Over Huize Agnes in Ons Utrecht van woensdag 4 januari 2011
Een zinvolle besteding van tweede kerstdag
Niet alleen krijgen, ook geven
DOOR ROBERT JAN VAN DER HORST

O

p tweede kerstdag - maandag 26 december 2011 - scheen de zon even boven de Oudegracht. Toeval? Of zou
het een tevreden Maria Hendriks zijn
geweest, die vanaf een wolk het bedrijvige
tafereel beneden haar gadesloeg?

Als dat al zo zou zijn, had ze daar alle reden
toe. Wat zou ze trots zijn geweest. De
traditionele Maria’s Kerst-In, alweer de 12e
editie, was wederom een succes. Naar
schatting 150 dak- en thuislozen werden
aan de werf, onderDe Kargadoor, door vele
vrijwilligers getrakteerd op gratis eten,
drinken, kleding, warmte en muziek. In de
traditie van haar eigen initiatief. Van Maria
Hendriks, die begin 2010 overleed. Na haar
overlijden werd de Kerst-In voortgezet door onder meer De Tussenvoorziening, De Slinger Utrecht, Emmaus
Haarzuilens, deze krant,De Vrijwilligerscentrale en Wilbert de Greeve en Wil Voogd, twee vrijwilligers die ook al
onder Hendriks actief waren. Maar ook door de vele inwoners van de stad en uit de randgemeenten Utrechters,
die belangeloos kleding en voedsel ter beschikking stelden. Zoveel, dat er zelfs een stop moest worden gezet op de
aanmeldingen. En in de ‘editie 2011’ keerden de een jaar eerder node gemiste huismusici Bubbles (zang/gitaar) en
Sjors (blazers) terug aan de werf. Het verhoogde de sfeer aanzienlijk. De uitgangspunten voor Maria’s Kerst-In
bleven ook met de nieuwe organisatoren hetzelfde: met minimale middelen deze dag organiseren. En dat lukte
wederom. De sfeer was zo goed, dat vele passanten aan de Oudegracht even bleven staan om te genieten van de
muziek en de bedrijvigheid. Sommigen ‘daalden’ zelfs even af om op de werf zelf kennis te maken met de Kerst-In.
Ook dat viel in goede aarde. Er was geen wanklank te noteren. Wel waren er nog wensen. Die worden misschien in
de volgende Kerst-In gehonoreerd.
Hartverwarmend waren de reacties die de organisatie
kreeg in de aanloop naar Maria’s Kerst-In. Zo was er
een gezin uit Soest, dat zich aanmeldde als vrijwilliger
voor deze dag. Ze wilden hun tweede kerstdag een
zinvolle besteding geven. Vader, moeder en twee
dochters. Vader zette zich in aan de bbq, moeder en
dochters achter een van de acht marktkramen, waar
kleding lag uitgestald en hapjes, frisdrank en
glühwein te verkrijgen waren. Of waar soepbeschikbaar gesteld door Colour Kitchen- werd
geschonken door Wan-Ho Groenenstein. Hij is
initiatiefnemer van de Soepbus, die van maandag tot
en met vrijdag gratis soep en brood verstrekt aan
ongeveer dezelfde doelgroep als de Kerst-In. Maar
dan, als de avond is gevallen, aan het Moreelsepark.
Mooi was ook het gebaar van Huize Agnes, dat een tijdelijke opvang biedt aan vrouwen en hun kinderen die
zonder geldige verblijfspapieren in Nederland zijn. Vrouwen die het slachtoffer zijn van mensenhandel, uit de
prostitutie zijn ontsnapt of hun land zijn ontvlucht vanwege een onveilige situatie. ‘We willen niet oordelen over
hun redenen voor verblijf in Nederland’, aldus vrijwilligster Henny van den Nagel. Omdat Huize Agnes, dat geheel
afhankelijk is van donaties en/of giften, niet alleen wil ontvangen, maar ook wil geven, maakte bewoonster
Ramina belangeloos Bengaalse hapjes (zie ook elders op deze pagina) voor de dak- en thuislozen. Een gebaar dat
gretig aftrek vond. Tevreden keek Van den Nagel dan ook toe. Van den Nagel, al enige jaren met pensioen, was
zo’n vijf jaar geleden initiatiefneemster van Huize Agnes, gesitueerd in de binnenstad op een geheime locatie, en
nog altijd een van de drijvende krachten erachter. ‘Het idee is ontstaan vanuit mijn eigen ervaring. Ik zag de
kwetsbaarheid van deze groep en wou ze een veilige plek geven; die mogelijkheid bestond toen nog niet. Huize
Agnes is zo’n onderkomen geworden waar misbruik niet steeds op de loer ligt: een veilige plek, waar vrouwen tot
rust kunnen komen en zich geen zorgen hoeven te maken over de volgende maaltijd of een slaapplaats voor de
nacht, een plek waar ze kunnen nadenken over hun toekomst. ‘Maar dat kunnen ze ook weer niet tegen elke prijs,’
verzekert Van den Nagel. ‘We hebben duidelijke huisregels. Wie zich er niet aanhoudt, moet vertrekken.
Desondanks moederen we niet. Wel voorzien we in hun dagelijkse behoeften. Ze krijgen een wekelijks budget om
van rond te komen. Hun kinderen gaan naar school. Ze koken zelf en houden zelf het huis schoon.’ Huize Agnes
biedt plaats aan ongeveer zeven vrouwen en hun kinderen. ‘Bij ons kunnen ze -gemiddeld genomen- een half jaar

op adem komen. Soms langer, soms korter. Uitgangspunt is dat we deze vrouwen een nieuw perspectief willen
bieden. We leggen contact met diverse instanties die hen kunnen helpen bij het verkrijgen van een verblijfsstatus.
Of we bemiddelen in en/of regelen de terugkeer naar hun land van herkomst of her-emigratie naar een ander
land.’ Zeer tevreden is Van den Nagel met de steun die Huize Agnes krijgt van de gemeente. ‘Ik zou Utrecht een
heel sociale stad willen noemen. Een houding die indruist tegen de landelijke politieke trend van uitwijzen. Wij
krijgen heel veel steun, ook van particulieren. Dat is hartverwarmend. Als mensen maar weten welk project of
welk initiatief ze steunen, dan zijn ze wel degelijk gul of betrokken. Met geld of met vrije tijd. Dat is mooi om te
zien. Maar we willen óók geven, niet alleen maar krijgen. Dat is ook de reden dat we iets wilden doen voor Maria’s
Kerst-In.’
Huize Agnes, een voortgezet initiatief uit de Stichting Agnes van Leeuwenberch, kan overigens nog altijd giften of
donaties gebruiken, om in het dagelijkse levensonderhoud van de vrouwen te voorzien en/of de huur van het
pand, met alle kosten daaraan verbonden, te voldoen. Zie daarvoor de website: www.agnesvanleeuwenberch.nl, of
stuur een e-mail:info@agnesvanleeuwenberch.nl, of bel met Henny van den Nagel: 06-20669236.

•
Ook bij u thuis

H

uize Agnes-bewoonster Ramina maakte voor de dak- en thuislozen twee smakelijke hapjes: gefrituurde

balletjes van rode linzen (Viazhou Snack) en Cahnabout/Kikkerwten. Beide zijn Bengaalse snacks. Hieronder de
recepten:
Viazhou Snack

Cahnabout/Kikkererwten

Rode linzen weken in water, afgieten.
Daarna pureren, maar niet te glad.
Vervolgens verse koriander, ui, gember,
knoflook, kurkuma, zout en maggi (droog
of uit fles) naar smaak toevoegen. Draai
er balletjes van en dan frituren. De snack
kan warm of koud worden gegeten, met
ketchup.

Een snack die met ramadan overal wordt gegeten (en soms ook op
andere dagen). Benodigdheden: kleine bruine kikkererwten of gewone
grote, kan gecombineerd worden met grote witte bonen (wel een dag
laten weken). Koken, aardappels in schil meekoken met de
kikkererwten, vervolgens de schil van de gekookte aardappel halen.
Kikkererwten in pan met olie bakken met ui, knoflook, gember,
mixkruiden en kurkuma. Aardappel met de hand fijnknijpen en
meebakken. Garneren met verse koriander. Warm of koud eten.

Deze smakelijke hapjes vonden tijdens Maria’s Kerst-In gretig aftrek. Bereidster/kok Ramina maakt ze voor u ook
op bestelling. En meer. Ze wil op deze manier proberen in haar levensonderhoud te voorzien en in Nederland een
toekomst op te bouwen. U kunt haar bereiken via Huize Agnes.

