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Context 
 

Jaarlijks zijn maar liefst ruim 6000 meisjes en vrouwen slachtoffer van mensenhandel in Nederland. Deze 

meisjes en vrouwen worden uitgebuit en misbruikt. Ongeveer de helft van deze groep in Nederlands. De 

andere vrouwen en meisjes komen met name uit  Zuid-Amerika, Azië en Afrika en zijn vaak verwijderd van 

familie en vrienden en natuurlijke hulpbronnen.  

De overheid schat dat maar ongeveer 10 % van de meisjes en vrouwen bekend is en dat de rest niet 

gevonden kan worden. Het is een onzichtbare groep, een groep die vaak vergeten wordt. Terwijl deze 

meisjes en vrouwen juist hulp nodig hebben. Hulp om tot rust te komen en te herstellen en te werken aan 

herstel. Hulp en empowerment zodat ze kunnen  leven zonder onderdrukking. Hulp om te ontdekken en 

opnieuw te worden wie ze zijn. Zodat ze juist weer zichtbaar mogen zijn omdat ze ertoe doen.   

  

“Mijn studie was afgerond…”  

 
  

“Na mijn studie aan de universiteit werd ik uitgehuwelijkt.  

Mijn man was gewelddadig en om te kunnen overleven moest ik ontsnappen  

Een kennis stelde mij voor aan iemand die mij naar Europa kon brengen.  

Al tijdens de reis ging het mis en werd ik doorverkocht.  

Omdat ik niet mee wilde werken werd ik eerst naar een ‘breakhouse’ gestuurd.  

Daarna kon eraan mij verdiend worden…  

Na jarenlang misbruikt te zijn, kon ik eindelijk vluchten. 2bfree hoorde over mijn situatie en   

heeft mij opgevangen. Ik ben nu weer aan het bouwen aan mijn toekomst .”   

   

Slachtoffers van mensenhandel en seksueel misbruik ervaren vaak jarenlange psychische en fysieke 

problemen. Ze durven anderen niet te vertrouwen en weten vaak niet meer hoe ze het gedrag van andere 

mensen moeten interpreteren. De angst om aangifte te doen is groot; bang voor represailles van de 

mensenhandelaar, bang om niet geloofd te worden of bang om te getuigen.   

Veel meisjes en vrouwen trekken zich terug en isoleren zich van contacten. Ze durven hun verhaal niet te 

vertellen en durven geen nieuwe relaties aan te gaan.   

Vaak hebben ze een posttraumatische stressstoornis en raken depressief. Meer dan de helft van de 

vrouwen is jaren na de bevrijding uit de mensenhandel nog steeds niet in staat om deel te nemen aan het 

dagelijkse leven en te werken.   

 

 



Stichting 2bfree 
 

MISSIE & VISIE 
Stichting 2bfree zet zich in voor vrijheid en herstel van vrouwen die slachtoffer zijn geworden van 

mensenhandel en ander onrecht, wij noemen hen survivors. 

Een uitspraak van de kunstenaar Michelangelo staat symbool voor de visie van 2bfree:  “Ik vorm niet de 

steen om tot een beeld, ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten“.  Het beginpunt is de persoon 

en niet de theorie of het protocol. Het doel ligt ook in de persoon. Wij winnen wanneer de survivor wint, 

uitgaande van haar kwaliteiten, krachten en wensen. 

Alles wat wordt gedaan binnen 2bfree is bedoeld als verrijking en ondersteuning voor de vrouwen en 

hun persoonlijke keuzes. Uitgangspunt bij onze opvang en hulpverlening is de Liefde van God in actie, 

met respect en ruimte voor de persoonlijke mening en geloofsovertuiging van ieder.   

 

 

ORGANISATIE 
Stichting 2bfree is opgericht in 2013 en voldoet aan de Governancecode Zorg. De stichting heeft een 

Raad van Toezicht en een bestuur. De 25 medewerkers worden aangestuurd door de directeur en het  

kernteam. Alle betrokkenen willen naast de survivors staan in het (her)ontdekken van wie zij zijn en hoe 

zij optimaal kunnen worden wie zij zijn! 

Wij werken traumasensitief, oplossingsgericht en vanuit de presentiebenadering, waarbij 

gelijkwaardigheid en wederkerigheid centraal staan. 

Aandachtspunten binnen de hulpverlening zijn veiligheid, herstel, empowerment en het versterken van 

de zelfredzaamheid. 

 

 

REGISTRATIES 
Stichting 2bfree heeft een ANBI status, waardoor giften aftrekbaar zijn. 

Stichting 2bfree is een erkende zorgorganisatie met AGB-code: 90067461. 

Stichting 2bfree voldoet aan de Governancecode Zorg en is in bezit van het ISO 9001-2015 keurmerk. 

 

 

 
 

 

https://2bfree.org/wie-zijn-wij/jaarverslagen/


Activiteiten voor de doelgroep 
 

Stichting 2bfree zet zich in voor herstel van het leven in vrijheid, waarin de survivors zichzelf (opnieuw) 

kunnen ontdekken en worden wie ze zijn. 

Dit doen we door een opvang voor survivors met multi problematiek. Daarnaast bieden wij ambulante 

hulp en activiteiten die gericht zijn op ontspanning, herstel en ontmoeting. Bovendien geven 

we trainingen en daaraan gekoppelde activiteiten die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en het 

versterken van zelfredzaamheid en werk. 

 

DAGELIJKSE ACTIVITEITEN 

• opvang (gespecialiseerd voor survivors met multi problematiek) 
maatschappelijke hulp 

• juridische hulp (in samenwerking met advocatuur)    

• materiële ondersteuning zoals bijvoorbeeld kleding en huisraad 

• noodhulp bij crisissituaties 

• ondersteuning bij een eventuele terugkeer naar het land van herkomst 

• maatjestrajecten met vrijwilligers als buddy  

• psychosociale ondersteuning 

• geestelijke en pastorale ondersteuning 
 
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 

• 2bfree Community voor regelmatige contacten 

• taalles en alfabetiseringslessen (in samenwerking met diverse organisaties)     

• sportactiviteiten wanneer daar belangstelling voor is 

• fair-trade trajecten en microkredieten ten behoeve van het starten van een eigen bedrijfje   

• beroepsopleidingen en scholingstrajecten      

• Bijbelonderwijs voor wie dat wil 
  
MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 

• high-tea & more 

• kledingmarkt  

• workshops   
  

  

Wij werken vanuit drie kernwaarden 
Relationships  
Relaties waarbinnen ieder zichzelf mag zijn en van elkaar geleerd wordt:   
• 2bfree Community voor regelmatige contacten    
• maandelijkse high-tea, met een kledingmarkt en workshop     
• maatjestrajecten met vrijwilligers als buddy    
• respect voor ieders persoonlijke keuzes en mening 



 
Care   
Hulpverlening die aansluit bij de persoonlijke doelen en de eigen kracht van de vrouwen:     
• psychosociale ondersteuning  
• maatschappelijke opvang met begeleid wonen 
• maatschappelijke hulp 
• juridische hulp (in samenwerking met advocatuur)  
• noodhulp bij crisissituaties 
• materiële ondersteuning zoals bijvoorbeeld kleding en huisraad    
 
Empowerment   
Empowerment waarbij wordt uitgegaan van de persoonlijke talenten en doelen van de vrouwen:     
• taalles en alfabetiseringslessen (in samenwerking met diverse organisaties)     
• sportactiviteiten  
• fair-trade trajecten en microkredieten ten behoeve van het starten van een eigen bedrijfje   
• beroepsopleidingen en scholingstrajecten      
• ondersteuning bij een eventuele terugkeer naar het land van herkomst 
  
 
 
WERKWIJZE 
 
Wij werken oplossingsgericht, traumasensitief en vanuit presentie 
Om de vrouwen te kunnen helpen bij het (her)ontdekken van hun eigen kracht werken we o.a. 
oplossingsgericht, traumasensitief en vanuit de presentiebenadering. 
We vinden het belangrijk dat de vrouwen vanuit een oprechte en betrokken houding geholpen worden. 
  
De medewerker van 2bfree: 
• Biedt een luisterend oor aan de survivor (presentiebenadering). 
• Toont oprechte interesse en betrokkenheid aan de survivor (presentiebenadering). 
• Benadert de survivor gelijkwaardig en met respect (presentiebenadering). 
• Zoekt en werkt samen met de ander aan een oplossing (oplossingsgericht). 
• Spreekt complimenten uit en legt accent op wat goed gaat (oplossingsgericht). 
• Sluit aan bij wat de survivor vraagt of wil (oplossingsgericht). 
• Sluit aan bij de verwerkingsfase waarin de survivor zich bevindt (traumasensitief). 
• Respecteert de grenzen van de vrouwen, ook in het al dan niet bespreken van het trauma 
(traumasensitief). 

 
 
AANTALLEN EN RESULTATEN 

 

26 vrouwen hebben we begeleid met maatschappelijke en juridische ondersteuning; 

34 vrouwen hebben regelmatig de high-tea’s bezocht, t.o.v. 17 vrouwen in 2021; 

4 vrouwen hebben in 2022 gebruik gemaakt van de opvang; 

21 vrouwen hebben een buddy gekregen. 

16 keer hebben we financiële noodhulp kunnen geven aan vrouwen die dakloos waren of geen geld 



hadden voor essentiële zaken; 

20 vrouwen hebben een training en/of microkrediet, een fiets, een smartphone of naaimachine 

gekregen. 

 

 

Emotioneel 

Allereerst geven veel vrouwen aan dat het hen goed doet om betrokken te zijn bij ontspannende 

activiteiten en/of activiteiten waar zij wat leren. Het gevoel gewaardeerd te worden en het (opnieuw) 

opbouwen van zelfvertrouwen zijn belangrijke voorwaarden om weer te kunnen gaan bouwen aan hun 

toekomst. 

Een vrouw vertelde dat zij weer wat meer moed had gekregen, doordat zij voor het eerst meemaakte dat 

mensen in haar geloofden en in haar wilden investeren met tijd, aandacht en trainingen. 

 

Maatschappelijk 

Maatschappelijk effect is op vele wijzen zichtbaar. De opvang en de focus op empowerment van de 

vrouwen zelf en het uitbouwen van hun kwaliteiten biedt zelfvertrouwen en inkomsten, waardoor zij zelf 

kunnen beslissen hoe zij hun geld verdienen.  

 

Geloof 

Veel vrouwen vragen om gebed, met name wanneer zich moeilijke situaties voordoen of wanneer zij last 

hebben van nachtmerries. Daarnaast hebben 8 vrouwen gevraagd om intensieve Bijbelstudie. 

Er zijn ook vrouwen die hun eigen geloof en gebruiken hebben, of geen behoefte hebben aan gebed of 

Bijbelstudie. Vanzelfsprekend wordt dat gerespecteerd in de gesprekken en omgang met deze vrouwen. 

 

Netwerkactiviteiten 
 
2bfree heeft haar netwerk onderhouden en uitgebreid op basis van de volgende activiteiten: 

netwerkactiviteiten om de samenwerking met organisaties en particulieren op te bouwen en te 

versterken. Daarmee verstevigen wij onze maatschappelijke positie en blijven we op de hoogte van de 

laatste nationale en lokale beleidsontwikkelingen. 

Het bezoeken van de internationale ICAP conferentie in Amerika. Hierbij heeft 2bfree internationale 

contacten kunnen leggen en versterken. 

In samenwerking met diverse Hogescholen wordt onderzoek gedaan of stage gelopen bij projecten van 

2bfree. 

De directeur van stichting 2bfree is tevens coördinator/ontwikkelaar van de minor Mensenhandel op de 

Hogeschool Rotterdam.  

 

 



Financiën 
 
Nadrukkelijk heeft de Stichting op geen enkele wijze een winstoogmerk als doel. De activiteiten van 

Stichting 2bfree zijn uitsluitend gericht op hulp in de breedste zin aan mensen die zwaar onrecht is 

aangedaan, met name aan slachtoffers van mensenhandel. Inkomsten vanuit WMO en door middel van 

giften of fondsen zullen ingezet worden ten gunste van dit doel.   

Stichting 2bfree werkt met vrijwilligers en ZZP-ers, en heeft niemand in loondienst. Bij structurele of 

substantiële inzet kunnen de vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding ontvangen, conform de richtlijnen 

van de Rijksoverheid. Daarnaast kunnen de vrijwilligers en ZZP-ers hun onkosten declareren.    

De stichting voert een financiële administratie waarvan de jaarrekening jaarlijks op de website wordt 

gepubliceerd. De Raad van Toezicht beoordeelt en controleert de stukken.  

 

 

 

 

Tot slot 
 

Vele betrokken mensen hebben liefde, tijd en aandacht gegeven, activiteiten georganiseerd, 

ondersteuning geboden, verbindingen gelegd met professionals, geld gegeven etc. Dit allemaal ten 

gunste van het werk waarvan we geloven dat het goed is omdat Gods hart uitgaat naar mensen die in 

deze wereld slachtoffer zijn van onrecht en onderdrukking. Wat een voorrecht om dan samen met velen 

bij te dragen aan vrijheid en herstel: werk in Gods Koninkrijk. 
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