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doel
werkwijze
voor wie
b³positive biedt tijdelijke financiële ondersteuning bij de eerste levensbehoeften (bed, bad en brood) aan mensen zonder papieren en vluchtelingen die in
Nederland leven met hiv/aids (geïnfecteerd of betrokken). Het gaat om mensen
die geen beroep kunnen doen op andere hulpfondsen, of die onvoldoende hulp
krijgen. Men kan meerdere aanvragen indienen.

aanvragen via contactpersonen
Hiv-consulenten of maatschappelijk werkers kunnen voor hun cliënten financiële
ondersteuning aanvragen. De meesten werken in ziekenhuizen, enkelen in
instellingen voor maatschappelijk werk of pastoraat. Zij hebben meerdere jaren
ervaring in het werk met onze doelgroep. Het bestuur van b³positive heeft
persoonlijk met hen kennisgemaakt. Er zijn ongeveer twintig contactpersonen,
verspreid door heel Nederland.

snel en duidelijk
De contactpersoon dient een aanvraag in per e-mail door het invullen van een
speciaal vragenformulier. Alle bestuursleden beoordelen de aanvraag per e-mail.
Ook eventuele discussie hierover verloopt per e-mail. Het besluit over de
aanvraag gaat volgens het principe meeste stemmen gelden. Ons devies is: snel
en duidelijk handelen. We streven er dan ook naar om binnen enkele dagen een
besluit genomen te hebben en indien dat positief is, het gevraagde bedrag direct
over te maken.
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kleine bedragen,
grote gevolgen
eigen woning
K is een man van 36 jaar, homoseksueel en hiv-positief. Hij is geboren in CentraalEuropa en leeft inmiddels legaal in Nederland. Hij heeft geen werk en geen vaste
verblijfplaats en verblijft afwisselend bij zijn moeder, zijn partner of zijn vrienden.
Zijn partner is echter gewelddadig en zijn moeder is ziek. Op zoek naar eigen
woonruimte, staat hij inmiddels al een paar jaar ingeschreven bij een woningcorporatie. Hij zou graag in aanmerking komen voor een urgentieverklaring, maar
kan daarvoor de kosten niet betalen. Hij is ook op zoek naar werk, maar doordat
hij zijn opleiding niet afgemaakt heeft, is dit erg lastig. Hij vraagt € 14,50 voor een
uittreksel uit het bevolkingsregister en € 45 voor de urgentieverklaring.
b3positive kent de aanvraag toe. Een half jaar later gaat het de goede kant op:
hij heeft psychologische hulp, een eigen woning en het contact met zijn
ex-partner is verbroken.

bodylotion

Al een aantal jaren geeft b3positive aan C, een hiv-positieve vrouw, een bijdrage
in haar lichaamsverzorging. Ze komt uit Centraal-Afrika en heeft door de politieke
situatie daar geen contact meer met haar drie kinderen. Ze leeft alleen, als
vluchteling. C is in de gevangenis in haar land van herkomst mishandeld, waardoor zij over haar hele lichaam littekens heeft. Ondanks haar hiv-status en het feit
dat ze zwaar mishandeld is, krijgt zij hier geen verblijfspapieren en moet ze in de
illegaliteit zien te overleven. Ze schaamt zich voor haar littekens en ze heeft het
idee dat ze stinkt - wat overigens niet zo is. Bodylotion en deodorant helpen haar
zich lekkerder in haar vel te voelen. Daarom geeft b3positive haar regelmatig € 50
om deodorant en bodylotion te kopen.
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2013:
10-jarig bestaan
In 2013 bestond b³positive tien jaar. De stichting wilde ter gelegenheid hiervan
een symposium organiseren rondom twee belangrijke thema’s waarvoor wij al
enkele jaren in bredere kring aandacht vragen:
• het terugzenden naar hun land van herkomst van hiv-positieve mensen zonder
papieren met als argument dat daar ook de benodigde medicatie verkrijgbaar
is - een argument dat in de meeste gevallen onjuist is;
• de vaak schrijnende situatie van hiv-positieven in vreemdelingendetentie
Helaas konden wij hiervoor niet de benodigde gelden werven. Dat vonden wij
bijzonder jammer. Vrijwel tegelijkertijd kwam echter via het Aids Fonds een
gezamenlijke lobby op gang om het terugzenden naar het land van herkomst bij
de politiek aan te kaarten; een gunstige ontwikkeing. Ook het overleg over de de
vreemdelingendetentie werd in 2013 voortgezet. (Zie pagina 9.)
In Hivnieuws, het magazine van de Hiv Vereniging Nederland, verscheen een
interview met bestuursleden Inga Mielitz en Tanne de Goei.
(nr. 142, maart/april 2013.)
In 2014 zal b³positive meer in de openbaarheid treden. De eerste stap is begin
2014 al gezet: b³positive heeft nu een - bescheiden - eigen website:
www.b3positive.nl.
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financiële
ondersteuning
b3positive bood in 2013 verschillende hiv-positieven als vanouds ondersteuning
bij hun eerste levensbehoeften of zaken die nodig zijn om hun leven op te
bouwen. Hieronder zijn ook mensen die pas kort gelegaliseerd waren. Hoewel
dit niet strikt volgens onze criteria is, vinden wij dergelijke ondersteuning zeker
gerechtvaardigd.
Het aantal aanvragen bleef in 2013 ongeveer gelijk aan de voorgaande jaren.
We ondersteunden wel meer vrouwen met kinderen. Daardoor is het gemiddeld
toegekende bedrag per persoon lager dan in 2012.
Veel mensen deden meerdere malen een beroep op b3positive, Dit komt met
name doordat de procedures die zij moeten doorlopen vele jaren duren.
Tenslotte ondersteunden wij twee personen financieel bij de terugkeer naar hun
land van herkomst.
Het verbaast b3positive dat er zo weinig nieuwe aanvragen binnen komen. Gezien
het huidige vreemdelingenbeleid zou je anders verwachten. Het kan zijn dat veel
mensen ondersteuning vinden via de reguliere kanalen, toch is onze indruk dat er
meer mensen moeten zijn die een beroep zouden kunnen doen op onze stichting.
Het is de moiete waard verder uit te zoeken waarom onze verwachtingen niet
overeenkomen met de realiteit. In ieder geval zullen we in 2014 b3positive nog
eens extra onder de aandacht brengen van hiv-consulenten en maatschappelijk
werkers. Hierbij zal ook de website die in 2014 de lucht in gaat, worden ingezet.
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tabel 1 Aantallen personen die ondersteund zijn door b3positive 2009-2013

tabel 2 Aantallen toegewezen aanvragen uitgesplitst per kostensoort 2009-2013

Verschillende aanvragen hebben betrekking op meerdere kostensoorten, bv. huisvesting
en leefgeld, huurachterstand en ziektekosten.
Onder legaliseringskosten vallen ook kosten i.v.m. terugkeer naar land van herkomst.
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tabel 3 Overzicht aanvragen (2009-2013): nieuwe (1e maal), herhalingen,
babydozen en afwijzingen/intrekkingen

tabel 4 Uitgaven in euro’s per jaar 2009-2013

10

BBB
POSITIVE

2013

tabel 5 Gemiddelde uitgave in euro’s per aanvrager per jaar 2009-2013
(exclusief babydozen)
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speciaal:
de babydoos

‘Onze’ babydoos bestaat sinds 2007. Het is een pakket met basisspullen die
nodig zijn om te zorgen voor een pasgeboren kind. De doos werd in overleg met
maatschappelijk werkers en hiv-consulenten in het leven geroepen. Pasgeboren
kinderen van hiv-positieve moeders zonder legale verblijfspapieren krijgen
hiermee een iets betere start in het leven. Ook hiv-positieve moeders die hier
legaal verblijven, maar zich niets extra’s kunnen veroorloven komen voor een
babydoos in aanmerking.
De V&VN verpleegkundig consulenten HIV AIDS (VCHA) stelden het pakket samen.
De babydoos bevat luiers, rompertjes, spuugdoekjes, billendoekjes, babyzeep,
zalf, dekentje, kleertjes, een knuffel, maand-/kraamverband, zuigflesjes en
spenen en een draagdoek. De babydoos kost gemiddeld € 160.
In 2013 zijn zeven babydozen gegeven. De (aanstaande) moeders waren er als
altijd heel blij mee.
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blij met
babydozen

gevlucht en zwanger
D is gevlucht uit een burgeroorlog. Ze heeft haar twee kinderen daar achter
moeten laten. In Nederland blijkt dat ze zwanger is en tijdens de zwangerschap
komt ze er achter dat ze hiv-positief is.
Ze woont in een AZC en de aanvraag voor verblijf is gestart. Ze krijgt € 50 per
week om van rond te komen. Dat is niet veel en extra spullen voor de baby zitten
er eigenlijk niet in. b3positive geeft € 160 voor een babydoos. In september wordt
haar dochtertje geboren.
De hiv-consulente die de doos heeft gegeven schrijft: ‘Ik moet jullie heeeeel erg
bedanken van mevrouw. Ze was superdankbaar. Bijgaand stuur ik je wat foto’s,
dan kan je zien waar ze allemaal zo blij mee was.’

tweeling
M uit West-Afrika, is negentien jaar, hiv-positief en zeven maanden zwanger.
Ze is via vrouwenhandel in Nederland terechtgekomen en in afwachting van een
verblijfsvergunning. Ze woont in een AZC en verwacht een tweeling. b3positive
geeft haar een bijdrage voor twee babydozen; 2 x € 160. Als ze meer nodig heeft
mag de consulente namens haar extra geld bij ons aanvragen, want ook zij moet
van € 50 per week rondkomen.
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actiepunten
overleg Dienst Justitiële Inrichtingen

b3positive was in 2013 actief in het (weer) op gang krijgen van het werkoverleg
over mensen met hiv in detentie. Onze focus lag op mensen in vreemdelingendetentie maar Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maakt dit onderscheid niet.
De in 2011 gemaakte afspraken gelden dus voor alle hiv-positieven in detentie.
In 2013 bleek dat veel van de toezeggingen van DJI die tot stand zijn gekomen
op initiatief van b3positive, niet waren uitgevoerd. Zo had de bijscholing voor
de verpleegkundigen binnen DJI nog niet plaatsgevonden. Ook kwamen er nog
steeds mensen uit detentie zonder voldoende medicatie op zak en zonder brief
aan de behandelaar.
b3positive en de Hiv Vereniging Nederland (HVN) namen het initiatief tot een
nieuw overleg met DJI. Hierin werd afgesproken dat nog in 2013 de bijscholing
voor verpleegkundigen zou plaatsvinden en dat er een werkinstructie zou worden
gemaakt voor medewerkers binnen DJI over het omgaan met mensen met hiv.
De bijscholing is eind 2013 gegeven. Helaas werden HVN, SOA-Aids Nederland,
de hiv-consulenten of b3positive daarbij niet betrokken zodat we niet weten
wat hierin aan de orde is gekomen. De werkinstructie was eind 2013 slechts in
concept gereed.
Het bestuur van b3positive blijft in 2014 overleg voeren om de afspraken die in
2011 gemaakt zijn te realiseren.

beschikbaarheid en betaalbaarheid medicatie bij terugkeer naar land
van herkomst
In 2012 is na jarenlang aandringen van b3positive een lobbygroep geformeerd
die aandacht vraagt voor een betere toegankelijkheid van medische zorg in
herkomstlanden. Terugkeer naar het land van herkomst is gerechtvaardigd als
men daar ook verzekerd is van goede medicatie en behandeling. De IND gaat
regelmatig uit van de theoretische beschikbaarheid en zendt op grond daarvan
mensen terug, terwijl er in werkelijkheid van alles mis is met de behandelmogelijkheden: de daadwerkelijke beschikbaarheid is ver onder de maat, de
medicatie is niet betaalbaar of het ontbreekt veel artsen aan de juiste kennis.
De lobbygroep brengt deze problematiek onder de aandacht van de politiek en
benadrukt dat het voor mensen met hiv een doodvonnis kan betekenen als zij in
de praktijk geen goede behandeling kunnen krijgen.
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een studio in
Ivoorkust

A is professioneel musicus. Hij was op tournee in Europa toen in Ivoorkust een
burgeroorlog uitbrak en kon daardoor niet terug. Hij kreeg een verblijfsvergunning als vluchteling. Deze werd na een paar jaar ingetrokken, omdat de
situatie in Ivoorkust weer veilig zou zijn. Inmiddels was A echter hiv-positief getest.
Hij startte een aanvraag voor verblijf op medische gronden wegens hiv. Hij raakte
alles wat hij hier had opgebouwd - onder andere zijn huis en zijn uitkering - kwijt
en moest terug naar een AZC. Hij kreeg een hersenbloeding, waardoor hij geen
muziek meer kon maken. Ondanks alles herstelde A heel goed.
Zijn aanvraag voor verblijf op medische gronden wegens hiv werd helaas
afgewezen. In 2013 besluit hij terug te keren naar Ivoorkust omdat zijn
situatie hier uitzichtloos is. Hij wil daar overleven door zelf te componeren en
muziek te produceren. Voor het inrichten van een studio heeft hij geld nodig.
b3positive draagt bij aan de kosten voor een goede laptop. Het lukt hem de
studio-apparatuur te vervoeren naar Ivoorkust en de - corrupte - douane zover te
krijgen dat zij de spullen aan hem geven. Later neemt A contact met ons op om
ons te bedanken. We ontvangen foto’s van zijn nieuwe studio, waar hij heel blij
mee is.
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fondsenwerving
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van b3positive wilden we een
symposium organiseren om opnieuw de zaak van illegale of uitgeprocedeerde
vreemdelingen met hiv onder de aandacht te brengen van de politiek en andere
betrokkenen. Het lukte ons helaas niet om hiervoor de benodigde gelden te
verwerven.
Des te meer zijn we verheugd dat we met ons werk gewoon konden doorgaan:
we kregen positieve reacties op onze vragen om ondersteuning. Het RCOAK
steunde ons met een bijdrage, speciaal bedoeld voor aanvragen uit Amsterdam.
Aan het eind van het jaar, toen zoals gebruikelijk onze financiën fors waren
ingekrompen, ontvingen we van twee stichtingen, die ons reeds eerder hadden
gesubsidieerd, een aanzienlijke bijdrage. Zij wensen echter anoniem te blijven.
Tot slot schonk de Dominicusgemeente te Amsterdam ons een deel van de
Kerstcollecte.
Met een positieve balans zijn we het nieuwe jaar ingegaan in het vertrouwen dat
b3positive - hoe jammer ook - in een duidelijke behoefte voorziet. Na tien jaar
moeten we constateren dat ons werk nog niet gedaan is.
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broodnodig
bijna dakloos
O kwam in 1992 met haar echtgenoot uit West-Afrika naar Nederland. Haar man
behandelde haar als een slavin en toen hij ontdekte dat ze wilde scheiden nam
hij haar persoonlijke documenten af en verdween met al hun geld. O, die geen
verblijfsdocument had, deed geen aangifte omdat ze dacht dat dit zonder
verblijfsdocument niet mogelijk was. Haar man overleed in 2005; in 2008
ontdekte zij dat zij hiv-positief was. Ze kon niet meer werken, waardoor zij geen
inkomsten meer had. In maart 2009 werd er een verblijfsdocument aangevraagd,
vanaf juli 2009 werd haar uitzetting tijdelijk opgeschort. Sindsdien weigert de IND
haar verblijfsrecht te geven, terwijl ze afhankelijk is van medicijnen die in haar
land van herkomst niet verkrijgbaar zijn. In 2013 is O 62 jaar. Ze moet de kamer
waar ze woont verlaten omdat men ontdekt dat er zij in onderhuur woont.
Jammer genoeg heeft zij net de huur betaald, zodat ze geen geld meer over
heeft. Ze moet nu € 250 huur en € 250 borg betalen voor de nieuwe kamer die ze
gelukkig heeft gevonden. Dit geld heeft zij niet. Om te voorkomen dat ze dakloos
wordt geeft b3positive haar € 500 plus nog drie maanden lang € 150 om haar
langdurig leven in de illegaliteit iets te veraangenamen.

geen energie meer
W uit West-Afrika leeft met vrouw en kind. Hij en zijn vrouw zijn hiv-positief. W
had een verblijfsvergunning op grond van zijn hiv-status, maar die is in 2012
ingetrokken, hoewel hij getrouwd is en zijn vrouw een Nederlands paspoort
heeft. Daarmee is zijn uitkering vervallen. Inmiddels wordt ook zijn vrouw gekort
op haar uitkering ‘omdat zij een illegaal in huis heeft en ondersteunt’. Zij heeft
een diploma als maatschappelijk werker, maar kan nog geen werk vinden.
De familie heeft € 450 nodig per maand om van te leven. De situatie is zeer
stressvol. b3positive geeft hen € 1350, ondersteuning voor drie maanden. Op dat
moment is hun advocaat al aan het procederen. Uiteindelijk stelt de rechtbank W
in het gelijk en krijgt hij met terugwerkende kracht zijn verblijfsvergunning, maar
de gemeente weigert de gekorte toeslagen na te betalen. De familie heeft geen
energie meer voor een nieuw proces. Bovendien heeft W inmiddels ook andere
ernstige gezondheidsproblemen.
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bestuur
Het bestuur bestaat uit Jos van Berkum, Ko Bordens, Tanne de Goei,
Coen Honig, Inga Mielitz en Marleen Swenne.
Inga Mielitz, voorzitster, is directeur van Stichting ShivA (Spiritualiteit, hiv & Aids),
bureau voor professionele ondersteuning en advies aan aidsorganisaties in
Nederland over vragen rond zingeving en spiritualiteit. Daarvoor werkte zij van
1996 tot 2000 als aidspastor in Rotterdam.
Jos van Berkum, penningmeester, drijft als zelfstandig ondernemer een
administratiekantoor. In 1985 was hij betrokken bij de oprichting en vormgeving
van het Aids Fonds en was er tot 2000 werkzaam als manager beheer.
Coen Honig, secretaris, leeft met hiv en is lange tijd als vrijwilliger actief geweest
binnen de Hiv Vereniging Nederland. Hij werkte als aidsconsulent in het Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Nu is hij verpleegkundige bij een thuiszorginstelling, zangdocent en healer.
Ko Bordens, algemeen bestuurslid met speciale aandacht voor fondsenwerving,
is oud-dominicaan, heeft in de jaren negentig de fondsenwerving begeleid voor de
renovatie van de monumentale Dominicuskerk in Amsterdam. Hij is oprichter van
Albert Camus, de beroepsvereniging van geestelijk verzorg/st/ers die niet aan een
levensbeschouwing gebonden zijn.
Tanne de Goei, algemeen bestuurslid, is hiv/aids consultant en publicist.
Hij is sinds 1990 actief in het aidsveld, eerst als aids-activist bij Act Up! Amsterdam,
later als beleidsmedewerker bij de Hiv Vereniging Nederland en tot 2004 als
community liaison bij PharmAccess International, een organisatie die
hiv-behandelingsprojecten opzet in Afrika.
Marleen Swenne, algemeen bestuurslid, is tekstschrijver en vormgever.
Ze werkte van 1992 tot 2000 bij de Hiv Vereniging Nederland, onder andere als
office manager en redacteur.
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jaarrekening
3
stichting b positive
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Balans per 31 december 2013
31 december 2013
€

31 december 2012
€

€

€

Activa
Vorderingen
Rente ASN Bank

73

78

Liquide middelen
ING Bank

3.010

494

ASN Bank

7.344

6.016
10.354

6.510

10.427

6.588

Passiva
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

1.520

Bestemmingsreserves

8.607

1.456
4.560
10.127

6.016

300

572

10.427

6.588

Schulden
Toegezegde bijdrage
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Staat van baten en lasten over 2013

2013

2013
€

€

2012
€

€

Baten
Uit eigen fondsenwerving:
Maria Stroot Fonds

-

3.000

RC Oude Armen Kantoor

2.000

2.000

Anonieme donateurs

8.000

5.000
10.000

10.000

Overige baten:
Rente

73

78

Collectes

1.592

-

Donaties

130

610

Totaal baten

1.795

688

11.795

10.688

Lasten
Besteed aan doelstellingen:
Hulpverlening aan personen
Hulpverlening aan instellingen

7.545

11.251

-

7.545

11.251

Beheer en administratiekosten:
Jaarverslag

53

115

Bankkosten

86

86

-

14

Bestuurskosten

139

215

Totaal lasten

7.648

11.466

Resultaat 2013/2012

4.111

778-
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Bestemmingsreserves
€

€

Maria Stroot Fonds
Bijdrage 2012

3.000

Af: Verstrekte hulpverlening 2012

750

Af: Verstrekte hulpverlening 2013

2.250

Dominicus Kerk
Bijdrage 2013

1.592

Af: Verstrekte hulpverlening 2013

1.592

Stichting Rooms Catholijk Oude Armen Kantoor
Bijdrage 2013

2.000

Af: Verstrekte hulpverlening 2013

2.000
-

Anonieme donateurs
Restant bijdrage 2012

2.310

Bijdrage 2012

8.000

Af: Verstrekte hulpverlening 2013

3.295
7.015

Totaal bestemmingsreserves

8.607

Vrij besteedbaar vermogen
Stand per 1 januari 2013

1.456

Bij: intrest en donaties

203

Af: Beheer- en administratiekosten

139
1.520
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