
 

 

Nu het Jaarverslag over het werk van STIL in 2020 af is, 

weten we dat in 2020 opnieuw een record aantal cliënten 

van STIL een verblijfsvergunning kreeg. Zie de grafiek 

hieronder.  

Én: Ondanks de Corona-richtlijnen, waardoor we veel 

mensen ‘op afstand’ hulp boden, hielp STIL op vrijwel alle 

werkterreinen weer meer mensen dan het jaar ervoor.  

In het jaarverslag in de bijlage een uitgebreid verslag van 

ons werk in 2020. Hier een samenvatting.  
                             Foto: Deze twee vrouwen verbleven in 2020 op een     

               gastadres. Ze hebben nu een verblijfsvergunning. 

Relatief veel mensen konden we plaatsen in de 

zogenoemde tweedelijnsopvang van de gemeente 

of het rijk. Dat ging om 96 plaatsingen1. 46 mensen 

of gezinnen kregen opvang bij particulieren. Zie foto 

hierboven en de grafiek op de volgende pagina.  

Ook kregen  665 medische hulp, 410 mensen 

juridisch advies of begeleiding en 120 mensen 

daklozensteun. In een tabel op de volgende pagina 

wordt alle hulp samengevat.   
 

                                                           
1 Hier zijn niet de plaatsingen door het Aanmeldloket meegeteld. Het loket heeft een eigen jaarrapportage. 



 

 

 

 

 

 
 

Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de inzet van geweldige vrijwilligers, gastadressen, donateurs, 

fondsen, gemeente Utrecht en andere trouwe partners. Jullie zijn onmisbaar voor ons werk! 

In de tabel hieronder wordt jullie steun samengevat. In het Jaarverslag vind je een toelichting. Daar staan 

ook alle fondsen genoemd. Fondsen ontvangen een eigen (project-) verantwoording. De Jaarrekening ligt op 

dit moment ter controle bij de accountant2 en kan elk moment gepubliceerd worden. Dan is die te vinden op 

de website van STIL: www.stil-utrecht.nl. 

                                                           
2 Wegens ziekte van een collega en vertrek van een andere collega, heeft de publicatie van de Jaarrekening enige vertraging 
opgelopen. Onze excuses daarvoor. 

Uitgaven cliënten Totaalbedrag in euro

Medische hulp € 77.541

Juridische hulp € 32.192

Sociale 'humanitaire' uitgaven € 115.675

Ontvangen hulp van Aantal

Gastadressen die opvang bieden 66

Particuliere opvanghuizen 7

Particuliere donateurs 177

Fondsen die steun bieden 21

Kerken die doneerden (los v koepelorganisaties) 29

Emmaus winkels die steun bieden in natura 4

Vrijwilligers (in coronatijd) 109

Verstrekte hulp Aantal gezinnen/personen

Particuliere opvang via STIL 46

Tweede lijns (overheids-)opvang 96

Daklozenhulp (o.a. drogistproducten) 120

Medische hulp (verwijzing, bemiddeling) 665

Sociaal juridisch advies of begeleiding 410

Coronasteun gezinnen/personen m.n. huur 16

Rode Kruis boodschappentegoed 41

Garantstellingen Smulhuis (jan-maart) 59

Garantstellingen eten of eetgeld, leefgeld 81

Garantstellingen kleding e.d. Emmaus 111

Dit afgezien van incidentele financiele steun, reisgeld en medisch, juridisch en humanitaire  kosten


