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Inleiding:	
	
Doel	van	de	stichting	:		
	
De stichting heeft ten doel: het bestrijden van mensenhandel en uitbuiting op Aruba. 

Dat betekent ook individuen en families, persoonlijke sociale problematiek te helpen 
overwinnen en op een goede manier terug te keren in de gemeenschap op Aruba. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:   

1) een outreachend project doen in samenwerking met lokale instanties op Aruba, dat wil 
zeggen vrouwen die in de illegale prostitutie werken en daartoe gedwongen worden op te 
zoeken en contact te leggen. Daarmee ook hun vertrouwen te winnen en ondersteuning aan te 
bieden.  

2) door een doorstroomhuis op te zetten waar slachtoffers door Raul en Petra Kock 
opgevangen en ondersteund kunnen worden voor een bepaalde periode.  

3) Het helpen/begeleiden van elk slachtoffer die bij Hunto Ku Nos komt is maatwerk en gericht 
op hun behoefte.  

4) Dagbesteding en woonvoorziening te bieden waar cliënten kunnen herstellen en 
resocialiseren.  

5) Uitgebreide en gevarieerde arbeidsplaatsen te bieden.  

6) Begeleidingstrajecten bieden waardoor cliënten hun doelen kunnen behalen.  

7) Een beschutte werkplek bieden waar cliënten zich naar hun capaciteit kunnen ontplooien.  

8) Scholen te bezoeken en daar workshops te verzorgen. 

 

 
 

Termijn	van	een	beleidsplan:	
 

Het eerste termijn van ons beleidsplan is een jaar, waarin we eerst een outreachend project 
opstarten in samen werking met het CMMA  ( centrum voor mensenhandel mensenarbeid Aruba) en 
op een laagdrempelige manier contact willen leggen met vrouwen die in de escort werken en 
vrouwen die gedwongen worden om in de prostitutie te werken.  

In de gebieden op Aruba waar deze vrouwen afgezet worden door hun pooier of waar zij 

 “tippelen ”willen we hun opzoeken en contact te leggen en hun vertrouwen te winnen. 

Ook willen we in kaart brengen wat er aan illegale prostitutie is op Aruba. 

Dit hebben we doorgesproken met mensenhandel coördinator Aruba Jeanette Baars-Richardson. 



 

 

Missie,	visie	en	strategie	

Tijdens een bezoek aan Aruba vanwege familie omstandigheden waren wij geraakt door de 
nood op Aruba. Door informatie in te winnen over mensenhandel op Aruba en specifiek 
prostitutie beleid kwamen we erachter dat er voor deze doelgroep nog geen hulpverlening is. 
Gezien onze werkervaring in dit werkveld in Nederland hebben we het idee opgevat om hier 
iets mee te doen. 
Door kontakten te leggen met bestaande organisaties op Aruba zoals het CMMA zijn we 
concrete plannen gaan maken. Ook kwamen we erachter dat ook hiervoor geld nodig is en 
daarom achtten wij het noodzakelijk om een stichting op te zetten om geld te genereren en 
fondsen te gaan werven. Dit vraagt om zorgvuldigheid en financiële verantwoording. Daarom 
willen we ook een anbi status aanvragen. 

Doelstelling	
 

Onze doelstelling is dat er hulpverlening en ondersteuning gerealiseerd is voor vrouwen die 
gedwongen in de prostitutie werken en ook voor slachtoffers van mensenhandel, mensen die 
uitgebuit worden dit kunnen ook mannen en kinderen zijn.  

 

Strategie	
 

1) een outreachend project doen in samenwerking met lokale instanties op Aruba, dat wil 
zeggen vrouwen die in de illegale prostitutie werken en daartoe gedwongen worden op te 
zoeken en contact te leggen. Daarmee ook hun vertrouwen te winnen en ondersteuning aan te 
bieden.  

2) door een doorstroomhuis op te zetten waar slachtoffers door Raul en Petra Kock 
opgevangen en ondersteund kunnen worden voor een bepaalde periode.  

3) Het helpen/begeleiden van elk slachtoffer die bij Hunto Ku Nos komt is maatwerk en gericht 
op hun behoefte.  

4) Dagbesteding en woonvoorziening te bieden waar cliënten kunnen herstellen en 
resocialiseren.  

5) Uitgebreide en gevarieerde arbeidsplaatsen te bieden.  

6) Begeleidingstrajecten bieden waardoor cliënten hun doelen kunnen behalen.  

7) Een beschutte werkplek bieden waar cliënten zich naar hun capaciteit kunnen ontplooien.  

8) Scholen te bezoeken en daar workshops te verzorgen. 

 

 

	
Huidige	situatie:	
 



 

De stichting is net opgericht. Op dit moment zijn de plannen met het CMMA uitgezet en gaan 
we vanaf september 2021 starten met het outreach project. 

 

Activiteiten	van	de	organisatie:	
 

-een outreachend project doen in samenwerking met lokale instanties op Aruba, dat wil zeggen 
vrouwen die in de illegale prostitutie werken en daartoe gedwongen worden op te zoeken en 
contact te leggen. Daarmee ook hun vertrouwen te winnen en ondersteuning aan te bieden.  

De situatie op Aruba zal eerst in kaart moeten worden gebracht, door de straat op te gaan 
kijken wat er gebeurt of er vrouwen in de toeristen gebieden zich aanbieden of dat ze afgezet 
worden. 

Ook is de samenwerking met beveiliging van hotels en politie erg belangrijk. 

Het is van groot belang dat de vrouwen ons gaan vertrouwen en ook weten dat ze door ons 
gezien worden en hulp kunnen vragen. 

Omdat Aruba niet groot is kan dit ook een gevaar zijn dat de pooiers ook snel doorhebben wie 
we zijn en ons als risico zien om hun “geldbron”  kwijt te raken.  

We willen eerst een jaar oriënteren en kijken wat de hulpvraag is en wat er nodig is. 

 

 

Tevens nauw contact onderhouden met het CMMA ,  centrum voor mensenhandel Aruba. 

Hiermee afspraken maken ook wat betreft inzet beveiliging en politie. 

Daarnaast ook samenwerken met het rode kruis en  jeugd met een opdracht op Aruba. 



 

Organisatie:	
 

RSIN 862827061 

Rechtsvorm Stichting 

Statutaire naam Stichting Huntu Ku Nos 

Statutaire zetel Stedum (gemeente Eemsdelta) 

Datum akte van oprichting 05-07-2021 

Inschrijving handelsregister 06-07-2021 

Activiteiten (SBI) - Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en 

samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn 

Beschrijving Het bestrijden van mensenhandel en uitbuiting op Aruba, en voorts al 

hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn 

Bezoekadres Bedumerweg 36, 9921PM Stedum 

E-mailadres huntukunos@gmail.com 

Website www.huntukunos.org 

 

 

Bestuur:	
 

Bestuurders 

Titel Voorzitter 

Naam: Bode - Evera, Johanna Wilhelmina 

Geboortedatum 18-04-1978 

Datum in functie 05-07-2021 (datum registratie: 06-07-2021) 

Inhoud bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

Titel Secretaris 

Naam: van der Ree - van Houten, Margaretha Kornelia 

Geboortedatum 17-04-1970 

Datum in functie 05-07-2021 (datum registratie: 06-07-2021) 

Inhoud bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

Titel Penningmeester 

Naam: Verduijn - de Heer, Cornelia Gijsbertha 

Geboortedatum 12-06-1964 

Datum in functie 05-07-2021 (datum registratie: 06-07-2021) 



 

Inhoud bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

 

Werknemers:	
De stichting maakt gebruik van vrijwilligers 

 

Financiën:	
 

Op dit moment alleen inkomsten van particuliere giften, hiermee kan het outreachend project eerst mee 
ondersteund worden. 

 

Het	werven	van	gelden:	

 giften, subsidies, donaties en sponsorbijdragen 
Daarnaast activiteiten organiseren die geld op leveren  


