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1. Inleiding 
 
De naam van onze stichting draagt de naam van Melina Lameé (van Katwijk) dit is de ar-
tiestennaam van onze voorzitter, geboren in Rotterdam en founder van onze stichting. 
 
Het idee voor de stichting is ontstaan doordat onze voorzitter vele contacten heeft binnen 
de LHBT+ community in Nederland, Europa en daarbuiten en zich het lot aantrok van 
deze community om dat er landen zijn waar deze in de gevangenis belanden om hun ge-
aardheid, verkracht, vervolgd worden en zelfs vermoord worden door lokale bevolking en 
overheid van de des betreffende landen. 
 
LHBT staat voor, Lesbisch, Homo, Bi en transgender en de plus voor alle andere seksuele 
richtingen, zoals Interseksueel, Aseksueel, Panseksueel, Queer: voor alle LHBT+ers. 
 
Ook het lot van minderjarige straatkinderen en de verhalen daaromheen zijn in- en intriest 
en ook dit lot trok onze voorzitter haar aan. In Europa alleen al zwerven duizenden kin-
deren op straat waarvan ook dus aantal in Nederland. 
 
Deze kinderen lopen ook gevaar en ook hier de verhalen er omheen zijn schrijnend, bij 
volwassene opvang zijn er toestanden bekend van misbruik, diefstal en bedreigingen. 
 
De kinderen in sommige Europese landen verstoppen zich vaak op bizarre plekken en 
snuiven al dan niet aan lijm om het verdriet, pijn en gedachten aan misbruik niet te hoe-
ven voelen. 
 
De eerste prioriteit is de LHBT-community en als we daar en op dat moment ook een vei-
lige haven kunnen bieden aan kinderen slaan we twee vliegen in een klap. 
 
Wel te verstaan dat beiden gescheiden opvang dienen te hebben. 
 
Ook in Nederland is er niet echt een safe house voor alleen de LHBT-gemeenschap is dan 
ook daarom hard nodig, eigenlijk om dezelfde redenen als hierboven beschreven, met 
uitzondering dat ze hier niet bang hoeven te zijn voor de overheid. 
 
Nu de kranten en sociaal media volstaan met toenemend geweld tegen de LHBT-groep is 
een veilige plek des te meer gewenst. Ook hier in Nederland worden soms jongeren ver-
stoten door familie en vrienden om hun geaardheid, tussen hen zitten ook mensen vanuit 
een niet Nederlandse achtergrond en worden dus ook met de dood bedreigd en speelt 
eerwraak een rol. Zelfs als familie in het buitenland zit wordt er soms opdracht gegeven 
om hem/haar te liquideren, reden te meer om voor een veilige plek creëren waar ze tus-
sen lotgenoten zitten.     
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2. Hoe te bereiken doel? 
 

Zoals u begrijpt is hier een aardig kapitaal voor nodig, en willen wij door sponsors en 
werven van gelden dit doel zien te bereiken. 

 

Te denken aan donatie, aanschrijven van fondsen, gemeentes, en bedrijven maar ook 
door collecteren. Ook gaan we gebruiken maken van internationale contacten vanuit 
de LHBT-gemeenschap, al dan niet lokale bedrijven of overheid (indien mogelijk), 
maar ook de media zoals tv, Radio, kranten om ons uiteindelijke doel te kunnen berei-
ken. 

 

In sommige landen is het wel van uiterst belang dat de veilige huizen uiterst geheim 
blijven voor lokale bevolking en overheid. 

 

Uiteraard zult u begrijpen dat wij dit alles niet in een week gerealiseerd zullen en kun-
nen hebben om verschillende redenen: 

 

Er moet genoeg middelen binnen komen om dit alles te kunnen realiseren. 

De grote verschillen tussen landen is enorm, in Nederland kun je makkelijk iets huren 
terwijl dat in andere landen niet of moeilijk kan en daar een risicofactor aan zit. Als er 
gekocht moet worden of gebouwd dan kunt u zich voorstellen dat dit binnen Neder-
land of andere Europese lande een stuk duurder is dan buiten Europa. 

Voorbeeld: voor 70.00 euro koop je in Amsterdam er niets voor, in Rotterdam een 2 ka-
mer appartement in een slechte wijk en in Noord-Afrika laat je er een huis neerzetten 
met 3 verdiepingen. In de grote steden is huren prijzig in Nederland en in het buiten-
land vaak onmogelijk en zelfs gevaarlijk. Dit even ter visualisatie. 

 

De termijn: 

U zult begrijpen dat het een meerjarig plan wordt, afhankelijk van de snelheid en resul-
taat dat we kunnen boeken door gelden te ontvangen. 

 

Ook als we een huis ergens hebben afgerond, gaan we ons focussen op het volgende 
project. 

 

Onze eerste prioriteit is een veilig huis te creëren in: 

 

1.      Nederland 

2.      Marokko 
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3. Missie, visie, doelstelling en strategie 
 

Missie is natuurlijk om zoveel mogelijk veilige huizen voor de LHBT-gemeenschap en 
voor kinderen te realiseren, zoals hierboven al is beschreven. En om voor beiden groe-
pen duidelijk een verbeterde leefomgeving te creëren. 

 

En natuurlijk om de rechten van bestaansrecht van de LHBT te vergoten en hopen we 
dat we misschien kunnen bereiken dat er meer begrip voor deze groep wordt ver-
groot, en het mooiste zou zijn voor acceptatie en dat het geweld stopt. 

 

Zoals al ruim besproken in de inleiding geeft duidelijk weer wat onze missie is en het 
doel wat we willen bereiken voor beiden groepen. 

 

 

Strategie en doelstelling: 

Mensen uit de LHBT-groep staan erom bekend dat er veel talent aanwezig is binnen 
deze groep en deze willen we ook gaan inzetten zodat de huizen zelfstandig en onaf-
hankelijk kunnen functioneren. 

 

Als er binnen zo’n groep talent aanwezig is van bv naaien, koken, musiceren, zang, 
dans en dergelijke. 

 

Om maar even wat kleine voorbeelden te noemen kunnen deze door bv te naaien en 
te koken deze producten lokaal verkocht worden om in eigen onderhoud te voorzien 
en zo niet en zo min mogelijk aanspraak te hoeven te maken op de stichting zodat de 
stichting haar geldt weer kan inzetten voor het volgende safe house. 

 

Het plaatselijke LHBT team/activisten groep zorg voor het reilen en zeilen van het huis 
en wij hebben hier en daar al contacten die daar straks voor gaan zorgen. In o.a. 
Frankrijk, België, Spanje en Marokko hebben wij nauwe banden met lokale LHBT-acti-
visten en of instellingen, om even enkele voorbeelden te noemen. 

 

Voor de huizen voor de kinderen hopen wij gebruik en ondersteuning te kunnen vin-
den bij lokale overheden, kerken, synagogen of moskeeën en indien noodzakelijk 
kleine ondersteuning van de stichting. 

 

Ook zullen wij als stichting de supervisie houden en regelmatig proberen een bezoek te 
brengen en/of contact te houden via moderne communicatiemiddelen. 
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Voor dit alles is er natuurlijk ontzettend veel geld nodig, en wij denken er dan ook aan 
om bedrijven, instellingen en lokale overheid te vragen om een bijdrage door een do-
natie. Daarbuiten willen wij gaan proberen om in de toekomst gebruik te kunnen ma-
ken van collecteren. Ook het bereiken van media als tv en radio gaan wij proberen 
erbij te betrekken net als het benaderen van enkele bekende Nederlanders. 

 

Ook gaan wij proberen door op evenementen te gaan staan met gadgets of andere 
vorm van verkoop zodat dat geld ook ten goede kan komen van de stichting. En ons 
ook op deze manier promoten en bekendheid verwerven.  
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4. Huidige situatie en contact 
 

Wij zijn een stichting die nog maar kortgeleden is opgericht en nog geen liquide middelen 
heeft en hier hard aan gaat werken. Wel hebben wij al aardig wat contacten in binnen- 
en buitenland om onze missie kracht bij te zetten. Met name Mevr. Lameé-van Katwijk in 
de functie van voorzitter en Dhr. Mourad Belbikkey in de functie van PR/vrijwilliger beschik-
ken over een enorme contactenlijst die zij in eerste instantie al kunnen benaderen, daar. 
De PR in deze zake is al geruime tijd bezig deze uit te breiden. 
 
Onze stichting staat vermeld bij de KvK, om wel te zijn: 
 
Stichting Safehouses Melina Lameé 
En onder KvK nummer 74142968 
RSIN-nummer is  859787060 
 
Met als tijdelijk woon/werk adres: Rembrandtlaan 45, 7606 GJ in Almelo. 
 
Zodra er over een tijd voldoende middelen zijn wordt ernaar gestreefd om een kan-
toor/werk ruimte voor de stichting in te vullen. Ook dit hangt samen met de liquide midde-
len van de stichting. Ook in de toekomst wil de stichting uitsluitend gebruik maken van vrij-
willigers. 
 
* CBF-erkenning is onze volgende stap, evenals deze wij nodig hebben om ook te kunnen 
collecteren. 
 
 
Contact: 
Mensen kunnen nu al contact opnemen via onze socialmediapagina van Facebook, er is 
voorlopig een tijdelijk telefoonnummer, dit betreft het privé mobiele nummer van Mevr. 
Lameé van Katwijk. Er zijn inmiddels ook een e-mailadressen beschikbaar:  
 
Stichting.safehouses.m.lamee@gmail.com 
voorzitter@safehousesmelinalamee.nl 
pennningmeester@safehousesmelinalamee.nl 
secretaris@safehousesmelinalamee.nl 
public-relation@safehousesmelinalamee.nl 
 
Ook is er inmiddels een website is te vinden door de volgende link: 
www.stichtingsafehousesmelinalamee.nl 
 
Postadres is gelijk aan het privé adres-woonwerk adres van Mw. Lamee/Van Katwijk. 
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5. Het Bestuur 
 

Founder/voorzitter:  Mw. M. Lameé-van Katwijk 

Penningmeester:  Mw. F.J. Sinnema 

Secretaris:   Mw. R. Liefdeshart 

Vrijwilliger/PR:   Dhr. M. Belbikkey 

Vrijwilliger:   (nog in te vullen) 

 

Werknemers:  

De stichting heeft geen werknemers, en nu alleen 1 vrijwilliger en in de toekomst wordt 
dit gelang het reilen en zeilen van de stichting uitgebreid. 

Uiteraard mogen gemaakte reiskosten gedeclareerd worden net als aankopen ten 
behoeve van de stichting. En eventuele andere kosten die daaruit voortvloeien. Dit 
geld voor bestuur en vrijwilligers. 

 

Financiën: 

Uit de binnenkomende gelden zal een apart potje worden gecreëerd om tegenvallers 
te kunnen opvangen. 

Zoals eerder aangegeven willen we ook op markten en braderieën gaan staan om 
ons te promoten en aandacht te vragen voor onze problematiek en door info ter be-
schikking te stellen met daarbij eventuele gadgets, en kunnen mensen eventueel fol-
der meenemen om later te kunnen doneren. 

 

Jaarverslag: 

Aangezien wij een net gestarte stichting zijn beschikken wij nog niet over een jaar reke-
ning en of jaar verslag. 

 

 

Het werven van liquide middelen: Hoe willen wij geld inzamelen? 

* door bijeenkomsten te organiseren 

* door bedrijven aan te schrijven 

* door multinationals te benaderen 

* door grote sportclubs te benaderen 

* door Bekende Nederlanders te benaderen 

* door Radio en tv-aandacht voor ons te vragen 

* door collectes 

* door ons te presenteren op markten en braderieën 

* door aandacht te vragen bij de lokale politiek 
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* door buitenlandse LHBT-organisaties te betrekken 

* door buitenlandse LHBT-gemeenschap te benaderen. 

* door doneer button op social media 

* door donaties te vragen via Sociaal media als Facebook, Instagram en you tube. 

* door lokale Bekende personen te benaderen 

* door collecteren op roze feesten als roze maandag en gayparade. 

* door optredens van Melina Lameé, ook deze gelden komen ten goede van de stich-
ting   
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6. Het vermogen 
 

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur met name door de pen-
ningmeester en Mw. Lameé-van Katwijk. 
 
Zodra er genoeg middelen zijn om een safe house te realiseren door huur, koop of door te 
bouwen zullen deze middelen daar gelijk voor worden ingezet, tot die tijd wordt het be-
drag op de rekening opgespaard tot het moment dat wij ons eerste project kunnen daad 
werkelijk kunnen realiseren… Daarna begint de cyclus van voor of aan voor het tweede 
project. Uiteraard zullen wij ernaar streven om enig reserve op te bouwen voor tegenval-
lers of tegenvallende situaties. 
 
Mocht er in eerste instantie meer geld ter beschikking worden gesteld dan we in eerste in-
stantie voor het eerste project nodig hebben, blijft het resterende bedrag vanzelfsprekend 
op de rekening voor het volgende project. 
 
Aangezien het erg slecht gesteld is met een veilige plek voor de LHBT-gemeenschap en 
kinderen en er wereld wijdt enorm veel wordt geleden zal onze missie en doelstelling voor-
lopig blijven bestaan tenzij de inkomsten opdrogen en niet meer op medewerking gere-
kend kan worden. 
 
Natuurlijk kunnen wij niet de hele wereld redden maar willen wel door onze inzet en bij-
drage proberen het leed zoveel mogelijk en op zoveel mogelijk plekken te verzachten zo-
dat we uiteindelijk een betere situatie en wereld achterlaten in tegenstelling waar we nu 
staan. 
 
De LHBT-gemeenschap en die van kinderen is een uiterst gevoelige en kwetsbare en wij 
hopen dan ook dat wij verlichting en toekomst kunnen brengen voor deze groepen en 
het leed op deze manier te verlichten zodat er weer een lichtpuntje is toekomst voor deze 
twee groepen. 


