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Agnes vertelt
Beste vrienden van Agnes,
In deze Nieuwsbrief leest u wat er de laatste tijd in Huize Agnes is voorgevallen. Zoals de veiling die Utrechtse
studenten hielden voor Huize Agnes en de komst van José en Anita, twee nieuwe betaalde krachten.
Komen & gaan
Vrijwilligers Maria, Beja, Jaap en Sterre zijn vertrokken. Allen hebben zich
langer of korter ingezet voor onze vrouwen en kinderen. Gelukkig is er ook
een nieuwe vrijwilliger gekomen. Saskia wijdt zich met grote inventiviteit
aan alles wat stuk is of verbetering behoeft. En denkt daarbij altijd aan onze
beperkte financiële mogelijkheden.
Eind vorig jaar is Huize Agnes 2 gesloten. De zoektocht naar een ander pand
is nog gaande. Van de bewoners zijn twee vrouwen en twee kinderen naar
Agnes 3 verhuisd. Een vrouw is in de noodopvang een nieuwe procedure
gestart, een vrouw is zelfstandig gaan wonen, een ander kreeg een
verblijfsvergunning en vond een kamer, een moeder met twee kinderen
vond onderdak via STIL

Veiling Utrechtse studenten
Begin dit jaar organiseerde de U.V.S.V. een veiling en verloting voor Huize Agnes. In de vier maanden daarvoor
verzamelden de Utrechtse studenten prijzen als tassen, sieraden, beautyarrangementen, kaartjes voor The
Voice of Holland en hotelovernachtingen. De opbrengst was een recordbedrag van 8.500 euro.
De Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging bracht vooraf een bezoekje aan Huize Agnes.
“Juist omdat er ook jonge dames zaten en het concept van Huize Agnes ons deed denken aan de
studentenhuizen waar wij zelf wonen en gezamenlijk koken, voelden wij al snel een connectie. We waren
onder de indruk van de redenen waarom sommige vrouwen in Huize Agnes zaten en wilden graag iets doen
om te helpen.”

Steun deze campagne!
Mensen zonder status mogen niet studeren en niet werken, zelfs niet
vrijwillig. Een leven in afhankelijkheid, zonder grip op de eigen toekomst,
zonder van betekenis te kunnen zijn voor anderen is ziekmakend. Verruim
de mogelijkheden voor mensen zonder status om zich te ontwikkelen en te
participeren. Lees en onderteken het manifest: www.iedereen-aandeslag.nl/manifest

‘Ik zie ook kracht achter hun verdriet en pijn’
José Pauw is sinds 1 januari coördinator bij Huize Agnes. Officieel voor twintig uur,
maar het worden er wel eens meer. Wat doet ze precies en wat is haar achtergrond?
“Huize Agnes heeft jarenlang volledig op vrijwilligers gedraaid. Petje af!
Ondertussen zijn er drie parttime betaalde krachten. En nog steeds veel
gemotiveerde vrijwilligers. Mijn eerste focus was het vormen van een krachtig
team van betaalde en vrijwillige medewerkers. We zijn nu bezig om meer
systematiek in de begeleiding van de vrouwen te brengen.”
Ze werkte jarenlang in de ontwikkelingssamenwerking, eerst in het buitenland
en daarna vanuit Nederland. Opkomen voor mensen aan de onderkant van de
samenleving, loopt als een rode draad door haar leven. De doelgroep van Huize
Agnes is haar bekend uit de tijd dat ze als vrijwilliger bij Fanga Musow werkte, een soortgelijk opvanghuis.
José Pauw: “De vrouwen zijn hun land ontvlucht en daar hadden ze goede redenen voor. In Nederland zijn
ze niet hartelijk ontvangen. Door alles wat ze hebben meegemaakt, hebben veel vrouwen de moed verloren.
Ik zie echter ook kracht achter hun verdriet en pijn. Het is niet eenvoudig voor de vrouwen, maar ik wil hen
helpen om weer in hun kracht te komen.”

Nachtopvang De Weerdsingel
Sinds 14 maart is nachtopvang De Weerdsingel, voor daklozen zonder verblijfsvergunning in Utrecht, een
24-uurs-opvang. De twintig mensen die er nu slapen, hoeven niet meer ’s morgens vroeg de deur uit. Ze
mogen ook overdag blijven en voor zichzelf koken.

‘Mijn hart ligt bij vluchtelingen en vrouwen’
Anita Hardeman (51) komt uit Utrecht en is sinds 1 maart activerend begeleider bij Huize
Agnes. Daarvoor werkte ze bij het ex-Amateam en bij Moviera, dat vrouwen opvangt die
te maken hebben met huiselijk geweld.
Anita Hardeman: “Werken bij Huize Agnes brengt deze werelden bij elkaar,
vluchtelingen en vrouwen. Twee doelgroepen waar mijn hart ligt. Graag ondersteun
ik vrouwen naar een veilig en zelfstandig bestaan. Bij Huize Agnes ga ik de
begeleiding aan de vrouwen verder professionaliseren, onder andere door het
invoeren van methodisch werken. Dit heb ik vaker gedaan. Ik vind het altijd een
uitdaging om een verandering zo vorm te geven, dat deze past bij de doelgroep en
de organisatie.”

Giften & gaven
Je verjaardag vieren, geen cadeautjes vragen, maar aan Huize Agnes laten doneren. Iemand kwam op deze
mooie gedachte en zo kreeg Huize Agnes 410 euro geschonken. Hartelijk bedankt, onbekende met je warme
hart! Ook kerkgangers met een warm hart dachten met Kerst aan onze vrouwen en kinderen. Zij brachten
door hen zelf samengestelde kerstpakketten. Dankzij stichting Present lukt dit elk jaar weer.
Twee kloosterordes, een kerk en een aantal onbekenden maakten Huize Agnes een beetje geruster over de
begroting voor het nieuwe jaar. Zij schonken samen 2.100 euro.
De Speelgoedbank zorgde voor sinterklaascadeautjes voor de kinderen.
Oproep donateurs
Gelukkig heeft Huize Agnes veel donateurs, maar er zijn er meer nodig om de exploitatie rond te krijgen.
Fondsen geven hier namelijk geen geld voor. Zij financieren alleen extra’s zoals nieuwe vloerbedekking of
projecten. Maar projecten kosten ook veel tijd en energie, die vaak ten koste gaan van ander noodzakelijk
werk.
Wilt u schenken aan Huize Agnes? Dan hoeft u hiervoor niet meer zoals vroeger naar een notaris. Het kan ook
via een schriftelijke overeenkomst met Huize Agnes. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of
maximaal aftrekbaar bedrag.
Wijn drinken voor Huize Agnes
Heerlijke wijn drinken en tegelijkertijd vrouwen en
kinderen helpen. Dat is het idee achter de wijnactie van
de Ladies Circle Utrechtse Heuvelrug. Alle opbrengsten
van deze actie komen dit jaar ten goede aan Huize Agnes.
Meer informatie: www.wijnvoorhetgoededoel.nl
Zet alvast in je agenda
Demotour langs gezinslocaties
In het weekend van 21-22 mei en het weekend van 28-29 mei gaat er een zogenoemde demotour
langs gezinslocaties. Als demonstratie bezoeken bussen de centra waar gezinnen met kinderen soms
jarenlang wonen. De groep ‘Geen kind aan de kant’ die deze tour organiseert, strijdt samen met de
vluchtelingenkinderen, hun ouders en tal van organisaties voor een onvoorwaardelijk Kinderpardon voor hier
gewortelde kinderen en het stoppen van politie-invallen in de gezinslocaties en de daarop volgende
opsluiting en uitzettingen van gezinnen. De opstapplaats is Utrecht.
Meer informatie:https://geenkindaandekant.wordpress.com/demotours/praktisch/
Aanmelden via geenkindaandekant@gmail.com.

Save the date: vrijdag 14 oktober
Dit jaar bestaat Huize Agnes tien jaar.
Een jubileum!
We vieren het op vrijdag 14 oktober.
In de volgende Nieuwsbrief leest u meer details.
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