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Agnes vertelt
Nieuwsbrief 7, oktober 2009
Beste vrienden van Agnes,

D

e afgelopen zomer is er weer veel gebeurd rondom Huize Agnes. De vrouwen en kinderen van Huize Agnes beleefden een heerlijke vakantie aan de
kust, nieuwe vrijwilligers waren actief tijdens de schoolvakantie en we vieren
deze maand alweer de derde verjaardag van Huize Agnes!

3 jaar Agnes!
Op 9 oktober was het weer feest. Traditiegetrouw werd de verjaardag van Agnes gevierd.
Ditmaal was het feest in het Wevehuis in Utrecht.

Naar het strand!
De gemeente Utrecht
schonk begin dit jaar
aan Huize Agnes maar
liefst 5000 euro. Met
dit bedrag konden de
huidige en ex-bewoonsters van Huize Agnes
een week lang genieten
van de Nederlandse
kust. Ook werd er
deze zomer een aantal uitstapjes gemaakt
naar het strand van Scheveningen en Zandvoort. Bovendien konden de kinderen van Huize
Agnes het Nijntje-museum in Utrecht bezoeken. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u een
interview met Rong Yan lezen; zij was mee op vakantie in Petten.

Rachel Heyne
In onze vorige nieuwsbrief maakte wij al melding van het afscheid van inmiddels
(oud)voorzitster van de raad van toezicht Rachel Heyne. Voordat ze vertrok, vroegen wij
haar hoe ze de afgelopen jaren bij Agnes heeft ervaren.

Waarom verlaat je Agnes?
‘’Na drie jaar heb ik eigenlijk al mijn doelen bereikt. Ik heb me vooral bezig gehouden met
het werven van fondsen. De stichting is nu financieel stabiel. Daarnaast heb ik een nieuwe
baan en is het vrijwilligerswerk op dit moment daarmee moeilijk te combineren.’’

Wat wil je je opvolgerster meegeven?
‘’Ik wil haar meegeven dat ze zich vooral moet richten op de zaken waar haar kracht ligt. Je
moet bij jezelf blijven.’’

Hoe ziet Huize Agnes er over 10 jaar uit?
Dan is het een keten met allemaal huizen, maar dat valt of staat alleen de inzet van de vrijwilligers en Henny van den Nagel in het bijzonder. Dat moet haar beslissing zijn. Maar het
zou wel heel leuk zijn als er een tweede Huize Agnes in de toekomst komt.’’

Vrijwilligers
Deze zomer waren er drie vrijwilligers actief in Huize Agnes. We willen ze aan u voorstellen en bedanken voor hun inzet de afgelopen periode!!

Anne
Hij was drie weken actief bij Agnes en was vooral druk met de kinderen. Hij ging tijdens de
schoolvakantie met ze naar het park, ging met ze mee naar het museum, bezocht de kinderboerderij en ging mee naar het strand. Een bevriende hovenier heeft zelfs nog de hele tuin
bij Huize Agnes opgeknapt.

Miek
Zij gaf een van de West-Afrikaanse meisjes twee keer per week Nederlandse les. Dit meisje
was net begonnen op de internationale schakelklas en kon daardoor beter meedoen op
school. Daarnaast heeft Miek Huize Agnes een fietsenmaker bezorgd die alle (kinder)fietsen,
wandelwagens en kinderwagens heeft bekeken en gerepareerd.

Hanneke en Hania
Zij waren de afgelopen jaren de oppas van de kinderen in Huizen Agnes, als de moeders
naar taalles waren.

In gesprek met… Rong Yan
Rolina woont niet meer in Huize Agnes, maar was afgelopen zomer wel mee op vakantie in
Petten aan Zee.

Wat hebben jullie allemaal gedaan in Petten?
‘We zijn veel naar het strand geweest. De kinderen konden lekker met elkaar spelen. Ook
zijn we een paar keer naar een speeltuin geweest. Het was erg gezellig. Ik heb zelf een zoon
en hij kon de hele dag met alle andere kinderen spelen.’

Hoe lang zijn jullie weggeweest?
‘We zijn van zondagmiddag tot vrijdag naar Petten geweest. Best wel lang dus.’

Niet alleen de (ex-)bewoonsters waren uitgenodigd voor de vakantie, sommige vrijwilligers kwamen toch ook een
dagje kijken?
‘Ja, een aantal vrijwilligers
was ook mee. Maar ook de
dochter van Henny (van
den Nagel) kwam een
dagje langs in Petten. Ze
had ook haar eigen kinderen mee genomen. Dat
klikte goed met de andere
kinderen. We waren in
totaal met dertig volwassenen en kinderen.’

Wat vond je het leukste aan de
vakantie?
‘Dat we iedere avond samen aten. We hadden een rooster, daarop stond wie er welke avond
moest koken, afwassen of opruimen. We hebben dus allemaal een avond gekookt. En daarna
met de hele groep, aan tafel. Dit was erg leuk.’

Giften
Let op als u geld stort naar Agnes van Leeuwenberch. De Postbank en ING zijn samengegaan en vallen onder de noemer ING.
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