Informatie over Stichting Migrante ten behoeve van de donateur
Naam organisatie: Stichting Migrante (beter bekend als Casa Migrante)
Adres: Van Ostadestraat 268, 1073 TV Amsterdam
Telefoonnummer 020-6844803
e-mail: info@casamigrante.com
Website: www.casamigrante.com
Oprichtingsdatum : 01-04-2004
Grondlegger: Pastoor Theo Beusink, begonnen sinds 1963 met Casa Migrante
ANBI status: JA
RSIN nummer: 813966565
KvK nummer: 34214064,
SBI-Code : 88999
Kenmerk: burgerlijke stichting
Doelstelling: Verlenen van maatschappelijke en sociale ondersteuning aan Spaanstalige migranten in
Amsterdam en omstreken.
Missie
Het bevorderen van de integratie van Spaanstalige migranten in de Nederlandse maatschappij, door
het bieden van verschillende diensten en het creëren van een ruimte en plaats voor ontmoeting en
initiatieven voor Spaanstalige migranten in Amsterdam. Integratie betekent voor ons dat de
Spaanstalige migranten zich thuis voelen in de Nederlandse samenleving en zich bewust zijn van de
rechten en plichten die daarmee samengaan.
Doelstellingen die uit deze missie voortvloeien zijn:
Bevorderen van de participatie van migranten in de samenleving.
Versterken van sociale netwerk van migranten.
Contact bevorderen tussen migranten en Nederlandse maatschappij.
Het beleven van de eigen culturele identiteit
Aandacht vragen voor de Spaanse en diverse Latijns-Amerikaanse culturen
Visie
Het gedachtegoed van Casa Migrante is gestoeld op vier pijlers:
Solidariteit
Casa Migrante beoogt de onderlinge solidariteit tussen migranten onderling, maar ook tussen migranten
en andere betrokkenen te vergroten.
Autonomie en empowerment
Casa Migrante heeft als doel de zelfredzaamheid van migranten te vergroten en migranten zelf actief
oplossingen te laten vinden voor sociale problemen.
Bewustwording en participatie
In de visie van Casa Migrante is het essentieel de bewustwording onder migranten met betrekking tot
sociaal-maatschappelijke vraagstukken te vergroten.
‘Acción pastoral’ (Pastoraat van Presentie)
De identiteit van Casa Migrante, door de verbondenheid met het leven en het geloof van Spaanstalige
migranten, soms expliciet en soms impliciet, is ontstaan vanuit een pastorale grondslag. In het zijn voor
een “thuis” voor mensen, die in de samenleving niet of onvoldoende zichtbaar zijn of wiens stem niet of
nauwelijks gehoord worden, is de diaconale aanwezigheid voelbaar.

Beleidsplan 2019-20123:
Het beleid voor de periode 2019-2023 richt zich op de volgende terreinen:
Financieel beleid, fondsenwerving
Communicatie en ICT (soft- en hardware)
Selectie en training van vrijwilligers
Samenwerking met andere partijen
Planning, monitoring en evaluatie
Bestuur
Stichting Migrante is een burgerlijke stichting welke wordt bestuurt door een bestuur van, op dit moment,
vier leden. Samenstelling Bestuur Stichting Migrante
Mevr. A.G.M. Beentjes, voorzitter
Hr. P. Montero, penningmeester
Hr. D. Vonk, secretaris
Mw. H. Vollaard, lid
Beloningsbeleid: Bij de Stichting Migrante (Casa Migrante) werken alleen vrijwilligers (per 01-01-2019
85 vrijwilligers). De Stichting Migrante betaalt op verzoek van de vrijwilliger een reiskosten- of
onkostenvergoeding. De Stichting Migrante mag en kan een vrijwilligersvergoeding uitkeren.
Uitgevoerde activiteiten in 2018
Team EQUIPO COORDINADOR
De gebruikelijke drukte met de inschrijvingen van de taalcursussen, de organisatie van de workshops,
de planning van de culturele evenementen. Het meeste werk en de meeste aandacht gaat uit naar de
vrijwilligers. Met alle teams worden er regelmatig overleggen gevoerd, de dienstroosters worden
gemaakt, de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur tot en met de boodschappen aan toe.
Team MAATSCHAPPELIJK WERK
Het jaar 2018 kan omschreven worden als een jaar vol uitdagingen. Want van een team is nog
nauwelijks sprake. Waren er in de afgelopen jaren vier tot vijf vrijwilligers die maatschappelijk werk
beoefenen, nu hebben we er nog slechts twee. En dat is veel te weinig voor de enorme behoefte die er
bestaat, voornamelijk bij de complexe situaties als huiselijk geweld ed.
Team PSICOLOGÍA
Iedere week wordt er 4 tot 5 uur gewerkt door onze psychologe. Problemen met de integratie in
Nederland, huiselijk geweld, interculturele opvoeding, drugsverslaving en overige psychologische
problemen zijn reden om aan te kloppen voor hulp. In 2018 hebben we ongeveer 180 psychologische
sessies (per behandeling 8-10 sessies) aangeboden.
Team JURIDISCHE DIENSTVERLENING
Per week worden ongeveer 9 zaken behandeld, op jaarbasis betekent dit dus ruim 400 juridische zaken.
Project MINERVA
Het project, mede dankzij financiering via Kansfonds, is gericht op hulpverlening, zowel individueel als
door middel van groepsgewijze aanpak, maar vanaf een perspectief van actieve burgerschap en
emancipatie. Zo eist het project ook op het verhogen van de assertiviteit van de vrouwen en het
bevorderen van hun actieve participatie in de samenleving. De doelgroep van het project zijn
migrantenvrouwen, met speciale aandacht voor die met een complexe casus. Het project is gestart in
2017 en in 2018 is het voortgezet. De bedoeling is om er continuïteit in te houden, dat is in het grootste
belang van de vrouwen.
TAALCURSUS ENGELS
In 2018 was er weer veel animo voor de lessen. Helaas zien we nog steeds ongeveer de helft van alle
studenten tijdens de cursus afhaken. Dat gebeurt om diverse redenen. Maar onze docenten zijn
onverminderd enthousiast en zien kans om ieder trimester weer zo’n 10-15 studenten hun certificaat te
laten behalen.

TAALCURSUS NEDERLANDS
De taalcursus Nederlands is inmiddels bekend en beroemd onder de Spaanstalige migranten in
Amsterdam en verre omstreken. Dat komt omdat we bij de intensieve taalcursus het niveau A1
aantikken, genoeg om goed voorbereid de Inburgeringscursus in te gaan. Ieder trimester schrijven zich
zo’n 120 studenten in, verdeeld over een dagcursus niveau 1 en niveau 2, een avondcursus niveau 1
en 2 en nog een aanvullende cursus niveau 3. Daarnaast worden er nog bijlessen gegeven voor de
studenten die dat nodig hebben.
Tegen het eind van het trimester organiseerden we met een 8-tal docenten een ‘Taaldorp’ om de
spreekvaardigheid in nagespeelde dagelijkse situaties te oefenen.
Onder de noemer taallessen valt ook een speciale cursus “hulp aan ongeletterden” waarbij de migrant
leert lezen en schrijven in het Spaans om zo de integratie te vergemakkelijken.
Team CULTUREEL
In Casa Migrante is de mogelijkheid gecreëerd om er kunst van migranten beeldend kunstenaars te
tonen. Want ook kunst biedt de migrant morele steun in zijn verblijf ver buiten zijn geboortegrond. Wij
bieden de kunstenaar een podium. Zelf moeten ze de expositie, de publiciteit en de inauguratie
verzorgen, waarbij het team Cultural ondersteuning biedt.
Uiteraard staat het iedereen vrij de exposities te bezoeken en gelukkig maken steeds meer
buurtbewoners van De Pijp daar ook gebruik van.
Naast exposities wordt cultuur ook geuit in dans. Diverse dansgroepen hebben door het jaar heen in
Casa Migrante opgetreden.
Team 1ste LIJNS HULP
Een van de grootste teams bij Casa Migrante bestaat uit vrijwilligers die drie dagdelen per dag, vijf
dagen per week, alle bezoekers te woord staan die op een of andere manier hulp nodig hebben
In 2018 zijn er naar schatting zo’n ruim 6.000 hulpvragen persoonlijk afgehandeld.
Team RECEPTIE
Een belangrijke taak is weggelegd voor dit team. Ook in 2018 hebben zij ontelbare keren de deur
geopend voor bezoekers, gezorgd voor koffie en thee. Deze vrijwilligers ontvangen onze bezoekers die
niet alleen om hulp komen vragen maar soms ook gewoon samen willen zijn.
Onze bezoekers kwamen ook in 2018 weer uit meer dan 15 verschillende landen waaronder Spanje
(55%), Colombia (14%), Dominicaanse Republiek, Venezuela, Ecuador, Chili, Peru, Argentinië, Mexico,
Cuba, Paraguay, Uruguay.
Om al deze bezoekers te ontvangen is de de voordeur van Casa Migrante maar liefst 16.000
opengegaan (drempeloverschrijdingen).
Team BEZOEKERSGROEP
Sommige van onze vrijwilligers vormen koppels en gaan als koppel een keer in de week op berzoek bij
zieken en eenzame ouderen. Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers die mensen begeleiden naar
bijvoorbeeld het ziekenhuis, de huisarts. Maar ook bezoeken brengen aan de AZC’s of de
detentiecentra.
Team MEP
Ondersteuning van vrouwen in de prostitutie. Zij worden op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen
op gemeentelijk en overheidsbeleid.

FINANCIËN
Als ANBI organisatie draaien we alleen op vrijwilligers. Daarom zijn wij gelukkig en dankbaar, ieder jaar
opnieuw, met alle bijdragen.
Administratie: 1 - Stichting Migrante
Datum: 25 januari 2019 door Pedro Montero
Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties
Balans: Type
Boekjaar
Vergelijken met

Balans / Winst & Verlies Tonen
2018 Periode

Balans Niveau
Grootboekrekening
1 - 12 Na boeken v

2018
Eindsaldo (Debet)
Balans
0500 - Eigen Vermogen
1000 - Kas
1200 - Postbank 4855600 / Migrante
1201 - Zakelijke Spaarrekening 4855600 Migrante
1202 - Zakelijke spaarrekening Onderhoud Gebouw
1203 - Zakelijke spaarrekening Onderhoud Hardware IT
1300 - Stichting Migrante 7315573
1301 - Zakelijke Spaarrekening 7315573
2301 - Geld t.b.v. derden Salerno
2302 - Geld t.b.v. derden Accion Pastoral
Resultaat
Resultaat (Te verwerken)
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)
Totaal: Resultaat
Totaal: Balans

Eindsaldo (Credit)
20.812,39

1.811,38
9.407,38
12.467,31
10.000,00
7.000,00
1.425,95
3.691,17
120,00
203,77

45.803,19

17.879,53
6.787,50
24.667,03
45.803,19

