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van Nuland brengen veel e pertise en empathie mee vanuit
hun verschillende achtergronden.

Voorwoord
Vanzelfsprekend hebben we er in 2017 weer alles aan gedaan
om onderdak en begeleiding te bieden aan de vrouwen en
kinderen die in het Harriet Tubman Huis (HTH) verbleven. Dat is
wederom gelukt met de zeer gewaardeerde inspanningen van
al onze vrijwilligers.
Er is een aantal interne ontwikkelingen wat hier de aandacht
verdient.
Maria Buijen, coördinator, heeft besloten om na 7 jaar per 1
mei 2018 haar functie te beëindigen. Wij zijn haar zeer
erkentelijk voor haar zorg, toewijding en inspanning om het
vrouwen en kinderen zo dragelijk mogelijk te maken. Haar
coördinatiefunctie met daarin haar rol als steun en toeverlaat,
met haar wijsheid en geduld naar de gasten maar ook naar de
vrijwilligers, was zeer positief.
Des te moeilijker was het om te voorzien in haar opvolging. Het
bestuur heeft besloten om de functie van coördinator te
splitsen in twee parttime functies. Medio 2017 is June de Groot
bereid gevonden om samen met Maria Buijen de functie in te
vullen en in maart 2018 is Anouk van Nuland begonnen zodat
we nu weer op volle sterkte zijn. Zowel June de Groot als Anouk

p 22 september 2017 is een beleidsdag gehouden waarin we
terug en vooruit gekeken hebben naar het functioneren van
het Tubman Huis in de volle breedte. Dat was mede aanleiding
om stil te staan bij de toekomst bestendigheid van de relatief
kleine organisatie die wij zijn. Al begin 2017 waren gesprekken
gevoerd met het A V en Vluchtelingenwerk Amsterdam over
mogelijke samenwerking.
Eind 2017 heeft een gesprek plaats gevonden met de undatie
van den antheuvel obbe over nader onderzoek naar onze
toekomst. De undatie ondersteun ons werk volledig en is
bereid in 2018 met ons mee te denken in deze zoektocht.
ok hebben we financieel gezien het jaar weer op het nippertje
netjes kunnen afsluiten. Wij zijn onze donateurs zeer
erkentelijk voor hun gulle gaven. Zonder hen kunnen wij dit
werk niet doen.
En minstens zo belangrijk zijn de vrijwilligers die naast hun
werk, tijd vrij maken om begeleiding en ondersteuning te
bieden aan vrouwen en kinderen. Niet alleen in het huis zelf
maar ook in de lopende procedures waarin zij zitten. Dat werd
nog eens te meer ge llustreerd in de casu stiek die tijdens de
beleidsdag op tafel kwam.
Namens het bestuur, Ed van ortenberghe, voorzitter
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V
Het Harriet Tubman Huis biedt tijdelijk onderdak aan
vrouwelijke vluchtelingen en hun kinderen die in afwachting
zijn van een verblijfsvergunning. Zij moeten in procedure zijn,
begeleid door een advocaat. Gedurende die periode kunnen zij
bij ons blijven. Aanvankelijk duurde die tijd tussen een maand
en een half jaar, vaak echter veel langer. nze gasten zijn
redelijk zelfstandige vrouwen die veel van hun zaken zelf
kunnen regelen. Door omstandigheden zijn zij in een situatie
terecht gekomen waarin zij afhankelijk zijn van derden voor
onderdak, levensonderhoud en mentale steun. Wij geven hen
in die kwetsbaarheid een veilig onderdak, laten hen tot rust
komen en spreken hen tegelijkertijd aan op hun eigen kracht en
verantwoordelijkheid. De vrouwen moeten zich zoveel mogelijk
voorbereiden op een toekomst waarin zij zich in Nederland
goed kunnen redden. Zij moeten onze taal leren en onze
cultuur accepteren. Wij bemiddelen voor Nederlandse les,
computer en ook voor naailes. Vaak bij tap Verder , een
diaconale organisatie in de buurt van ons opvanghuis. Voor
sommigen geldt dat zij terug moeten naar hun land van
herkomst. n zo n geval proberen wij hen zo goed mogelijk
daarop voor te bereiden.

ndanks het feit dat wij veel aanmeldingen krijgen, in 2017
gemiddeld 2 per week, werken wij niet met wachtlijsten. Er
stromen te weinig vrouwen per jaar door naar een eigen huis of
naar andere voorzieningen dus een wachtlijst werkt niet.
Meestal moet er zo snel mogelijk positief gereageerd kunnen
worden en dat is bij ons heel moeilijk. nze gasten komen bij
ons via verwijzing van bestaande organisaties, via advocaten of
komen gewoon zelf langs. n 2017 is er een nieuw probleem bij
gekomen een aantal gasten heeft een verblijfsvergunning
gekregen maar heeft nog geen huisvesting. Dat duurt vaak
meer dan een jaar voordat een vrouw en haar kinderen over
eigen woonruimte kunnen beschikken. Dat betekent dus meer
verstopping zij bezetten plaatsen van vrouwen die nog in
afwachting van een verblijfsvergunning zijn.

n 2017 vonden in totaal 8 vrouwen en 12 kinderen onderdak
bij ons. Daar waren vrouwen bij die een verblijfsvergunning
hadden gekregen. 2 vrouwen kregen dat jaar een eigen huis,
beiden wegens een bijzondere situatie met hun kinderen die n
speciaal onderwijs nodig hadden n voor bijzondere medische
behandeling in aanmerking kwamen. Er zijn nu dus nog
vrouwen met verblijfsvergunning die op huisvesting wachten.
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Wij werken samen met de Gemeente, met amen doen en
met Vluchtelingenwerk Amsterdam, teneinde hier een
oplossing voor te vinden.
n financiële zin kunnen de meeste vrouwen niets bijdragen. De
vrouwen die nu een status hebben krijgen een
bijstandsuitkering van de gemeente. Daar betalen zij een kleine
bijdrage van aan het huis, voor service. Alle andere vrouwen
kregen een weekgeld van ons, 0 euro per volwassene en 1
euro per kind.
Alle kinderen gaan naar een lagere school in de buurt, een
meisje gaat sinds september 2017 naar een middelbare school
(g mnasium), zij heeft een piepklein eigen kamertje gekregen
zodat zij zich wat makkelijker kan afzonderen om haar huiswerk
te maken.

V
Wij stimuleren de vrouwen zoveel mogelijk een eigen netwerk
op te bouwen en actief te blijven. Daar gebruiken zij vaak hun
kerk voor en de lessen die zij buiten de deur volgen. ok
ontstaan er contacten via hun kinderen. ndanks de
verschillende religies die de vrouwen hebben, vieren we een
aantal dingen samen. Met asen en erst gaan de meeste
vrouwen naar hun christelijke of katholieke kerk. ommige
Moslima s bezoeken regelmatig de moskee. n huis besteedden
we aandacht aan asen, interklaas en erst. Vlak voor asen
ontvingen we van de aritas in Amstelveen veel voedsel en
toiletspullen. p asen zelf kregen de vrouwen
voorjaarsbolletjes en de kinderen chocolade eieren van het
huis. Er werden ook een stuk of 10 aasbroden gebracht door
afgevaardigden van een diaconie in Zuidoost. interklaas was
natuurlijk vooral voor de kinderen. n 2017 werden we daarbij
geholpen door een Albert Hein winkel uit de arphatistraat die
cadeautjes hadden opgehaald bij hun klanten. Zoveel dat we
ook met erst nog pakjes onder de boom konden leggen. Een
boom die jaarlijks door de vrouwen wordt opgetuigd. Tijdens
de ogst dagen, in
, werd door een diaconale groep
uit Duivendrecht een groot aantal dozen met fruit en noten
gebracht.
n augustus zijn we in de vakantie uit geweest naar ud
Valkenveen, een pretpark waar de kinderen heel veel plezier
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aan beleefden. De kosten daarvan werden weer door de aritas
uit Amstelveen gedragen.
m Nieuwjaar te vieren zijn we een keer op het einde van de
kerstvakantie naar restaurant Haddock geweest met alle
vrouwen en kinderen, bestuur en vrijwilligers. De voorzitter
trakteerde. Dat was een geweldige happening, de kinderen
konden daar in een aparte ruimte allerlei spelletjes doen en
ook konden ze buiten schaatsen. Ze hebben genoten.
Jaarlijks wordt er ook tijd vrijgemaakt voor de grote
schoonmaak in huis. De vrouwen poetsten met een paar
vrijwilligers alle gemeenschappelijke ruimten schoon en ieder
deed zijn eigen kamer. De grote schoonmaak is echt nodig want
met zoveel verschillende vrouwen en kinderen in huis wordt
het makkelijk slordig en rommelig.
n 2017 zijn twee van de drie flats opgeknapt. Harr , de
klussenman, had de supervisie over de schilderbeurt, we
hadden 2 dagen per week een schilder in huis. En hijzelf heeft
allerlei e tra dingen gerepareerd. Het huis zag er weer fris uit
na al dit werk. n 2018 zal de derde flat worden aangepakt.
Een aantal kinderen beoefent een hobb buitenshuis sport,
muziekles of zwemmen. Diverse jeugdfondsen hebben dit
mede mogelijk gemaakt. ommige kinderen zitten op clubs die
aan hun kerk verbonden zijn. Een paar kinderen zijn met
diezelfde clubs een paar dagen op vakantie geweest.

V
Wij werken samen met tal van organisaties. Als landelijke
organisaties noemen wij het andelijk ngedocumenteerden
teunpunt (
) en Defense for hildren.
n Amsterdam met het Amsterdams olidariteits ommitee
Vluchtelingen (A V), het Wereldhuis, het Jeannette Noëlhuis
en tap Verder. Met het Academisch Medisch entrum ( AM
)en de Vrije niversiteit Medisch entrum (V M ) als
aangewezen ziekenhuizen voor medische zorg aan asielzoekers.
Daarnaast met eger des Heils, Gemeentelijke Gezondheids
Dienst ( GGD ) en E uator, speciale instelling voor geestelijke
gezondheidszorg voor vluchtelingen.
Met reguliere gezondheidszorg als Huisartsen, de Ganzenhoef
apotheek, onsultatiebureaus voor kleine kinderen.
Met de huismeester van de woningbouwvereniging, die we
regelmatig spreken over huisvestings problemen in en om ons
centrum. Zo nodig hebben wij ook contact met de wijkagent.
Met kerken die, zoals al beschreven staat, vaak materiële giften
beschikbaar stellen en ook financieel bijdragen.
Er zijn enkele belangrijke overlegsituaties het Breed tedelijk
verleg, dat 1 per kwartaal bijeen komt en waar de meeste
organisaties die zich met vluchtelingen opvang bezig houden,
elkaar ontmoeten. Er wordt regelmatig thematisch gewerkt en
organisaties en gemeente wisselen ontwikkelingen uit.
Daarnaast is er de Taakgroep Vluchtelingen, voortkomend uit
de aad van erken, die maandelijks bijeenkomt en het laatste
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nieuws met elkaar deelt. ok worden er politieke standpunten
besproken en wordt de relatie met de gemeente actief
onderhouden.

kregen wij verschillende spullen en meubels van haar. Zij bleef
voor het Harriet Tubman Huis zorgen. Wij zullen haar inzet en
enthousiasme niet vergeten.

V
ns opvangcentrum draait vooral op de inzet van vrijwilligers.
Zij mogen geen taken overnemen van de vrouwen maar kunnen
hen wel helpen, stimuleren en steunen. Eenmaal per twee
maanden is er vrijwilligersoverleg met de coördinator. Dan
worden de belangrijkste ontwikkelingen in huis besproken, de
voortgang van de procedures en de activiteiten. ok hoe wij de
vrouwen het beste kunnen steunen. n 2017 hebben wij
voornamelijk met vrijwilligers gewerkt, te weinig om iedereen
goed te begeleiden. Bovendien ging de coördinator op halve
kracht werken, zij zou eigenlijk in mei vertrekken maar toen
was er nog geen opvolger voor haar. Eind augustus kwam
gelukkig June de Groot erbij, dat was hard nodig want het was
onmogelijk voor de coördinator om in een dag alle taken in huis
te vervullen, er ontstond dus achterstand. June bracht een
nieuw netwerk mee wat heel fijn was. Eind 2017 vonden we
een vrijwilligster arah die zich vanaf januari 2018 een middag
in de week met de kinderen kwam bezighouden.
n augustus kregen wij bericht van het overlijden van arla
Brunott, die juist in 201 afscheid had genomen na jarenlang
als vrijwilligster bij ons te hebben gewerkt. Met haar dood

Het bestuur bestond in 2017 uit
Ed van ortenberghe, voorzitter
Bram van Mill, penningmeester
Helen asschier, secretaris
udolf orn, lid
usan Nuijten, lid
Het bestuur kwam tweemaandelijks bij elkaar. De belangrijkste
onderwerpen waren de financiën, de stand van zaken in huis,
de opknapbeurt van de flats, de e terne contacten, de
invoering van de Verklaring omtrent Gedrag (V G) en de
opvolging van de coördinator. Daarnaast werd ook over de
toekomst van het Harriet Tubman Huis gesproken, ook met een
aantal e terne contacten. Met name de undatie heeft
aangeboden ons daarbij te helpen. p de beleidsdag in
september van bestuur, coördinatoren en begeleiders is
ingegaan op o.a. doelstelling en positionering, visie op
ondersteuning van de gasten en de rol van de begeleiders.

8

12

13

ok in 2017 hebben we moeite gehad om het benodigde geld
(
. 12, ) bij elkaar te krijgen. Toch is het weer gelukt en zelfs
boven verwachting. tichting de otonde stortte trouw haar
.000, plus geld voor een paar laptops, de undatie van den
antheuvel obbe kwam met 12. 00, , het Bisdom Haarlem
(voor de laatste keer) met .000, , de tichting Hulp na
nderzoek met .000, . De tichting Vrijzinnig entrum
Vrijburg
, . De Gerold tichting € 00, . Het Jeannette
Noëlhuis verraste ons met .
, . Geloof en amenleving
2. 00, .

Daarnaast ontvingen wij het hele jaar door voedsel, speelgoed,
kleding en huisraad van kerkelijke organisaties en particulieren.
ok de Voedselbank ondersteunt een aantal vrouwen. Er is dus
gelukkig nog steeds een grote betrokkenheid bij onze
organisatie.
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Maria Buijen, coördinator

Verschillende Diaconieën ( . 87, ) en aritas Amstelland
( 1.2 0, ) brachten samen . 7, op, de emonstrantse
kerken 2 , , een klooster dat onbekend wil blijven 1000,
en vier atholieke instellingen nog eens
,
Van particulieren ontvingen wij ruim 8. 00, giften tussen de
0, en 1.200, euro. Het particuliere deel loopt helaas nog
steeds terug. Voor een deel is dat te verklaren door het
overlijden van een aantal oudere mensen. ok zijn mensen zo
oud geworden dat zij hun jaarlijkse gave opzeggen.
De onfederatie Nederlandse eligieuzen zegde in 2017
10.000, toe, welk bedrag wij op 11 januari 2018 mochten
ontvangen. Wij boekten dit bedrag als inkomsten voor 2018
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Financieel verslag
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31-12-2017

31-12-2016

Actief

Passief

Kortlopende vorderingen

Continuïteits reserve

Leningen aan gasten
Overige te ontvangen posten

169
169

80
308
388

Stand begin boekjaar
Resultaat boekjaar
Stand einde boekjaar
Voorziening onderhoud flats

Geldmiddelen
Kleine kas
NL10 INGB 0008 3306 85
ING Bank spaarrekening
ASN Bank spaarrekening

196
3.678
40.000
15.931
59.805

275
2.682
45.000
15.850
63.807

59.974

64.195

31-12-2016

51.506
2.813
54.319

46.802
4.704
51.506

3.500

7.000

2.155

5.689

59.974

64.195

Kortlopende schulden
Te betalen bedragen
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Stichting Harriet Tubman Huis
Staat van baten en lasten 2017
Werkelijk Begroting Werkelijk
2017
2017
2016
€
€
€
Baten
Donaties en giften
Fondsen en instellingen
Nog te werven
Particulieren
Overige baten
Bijdragen gasten
Rente baten

Som der baten

39.000
8.456
47.456

17.500
22.700
12.000
52.200

38.233
11.313
49.546

4.900
69
4.969

3.500
200
3.700

4.570
208
4.778

52.425

55.900

54.324

17.846
4.333
2.715
2.367
3.356
449
31.066

18.000
4.500
3.750
2.500
500
450
29.700

17.575
3.209
3.451
1.664
2.874
374
29.147

Lasten
Huisvesting
Huur
Servicekosten
Energie en water
Belastingen, heffingen
Onderhoud/kl. aanschaf
Kabelaansluiting

20

Stichting Harriet Tubman Huis
Staat van Harriet
baten en
lasten Huis
2017
Stichting
Tubman
Staat van baten en lasten 2017
Werkelijk
2017
Werkelijk
€ 2017
Lasten (vervolg)
€
Lasten (vervolg)
Gasten
Leefgeld
13.576
Gasten
Medische zorg
92
Leefgeld
13.576
Educatie
Medische zorg
92Juridische bijstand
1.025Educatie
Ontspanning
430
Juridische bijstand
1.025
Overige kosten gasten
75
Ontspanning
430
15.198
Overige kosten gasten
75
15.198
Organisatie
Adm/kant/abonn/bank/ovg
781
Organisatie
Telefoon
495
Adm/kant/abonn/bank/ovg
781
Bijscholing
vrijwilligers
Telefoon
495Onkostenvergoeding
721Bijscholing
vrijwilligersvrijw.
Externe
communicatie
712
Onkostenvergoeding vrijw.
721
Verzekeringen
algemeen
639
Externe
communicatie
712
3.348
Verzekeringen algemeen
639
3.348
Som der lasten
49.612
Som der lasten
49.612
Resultaat
2.813
Resultaat
2.813
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Begroting
2017
Begroting
€ 2017
€

Werkelijk
2016
Werkelijk
€ 2016
€

17.000
750
17.000
1.000
750
1.000
750
1.000
75020.50020.500

14.080
285
14.080
787
285
200
787
440
200
111
440
15.903
111
15.903

1.000
550
1.000
5502.5001.000
2.500
650
1.000
5.700
650
5.700
55.900
55.900
-

830
503
830
5031.4851.114
1.485
638
1.114
4.570
638
4.570
49.620
49.620
4.704
4.704

Toelichting op de staat van baten en lasten
Toelichting op de staat van baten en lasten

Toelichting op de balans
Leningen aan gasten
Wanneer geleend wordt wekelijks € 5,- van leefgeld ingehouden
Overige te ontvangen posten
Waarborgsom parkeergarage
Rente ASN Bank 2016
Rente ING Bank 2016

100,00
27,00
42,00
169,00

Geldmiddelen
Deze staan ter vrije beschikking. De rente op de spaarrekening
bij de ASN Bank is 0,05 % en die bij de ING Bank eveneens.
Continuïteitsreserve
Deze bedraagt per einde boekjaar 2017 € 54.319,- We streven
naar een reserve ter hoogte van één jaar exploitatiekosten,
zodat wij bij eventuele gedwongen stopzetting van onze
activiteiten de herplaatsing van onze gasten ordentelijk kunnen
doen verlopen.
Voorziening onderhoud flats
De opknapbeurt van de flats nadert haar voltooi ïng. Voor het
laatste deel wordt nog een bedrag van € 3.500,- gereserveerd
ten laste van de exploitatie 2017.

Baten
Baten
Subsidies fondsen en instellingen
Subsidies
en instellingen
Wij
verwijzenfondsen
naar de tekst
van het jaarverslag voor een
specificatie
van
de de
bijdragen
vanaf
1.000,-. voor een
Wij verwijzen
naar
tekst van
het €jaarverslag
specificatie van de bijdragen vanaf € 1.000,-.
Bijdragen particulieren
Bijdragen
De
bijdragenparticulieren
in 2017 vielen 25 % lager uit dan in 2016. In 2016
was
dat 5 % minder
tenvielen
opzichte
van
het uit
jaar
daarvoor.
De bijdragen
in 2017
25 %
lager
dan
in 2016. In 2016
Het
spijtig
te moeten
constateren
dat
bijdragen
door
wasisdat
5 %om
minder
ten opzichte
van het
jaar
daarvoor.
particulieren
lager
worden. Onze
inspanningen
Het is spijtigtrendmatig
om te moeten
constateren
dat bijdragen
door
dienen
er blijvens
op gericht
te worden.
zijn om de
band
met
particulieren
trendmatig
lager
Onze
inspanningen
onze
particuliere
teteonderhouden
en temet
verstevigen.
dienen
er blijvensdonateurs
op gericht
zijn om de band
onze particuliere donateurs te onderhouden en te verstevigen.
Bijdragen bewoners
Bijdragen
bewonersvan onze gasten wordt 40 % verlangd
Van
de bijverdiensten
voor
Het overblijvende
deelwordt
ad 60 40
% behouden
Vande
deStichting.
bijverdiensten
van onze gasten
% verlangd
de
gasten
zelf. In het
geval
dat een gast
van
instantie
voor
de Stichting.
Het
overblijvende
deel
adeen
60 %
behouden
een
vergoeding
ontvangt
endat
eeneen
deel
daarvan
aaninstantie
ons afdraagt,
de gasten
zelf. In
het geval
gast
van een
dan
deze bijdrage
op deze
geboekt.
eenwordt
vergoeding
ontvangtook
en een
deelrekening
daarvan aan
ons afdraagt,
dan wordt deze bijdrage ook op deze rekening geboekt.

Te betalen cq vooruitontvangen posten
Onder deze post zijn opgenomen de te betalen
bedragen betrekking hebbend op het boekjaar 2017.
7
7
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Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

r i ic en

Lasten
Huur
Er is een minimale verhoging van de huurlasten in 2017 (1,4 %)
Servicekosten
In 2016 werden de drie destijds gestorte waarborgsommen aan
ons uitbetaald en op deze rekening geboekt. Wanneer we deze
eenmalige post uit 2016 elimineren dan is de daling in 2017
van de servicekosten ten opzichte van het vorige jaar 9 %.
Energie en water
De post betreft gas, electra en water voor de drie woningen.
Belastingen en heffingen
Vanaf 2017 betaalt de Stichting een afvalstoffen heffing.
Leefgeld
Een bedrag van € 40,= per week per gast + € 15,= per kind.
Onkostenvergoeding vrijwillgers
In 2017 werd een positief resultaat geboekt. In de laatste
bestuursvergadering van het jaar werd daarom besloten om
ook in 2017 een geringe vergoeding voor de vrijwilligers
te bestemmen. Er is geen garantie voor betalingen in volgende
jaren. Een aantal vrijwilligers heeft van deze vergoeding afgezien.
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STICHTING
HARRIET TUBMAN HUIS
De begroting voor 2018 ziet er als
volgt uit

€

€

Lasten (vervolg)

Baten
Donaties, giften en overige
Gasten Particulieren
LeefgeldNog te werven
Medische zorg
Bijdragen gasten
Juridische bijstand
EducatieRentebaten
Ontspanning

18.500
10.000
20.500
4.750
70

17.000
750
1.000
1.000
1.000
20.750

Organisatie
Lasten
Admin/kantoor/abonn/bankkstn/ovrg
Telefoon
Onkostenvergoeding vrijwilligers
Huisvesting
Externe communicatie
Verzekeringen
Huuralgemeen

Gasten
Leefgeld
Medische zorg
Juridische bijstand
Educatie
Ontspanning

€

Lasten (vervolg)
Fondsen en instellingen

20.750

53.820 100,0%

38,6%

900
550
800
720
650

Servicekosten
3.620
Energie en water
53.820
Onderhoud en kleine aanschaf
Belastingen, heffingen
! Resultaat boekjaar
Kabelaansluiting

17.000
750
1.000
1.000
1.000

6,7%
100,0%
\

Organisatie
Admin/kantoor/abonn/bankkstn/ovrg
Telefoon
Onkostenvergoeding vrijwilligers
Externe communicatie
Verzekeringen algemeen

18.250
4.500
3.250
500
2.500
450

38,6%

900
550
800
720
650
3.620

6,7%

53.820 100,0%
29.450

54,7%

Resultaat boekjaar

-

‘Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the
strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world.’
- Harriet Tubman
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CONTACTGEGEVENS

Adres:Huigenbos
Huigenbos
1102
KA Amsterdam
Adres:
14,14,
1102
KA Amsterdam
Telefoon
mobiel:
06-33082232
/ 06-12468292
Telefoon
mobiel:
06-33082232
/ 06-12468292
Email:harriettubmanhuis@gmail.com
harriettubmanhuis@gmail.com
Email:
Website:www.harriettubmanhuis.nl
www.harriettubmanhuis.nl
Website:
Kamer
Koophandel:
34122238
Kamervan
van
Koophandel:
34122238
Erkend
als
Algemeen
Nut
Beogende
Instelling
(ANBI)
Erkend als Algemeen Nut Beogende
Instelling
IBAN:
NL10
INGB
0008
3306
85
(ANBI)
t.n.v. Stichting Harriet Tubman Huis, Amsterdam
IBAN: NL10INGB0008330685 t.n.v. Stichting Harriet
Tubman Huis, Amsterdam

