganisatie Mai Mi Bath
Businessplan

1. ORGANISATIE
Mai Mi Bath (MMB) is een vluchtelingenorganisatie die op 5 december 2008 is opgericht. MMB
maakt geen onderscheid tussen vluchtelingen mét (sinds korte tijd een) vergunning,
vluchtelingen zonder vergunning en vluchtelingen die nog in procedure zijn: allen kunnen rekenen
op hulp vanuit de gedachte dat elk mens recht heeft op een menswaardig bestaan.
MMB kan, indien nodig, op flexibele basis een beroep doen op een aantal professionals die tegen
een (zeer) beperkte vergoeding hun diensten ter beschikking stellen. Hierbij moet gedacht
worden aan onder andere juridisch en financieel advies en ondersteuning wat betreft sociale
zekerheid en maatschappelijk werk.
De oprichter/directeur van MMB, Leo Kleijn, was voorheen werkzaam bij verschillende lokale
vluchtelingenorganisaties, zoals Vluchtelingen Onder Dak (VOD) en Vluchtelingenwerk. Hij heeft
een jarenlange ervaring in de hulpverlening opgedaan; hij zet zich full-time in als hulpverlener en
is de drijvende kracht achter de organisatie.
MMB werkt met een kleine staf vanuit een kantoor in Wageningen: een directeur, een
administratieve kracht (part-time) en twee stagiairs (administratie en sociaal-juridische
hulpverlening). Alle medewerkers (ook de directeur) werken op vrijwillige basis. De
investeringskosten in 2008 zijn met eigen middelen gefinancierd. MMB is voor haar financiën
geheel afhankelijk van giften en (project)subsidies.

2. MISSIE EN VISIE
Het leven van vluchtelingen is niet gemakkelijk: in Nederland krijgen zij te maken met een
gecompliceerderechtsgang, een andere taal, andere gewoonten en gebruiken en vaak ook met
onbegrip voor wat zij meegemaakt hebben.Kortom: zij moeten in uiterst moeilijke
omstandigheden ‘overeind’ zien te blijven. Juist dán is het belangrijk dat er mensen zijn die om
hen heen staan, de weg wijzenen bijstand bieden in dit, voor hen, nieuwe en onbekende land.
Wie ontheemd is of vervolgd wordt, moet kunnen rekenen op gastvrijheid en hulp.MMB wil die
hulp bieden vanuit de gedachte dat elk mens recht heeft op een menswaardig bestaan.MMB
maakt hierbij geen onderscheid tussen vluchtelingen mét (sinds korte tijd een) vergunning,
vluchtelingen zondervergunning en vluchtelingen die nog in procedurezijn.
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3. ALGEMENE DOELSTELLINGEN EN DIENSTEN
Om een menswaardig bestaan voor vluchtelingen mét en zonder status te kunnen bieden, gaat
MMB uit van een sterk persoonlijke aanpak. Bij legale vluchtelingen ligt het accent op het
begeleiden bij hun integratie. Vluchtelingen die in afwachting zijn van een uitspraak krijgen vaak
hulp bij het opvolgen van hun aanvraag. Vluchtelingen zonder status helpen we bij het indienen
van een nieuw asielverzoek en we verkennen samen met hen andere opties zoals bijvoorbeeld
terugkeer.
In zijn algemeenheid zijn de doelstellingen van MMB in de begeleiding de volgende:
- handhaving van diverse diensten en producten (waarvan hieronder een aantal voorbeelden
worden gegeven) waar vluchtelingen vaak dringende behoefte hebben
- begeleiding van de uitvoering van het zogenoemde ‘kinderpardon’; ondersteuning bij
onderhoud en verdere integratie van kinderen die onder dit pardon vallen. Hier valt ook de
ondersteuning van de ouders onder.
- ondersteuning van illegale asielzoekers die problemen ondervinden als gevolg van hun
illegale status (beboeting, opgepakt, strafmaatregel opgelegd)
- ondersteuning bij de terugkeer / uitzet naar het land van herkomst indien de cliënt
daaraan mee wil werken.
Voorbeelden van soorten begeleiding door MMB:
- hulp bij aanvragen van een nieuwe procedure
- counseling en psychosociale hulp
- opties verkennen met uitgeprocedeerden
- mensen met een vergunning helpen wegwijs te worden in Nederland
- vinden van een passende tijdsbesteding zoals werk en/of studie
- bemiddelen bij medische en psychiatrische hulp
- hulp bij opvoedingsproblemen met jonge kinderen
- begeleiden en bemiddelen bij het contacten met officiële instanties
- behartigen van cliëntbelangen bij gemeentelijke instanties en maatschappelijke
organisaties
- vertegenwoordigen van cliënten bij advocaten en instanties
- verstrekken van leefgelden (zie verder)
Uiteraard kan MMB niet al deze vormen van ondersteuning zélf bieden. Met behulp van een
uitgebreid netwerk van advocaten, schuldhulpverleners, artsen, tandartsen, voedsel- en
kledingbank, gemeentelijke instanties, inburgeringtrajecten, jeugdzorg enz. kan MMB
doorverwijzen voor gespecialiseerde hulp.

Soms kan een vluchteling geen aanspraak maken op voorzieningen en mag deze niet werken.
Wél moet men in Nederland een uitspraak van de rechter afwachten. Feitelijk is er dan geen
legale manier om te overleven. MMB biedt die mensen financiële ondersteuning: zogenoemd
‘leefgeld’ en geld voor onderdak. MMB hanteert bij de verstrekking van die gelden heldere
selectiecriteria.

Vluchtelingen moeten aan de volgende 3 criteria voldoen:
 men moet een beroep doen of gaan doen op de asielwetgeving
 men mag geen recht hebben op opvang door de centrale overheid dan wel kan deze niet
verkrijgen
 men moet rechtmatig in Nederland verblijven.
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