stichting Agnes van Leeuwenberch
Huize Agnes, een plaats voor vrouwen en kinderen ver van huis
www.huizeagnes.nl

info@huizeagnes.nl

INGB0004861208

KvK: 30200386

Nieuwsbrief 26, februari 2017

Agnes vertelt
Beste vrienden van Agnes,
In deze Nieuwsbrief leest u wat er de laatste tijd in Huize Agnes is voorgevallen. Zoals de ervaringen van Jennifer,
een van de vijf nieuwe bewoonsters. En van stagiaire Meri die de vrouwen begeleidt naar meer zelfstandigheid.
Bewoonsters
Sinds afgelopen zomer zijn er vijf vrouwen vertrokken uit Huize Agnes. Een vrouw is verhuisd naar een
begeleid wonen project, waar veel meer aandacht is voor haar trauma’s. Drie vrouwen hebben opnieuw een
asielprocedure aangevraagd en gingen naar een azc. Een andere vrouw heeft de (Nederlandse) liefde van
haar leven ontmoet en vraagt opnieuw een verblijfsvergunning aan.
In hun plaats zijn er vijf nieuwe vrouwen gekomen. Drie anderen kregen een plek in een ‘nieuw’ opvanghuis,
aangeboden door woningbouwcorperatie Mitros. De acht nieuwe vrouwen komen uit acht verschillende
landen. Uit Armenië (met dochter), Togo (met twee zoontjes), Oeganda (met zoontje), Marokko (met
dochtertje), Eritrea (met dochtertje) en drie alleenstaande vrouwen uit Soedan, Nigeria en Burkina Faso.
Op dit moment wonen er zestien vrouwen en veertien kinderen in de drie opvanghuizen van Huize Agnes.
Dat zijn meer kinderen dan ooit!

‘Ik vind het fijn om te helpen’
Jennifer (25) uit Soedan woont sinds een paar maanden bij
Huize Agnes. Ze houdt van mensen, is actief als vrijwilliger
en leert vol energie de Nederlandse taal.
Voor haar 25-ste verjaardag kreeg Jennifer een grote
knuffelbeer cadeau van Huize Agnes. Rakan heeft ze
hem genoemd. Zo gaat haar zoontje later ook heten.
“Ik heb in een azc in Limburg gezeten. In het begin
voelde ik me eenzaam, zonder familie. Tot ik daar drie
andere meisjes leerde kennen, uit Somalië, Guinee en
China. We zijn nog steeds vriendinnen.”
Haar vriendinnen hebben inmiddels een
verblijfsvergunning. Jennifer logeerde een tijdje bij hen
toen ze uitgeprocedeerd was. Via Vluchtelingenwerk
kwam ze bij Huize Agnes terecht.
“Het is leuk hier, met de andere meisjes. Ik vind het fijn
om te helpen. Er zit hier een meisje uit Eritrea, ze spreekt geen Nederlands en Engels. Wij spreken allebei
Arabisch, dus kan ik helpen met vertalen.”
Jennifer is vrijwilliger bij theater ZIMHIC, als gastvrouw. Ze gaat twee dagen per week naar Nederlandse les en
is gemotiveerd. “Ik kijk naar het nieuws en naar Nederlandse series, zoals Goede Tijden, Slechte Tijden. Net als
in het echte leven zijn er meer slechte tijden. Voor mezelf heb ik wel hoop. Ik wil graag apothekersassistente
worden. Of model.”
* Jennifer is een schuilnaam

Komen & gaan

Na tien jaar heeft de oprichtster van Huize Agnes, Henny van den Nagel, zich teruggetrokken. Iedereen is
heel dankbaar voor haar enorme inzet en de stevige basis die zij heeft gelegd. In haar geest gaat Huize Agnes
verder met de opvang van vrouwen zonder geldige documenten en hun kinderen.
Er is een nieuw bestuur: Kim Harsta (voorzitter), Roos Verheggen (secretaris), Caroline van der Riet
(penningmeester), Janna Groot en Ghislaine van Thiel.
Activerend begeleider Anita Hardeman en sociaal beheerder Jaqueline Klomp zijn allebei een nieuw pad
ingeslagen. In hun plaats zijn Halima Lazrag en Marcia van de Kerkhof gekomen.
Er zijn vijf nieuwe vrijwilligers. Helène van der Pas past op de kinderen. Atze Kalsbeek en Peter Dols zijn de
nieuwe klusjesmannen en Mariandel de nieuwe klusjesvrouw van Huize Agnes. Tenslotte is er een maatje,
Marissa Droste, gevonden voor een puber. Marissa begeleidt haar bij huiswerk en inburgering in Nederland.
Twee trouwe vrijwilligers, Celine en Juliette, kampen met gezondheidsproblemen. Zij hebben hun werk voor
Huize Agnes tijdelijk gestaakt. Allebei snelle beterschap!

‘Vrouwen moeten weer zelf initiatief nemen’
Meri Chatsjatoerova (28) loopt een jaar lang stage bij Huize Agnes.
Drie dagen per week begeleidt ze zeven vrouwen via de methode
Krachtwerk.
Ze is vierdejaars ‘maatschappelijk werk en dienstverlening’ aan de
Hogeschool Utrecht en liep al eerder stage bij de Noodopvang
voor ongedocumenteerden. Daar komt haar belangstelling voor
de doelgroep vandaan. “Interessant, al die culturen”, zegt Meri die
zelf in Rusland is geboren.
De methode Krachtwerk houdt in dat ze bij alle vrouwen
kijkt waar ze goed in zijn. En hen daarop aanspreekt. Meri:
“Bijvoorbeeld een vrouw die in haar moederland professor was. Zij
kan goed instructies geven aan andere vrouwen in huis, zoals over
de werking van elektrische apparaten. Het idee is dat de vrouwen
zo meer regie krijgen over hun eigen leven, zelfstandiger worden.”
Veel vrouwen laten die regie los zodra ze bij Huize Agnes komen,
is Meri’s ervaring. “Ze tonen weinig initiatief meer. Zo wachtte
een vrouw met een ziek zoontje drie dagen met bellen naar de dokter, totdat ik kwam. Dat is dus niet de
bedoeling. Op de lange termijn help je meer door vrouwen het zelf te laten doen. Je kunt niet een levenlang
naast hen staan.”

Steun gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht steunt Huize Agnes al jaren. Zij is positief over de begeleiding die vrouwen gegeven
wordt, naast ‘bed, bad en brood’. Op verzoek van de gemeente heeft Huize Agnes een subsidie-aanvraag
ingediend voor drie betaalde medewerkers, huisvesting en leefgeld voor de bewoners. Het wachten is nog op
goedkeuring.

Renovatie

Eind vorig jaar is een van de drie Huizen Agnes helemaal gerenoveerd door woningbouwcorperatie Portaal.
Om energie te besparen is er een isolerende laag om het hele huis geplaatst, en driedubbel glas in de ramen.
Er is ook een extra kamer ingericht en in de tuin kwam een nieuw schuurtje.

Giften & gaven

Veel Utrechtse kerken hebben weer gecollecteerd voor
Huize Agnes. De Protestantse Gemeente Utrecht, Trinity
Anglican Church en de Doopsgezinde Gemeente. De Oude
Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer schonk voor het
derde jaar vijfduizend euro.
Een grote gift kwam van een anonieme gever: 30.000
euro. “Bedoeld om iets leuks te doen met de vrouwen en
kinderen.”
De Fundatie ‘Van den Santheuvel, Sobbe’ Stichting schonk
10.000 euro, bestemd voor het professionaliseren van
de begeleiding. Onder de noemer ‘Krachtwerk’ brengen
medewerkers meer systematiek in de begeleiding,
uitgaande van de kracht van de bewoonsters. (Zie ook het
interview met stagiaire Meri in deze Nieuwsbrief ).
Verder kwamen er grote en kleine giften van trouwe
donateurs en incidentele gevers. Iemand schonk
vakantiegeld voor een kind, een ander voor buitenschoolse
opvang. Twee donateurs vroegen op hun verjaardag geen
cadeautjes, maar zetten een verjaardagspot voor Huize
Agnes op tafel.
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