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voorwoord 
Lieve vrienden en partners, 

Ergens tussen Kerst en Oud en Nieuw reden we voorbij Znojmo, 

richting de grens met Oostenrijk. Daar zagen we haar. Blond, een rood 

jasje, een zwarte rok en zwarte, kniehoge laarzen. Het had een paar 

dagen daarvoor gesneeuwd en het was onder het vriespunt. Op de 

terugweg zagen we haar opnieuw op dezelfde plek naast de 

doorgaande weg. Zou ze ‘klanten’ gehad hebben? Hoe is zij hier 

terecht gekomen? En wat kunnen wij doen om haar te helpen?  

Afgelopen jaar was niet eenvoudig voor Stichting Vita Nova. De 

lockdowns raakten ons werkgelegenheidsproject en we doorliepen een 

verwarrende zoektocht naar een geschikte locatie voor ons 

opvanghuis.  Op het moment van schrijven, hebben we eindelijk het 

voorlopig koopcontract getekend. Maar we zijn er nog niet. We zullen 

het gezicht van dat meisje langs de doorgaande weg niet vergeten. 

God belooft ons dat ‘Hij het geknakte riet niet zal verbreken en de 

dovende vlaspit niet zal uitblussen. Hij zal recht doen aan hen die 

onrecht is aangedaan’ [Jesaja 42:3]. 

Voor haar blijven wij hier in Tsjechië. We zullen doen wat we kunnen 

om het geknakte riet te versterken. Met Gods hulp, zullen we de 

verkoop van het huis kunnen afronden en wellicht al dit jaar met de 

renovatie kunnen beginnen. Terwijl wij hier verder werken, hopen wij 

ook dit jaar weer op jullie te kunnen rekenen. Zonder jullie steun zijn 

we niet in staat om de strijd tegen mensenhandel aan te gaan. 

Voor een rechtvaardiger wereld, 

Tobias en Margit, initiatiefnemers van Stichting Vita Nova 

‘Hij zal het geknakte riet 

niet verbreken en de 

dovende vlaspit niet 

uitblussen. Hij zal recht 

doen aan hen die onrecht 

is aangedaan ’ 
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vita nova 
Mensenhandel in de Europese Unie 

De Europese Unie registreert jaarlijks ongeveer veertienduizend 

gevallen van mensenhandel binnen haar grenzen. Bijna 75% hiervan 

betreft vrouwen en meisjes. Als we alleen kijken naar seksuele 

uitbuiting dan betreft het zelfs 90% vrouwen en meisjes waarvan een 

alarmerende 22% minderjarig is.1 Europa heeft daarmee het hoogste 

aantal seksslaven ter wereld per capita. Daarnaast is er een groeiende 

bewijslast dat seksuele uitbuiting een belangrijke rol speelt onder 

invloedrijke Europeanen die beeldmateriaal als chantagemiddel 

inzetten en daarmee hun macht consolideren. 

Prostitutie in Tsjechië  

Volgens de Global Slavery Index 2018, leven in Tsjechië ongeveer 

31.000 mensen in moderne slavernij. Daarbij gaat het voornamelijk om 

seksuele en arbeidsuitbuiting. De Tsjechische regering heeft 

geprobeerd om prostitutie te reguleren, maar de ingediende 

wetsvoorstellen werden in 2013 beide verworpen. Georganiseerde 

prostitutie (zoals het runnen van een bordeel) is illegaal, maar de 

autoriteiten tolereren georganiseerde prostitutie in met name de 

grensstreken met Oostenrijk en Duitsland. In de jaren negentig werden 

deze gebieden overspoeld door straatprostitutie. Na het aanleggen van 

nieuwe snelwegen, verdween dit grotendeels uit het zicht. Toch vindt 

langs de binnenwegen nog altijd veel straatprostitutie plaats waarbij 

een alarmerend aantal kinderen betrokken is. Vanwege de coronacrisis 

is veel prostitutie verschoven naar de online wereld van de 

pornografie. Tsjechië staat al jarenlang bekend om haar uitstekende 

digitale infrastructuur. Daarnaast woont ongeveer 12% van ‘s werelds 

pornosterren binnen haar landsgrenzen. Daardoor bevindt zich in 

Tsjechië een van de meest toonaangevende porno-industrieën in de 

wereld, goed voor ongeveer 1% van het BNP.2 

1 https://ecer.minbuza.nl/-/europese-commissie-presenteert-strategie-voor-bestrijding-

van-mensenhandel (2021). 
2 http://www.progetto.cz/xxx-praga-benvenuti-nella-capitale-del-porno/?lang=en 
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wat we geloven 
iedere man, vrouw of kind heeft het  

recht om een waardig leven te leiden 

  

wat we willen 
Mensenhandel in Europa  

een halt toe roepen  

 

onze werkwijze 
we bieden psychologische hulp, 

onderwijs en werkgelegenheid aan hen 

die in ons opvanghuis wonen. We doen 

dit vanuit een holistisch mensbeeld op 

basis van Bijbelse waarden  

2.http:/www.progetto.cz/xxx-praga-benvenuti-nella-capitale-del-porno/?lang=en
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factfile 2021 

5 kerken 

2 werknemers 

2 investeerders  

17,000 euro inkomsten 

25,000 euro gedoneerd 

door kerken, bedrijven 

en particulieren 

werkten parttime in ons 

werkgelegenheidsproject 

ondersteunden ons werk 

met financiën en kleding 

gegenereerd door het werkgelegen-

heidsproject in Zuid-Bohemen 

verstrekten een lening voor de 

aankoop van onroerend goed 
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mijlpalen 
1. Zoektocht naar onroerend goed 

Bijna drie jaar heeft het bestuur van Vita Nova naar geschikt onroerend 

goed gezocht dat zou kunnen dienen als opvanghuis. Het bestuur 

heeft verschillende locaties bekeken en ook gesproken over 

nieuwbouw.  Uiteindelijk is gebleken dat binnen een straal van twintig 

kilometer van ons werkgelegenheidsproject een groot, gedateerd, 

goedkoper huis de beste mogelijkheden biedt. In de omgeving is 

weinig grond beschikbaar dat  gebruikt mag worden voor onze doelen 

en het zal veel tijd kosten voordat er uiteindelijk gebouwd kan worden. 

Nieuwere, bestaande woningen zijn duurder en moeten alsnog 

ingrijpend verbouwd worden. Daarom heeft het bestuur na een tijd van 

gebed en vasten geconcludeerd dat het huis dat momenteel gehuurd 

wordt, gekocht moet worden.  

2. Contracten opstellen met investeerders 

Het bestuur is erg dankbaar voor de twee echtparen die tijdens de 

zoektocht naar onroerend goed als investeerders bij ons betrokken 

bleven. Hun belangstelling en geloof in onze missie hebben ons 

aangevuurd om door te zetten te midden van de uitdagingen waar we 

tegen aan zijn gelopen. Toen uiteindelijk de keuze was gemaakt, 

waren we het al snel eens over de voorwaarden voor twee leningen.  

3. Onderhandelingen  

In november 2021 zijn we begonnen met de onderhandelingen voor de 

aankoop van het opvanghuis. We beschouwen het als een wonder dat 

we zover zijn gekomen. In de afgelopen twee en een half jaar hebben 

we ongeveer vijftien bezichtigingen en verschillende biedingen van 

derden overleefd. De onderhandelingen startten stroef, waardoor we 

de aankoop niet voor het einde van het jaar konden afronden. Op 

moment van schrijven, zijn de contracten getekend en wachten we tot 

alles is overgeschreven.  
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werkgelegen-
heidsproject 
Groeiende naamsbekendheid 

Onze Tsjechische stichting heeft in 2020 de deuren van haar baby- en 

kinderkledingwinkel met moedercafé en indoorspeelplek geopend. De 

winkel hebben we ‘Klokan’ genoemd. Dat is Tsjechisch  voor 

‘kangoeroe’ en dit symboliseert het doel van het werkgelegenheids-

project. Vrouwen die verstrikt zijn geraakt in een vicieuze cirkel van 

seksuele uitbuiting willen we daar werkgelegenheid bieden. Onze 

stichting dient als een kangoeroe om deze vrouwen te beschermen in 

hun eerste stappen van re-integratie, voordat ze weer op eigen benen 

kunnen staan. Omdat de winkel een ontmoetingsplaats is voor lokale 

moeders is het ook een uitstekende mogelijkheid voor de toekomstige 

werknemers om contact te leggen met vrouwen uit de omgeving.  

Vanwege de lockdowns en bijbehorende maatregelen, was afgelopen 

jaar niet eenvoudig voor Klokan. Desalniettemin wordt Klokan steeds 

bekender in de omgeving en merken we dat er positief over de winkel 

wordt gesproken. De winkel is een geliefde ontmoetingsplek voor 

moeders met kinderen.  We geloven dat God ook dit jaar weer voor de 

winkel zal zorgen.   
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bekijk de winkel 

https://www.youtube.com/watch?v=9BilsYRcAZw
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doelstellingen 
1. Aankopen van onroerend goed in Tsjechië 

Dit jaar willen we in de eerste plaats de aankoop van ons opvanghuis 

in Tsjechië afronden. Zo boeken we zichtbare vooruitgang en werken 

we concreet toe naar het opvangen van vrouwen uit een situatie van 

seksueel geweld. Alleen zo rechtvaardigen we het bestaan van onze 

stichtingen. We gaan er vanuit dat het huis in de lente op de naam van 

de Tsjechische stichting zal staan. 

2. Voorbereiden van de verbouwing 

Na het afronden van de aankoop, moet de verbouwing worden 

voorbereid. Er zullen bouwvergunningen moeten worden aangevraagd, 

tekeningen worden gemaakt en bouwbedrijven worden gecontracteerd. 

Het bestuur hoopt alle plannen en vergunningen aan het eind van dit 

kalenderjaar rond te hebben. In tussentijd staat het bestuur voor de 

enorme uitdaging de financiering voor de verbouwing rond te krijgen. 

3. Uitbreiding van het team in Nederland 

Het bestuur van de Nederlandse stichting is op zoek naar twee 

vrijwilligers die respectievelijk zorg willen dragen voor de logistiek en 

communicatie. De eerste taak betreft de levering van goederen voor 

ons werkgelegenheidsproject waaronder transport, opslag en het 

sorteren van kleding. De tweede taak betreft communicatie met kerken, 

bedrijven en particulieren die ons werk ondersteunen. Ook gaat het 

daarbij om het zoeken naar nieuwe donateurs. 

4. Uitbreiding van het team in Tsjechië 

De Tsjechische stichting heeft eveneens meer teamleden nodig. De 

Tsjechische wet vereist dat er een sociaal werker door ons wordt 

gecontracteerd voordat de deuren van het opvanghuis mogen worden 

geopend. We zijn op dit moment met mensen in gesprek die mogelijk 

ons team parttime of fulltime willen versterken. Zodra het team 

compleet is, willen we ons gezamenlijk voorbereiden op het ontvangen 

van de eerste groep vrouwen. 
bekijk het huis 

https://www.youtube.com/watch?v=00XhyVL3J3c
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financieel overzicht 
Stichting Vita Nova, Nederland 
We zijn erg dankbaar voor het derde jaar van Stichting Vita Nova. Dankzij alle donaties konden we doorgaan met 

onze strijd tegen mensenhandel in Tsjechië en Europa. 

inkomsten uitgaven 

De balans van 2021 is €8.824,25 

€25.065,67  €16.241,42 
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financieel overzicht 
Nadační fond VNCZ, Tsjechië 
We zijn dankbaar voor de manier waarop ons werkgelegenheidsproject bijdraagt aan de lokale samenleving.  

We hopen de winkel voor te bereiden voor haar einddoel in de komende twee jaar. 

inkomsten uitgaven 

De balans van 2021 is €-791,76 
Wisselkoers is € 1 = 25 Kč 

€16.821,04 €17.612,80 


