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Agnes vertelt
Nieuwsbrief 12, juni 2011
Beste vrienden van Agnes,

I

n deze nieuwsbrief leest u wat er de afgelopen maanden voorviel in Huize Agnes,
zoals de ervaringen van fietsenmaker Jan-Willem en stagiaire Julia. We doen
graag een oproep aan u, de lezers. De Tweede Kamer moet er nog over beslissen,
maar wat moeten we doen als illegaliteit strafbaar wordt en de hulp aan mensen
zonder papieren ook? Hoe bereiden we ons daarop voor? Ideeën van lezers zijn
welkom!

Komen & gaan
In mei hebben twee vrouwen, uit Marokko en Rusland, een nachtje op de bank
geslapen. De een was weggevlucht van haar pooier, de ander van haar gewelddadige Nederlandse echtgenoot.
Vrijwilliger Saška, die de ambassadeurs van Huize Agnes aanstuurde, heeft zich
wegens familieomstandigheden teruggetrokken. Marion heeft haar taak overgenomen. Zij was al eerder vrijwilliger bij Agnes en is, na het voltooien van haar
opleiding, teruggekomen.
Antoinette is ook een nieuw gezicht. Zij doet allerlei klussen, zoals het voordragen van Huize Agnes voor vrijwilligersprijzen in dit Jaar van de Vrijwilliger. Haar
dochter Julia heeft in april stage gelopen bij Huize Agnes.
Doris Jongerius, student aan de Fotoacademie, is langsgekomen in het huis en
heeft mooie foto’s van de vrouwen en kinderen gemaakt als opdracht voor school.
Zij heeft een mooi fotoboekje gemaakt, als cadeau voor het huis.

‘Ik heb gezellig gekletst met de vrouwen’
Julia (13) zit in 2-VWO van De Passie. In april heeft ze vier dagen maatschappelijke
stage gelopen bij Huize Agnes. Wat zijn haar ervaringen?
‘Veel klasgenoten liepen stage op een kinderboerderij of
basisschool. Daar moest je steeds hetzelfde doen. Mijn
moeder is vrijwilliger bij Huize Agnes en ik was wel eens
mee geweest. Het leek me leuk de vrouwen beter te leren
kennen, hun dagelijks leven mee te maken.
Ik heb in de tuin geholpen, plantjes gekocht en geplant, heel veel
met de kinderen gespeeld, met stoepkrijt bijvoorbeeld, en hen
van school gehaald. Met een vrijwilliger deed ik de schooncheck,
meekijken of alle schoonmaaktaken goed waren gedaan, en ik heb gezellig gekletst met de
vrouwen. Dat ging wel goed. Een paar kennen best goed Nederlands en soms heb ik Engels
en Frans geprobeerd. Een vrouw heeft me een boek laten zien met plaatjes en verhalen uit
Suriname, waar ze vandaan kwam, echt heel mooi.
Het mooist vond ik het samen zorgen voor een schattig baby’tje: in bad doen, flesje
geven. De kinderen vonden het heel jammer dat ik wegging. In de zomervakantie
kom ik zeker weer langs. Dat heb ik ze beloofd.’
Agnes in het nieuws
De afgelopen maanden kwam Huize Agnes regelmatig in het nieuws: in februari
bij het 8-uurjournaal van de NOS, in maart op Radio 1. In maart verscheen een
uitgebreid artikel in Kerk in de stad, naar aanleiding van de nominatie voor de Ab
Harrewijnprijs. In mei is Henny van den Nagel geïnterviewd in het AD.
Al die aandacht van de media is goed voor de bekendheid van Huize Agnes en
levert nieuwe vrijwilligers en financiën op, maar het blijft een dilemma: levert
het ook geen risico op? Weten onwelwillenden – zoals de vreemdelingenpolitie en
boze exen - Huize Agnes zo niet te vinden?
Actie op Domplein
Op 17 maart deed Huize Agnes mee aan een actie voor illegale vluchtelingen op het Domplein. Bekende Utrechters
gingen op het Domplein voor een half uur symbolisch de cel
in uit solidariteit met de illegale vluchtelingen en migranten die binnenkort mogelijk allemaal crimineel worden verklaard. In de cel lazen zij verhalen voor van illegalen.

De ‘Nacht van de Vervanging’ was een landelijke protestactie tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf in Nederland.

Giften & donaties
In maart en april is er 2.000 euro binnengekomen van
fonds Oud Vossenhol voor vloerbedekking op de trap en
een kamer. Het Van Baarenfonds heeft 5.000 euro gegeven.
BLINN en het K.F. Heinfonds hebben geld gegeven voor
hulp aan twee bewoonsters. Het Skanfonds is op bezoek
gekomen en overweegt Huize Agnes weer te gaan steunen. In maart mocht Henny
van den Nagel gratis winkelen bij Albert Heijn ter ere van de heropening.
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Ab Harrewijn Prijs
Henny van den Nagel was één van de vijf genomineerden voor de Ab Harrewijn
Prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon die zich inzet voor de onderkant van de samenleving. Huize Agnes was een van de achttien projecten die voor
de prijs waren voorgedragen. Alle vijf genomineerden hebben een bedrag van 1.500
euro en een certificaat ontvangen.
De prijsuitreiking was op 13 mei in spiritueel centrum De Boskant in Den Haag.
De genomineerden werden alle vijf geïnterviewd op het podium. Henny kreeg
onder andere de vraag: ‘Wat zou je extra willen doen voor Huize Agnes met de
prijs van 5.000 euro?’ Daar hoefde ze niet lang over na te denken: ‘De brandveiligheid in orde maken, want dat is een actueel probleem.’
Na een optreden van jazzkoor High C werd de prijswinnaar bekend gemaakt: Ine
Spuls van de Villa in Doetinchem. De Villa zorgt voor de opvang van dak- en thuislozen.
Was Henny teleurgesteld? ‘Natuurlijk, maar ik gun de Villa de prijs van harte
en als één van de vijf genomineerden voel ik me ook prijswinnaar.’

Lunch met Eva
Eva (7) luncht met een vrijwilliger in Huize Agnes en vraagt: ‘Wat heb je op brood?’
De vrijwilliger zegt: ‘Ik heb ham op brood.’
Eva: ‘Ik mag geen varkensvoer eten van mijn moeder, van mijn vader wel.’
Uitstapjes
In april bezochten de kinderen een boerderij samen met de Voorleesexpress.
Goed nieuws: het is weer gelukt om een zomervakantie te organiseren, dit keer

niet naar Petten, maar naar Putten in een boerderij vlakbij het Randmeer.
Agnes op Facebook
Op Facebook is een groep geopend voor de vrijwilligers van Huize Agnes. Deze
groep is gesloten en alleen toegankelijk voor wie zich aanmeldt. Via deze groep
kunnen snel berichten worden rondgestuurd.
De ambassadeurs van Huize Agnes krijgen een eigen groep op Facebook, met
informatie die voor hen interessant is.
‘Ik zit zelf op de fietsschool’

J

an-Willem (58) kwam als fietsenmaker bij Huize Agnes. Nu geeft hij zondags
fietsles, samen met zijn vrouw Miek, en trekt hij op met de kinderen.

‘Miek gaf taalles aan een van de dames en zag dat het fietsenpark slecht was. Fietsen
opknappen is mijn hobby, dus dat ben ik gaan doen. Dan blijkt het een heel prettig huis: gezellige vrouwen, fijne kinderen, een ontspannen sfeer en een goede
leiding.
Buren en kennissen komen regelmatig met fietsen voor
Huize Agnes bij ons aan de deur en ook met kleding en
kinderspeelgoed. Inmiddels heeft iedereen een goede fiets,
maar nieuwe bewoners hebben ook weer fietsen nodig, dus
dames- en kinderfietsen blijven erg welkom.
Miek en ik geven ook fietsles. Ik zit zelf op de fietsschool van de Fietsersbond. Je
leert daar om fietsles te geven: opstappen, je hand uitsteken, afslaan, afstappen.
Als ze dat kunnen, komt het fietsen in het verkeer.
Inmiddels doe ik ook allerlei klusjes in huis. Op woensdagmiddag en in de zomervakantie trek ik met de kinderen op: veel avontuur, actie en plezier. Het is mooi
om de kinderen te zien opgroeien en veranderen. Als je mensen tegenkomt die het
heel anders getroffen hebben, besef je dat je zelf een zondagskind bent.’
Laatste nieuws
Mariet en Henny zijn genomineerd voor de Vrijwilligersprijs van de gemeente
Utrecht onderdeel Passie. Op 8 juni praten zij met Ella Vogelaar, de voorzitter van
de commissie. Op 23 juni, op het feest van het vijfentwintigjarig bestaan van de
Vrijwilligerscentrale, wordt de uitslag bekendgemaakt.

Tijdens de Beursvloer op 31 mei heeft Huize Agnes van de gemeente 10 a 8 klusdagen van 8 uur aangeboden gekregen. Hoera voor de gemeente!

Vrijwilligers gezocht

B

en je een vrouw, gestopt met betaald werk, maar vitaal en maatschappelijk
betrokken?
Huize Agnes biedt je de kans op zinvol, interessant en gevarieerd vrijwilligerswerk.
Huize Agnes is een klein, particulier opvanghuis voor vrouwen en kinderen die
geen onderdak en meestal geen verblijfsvergunning hebben.
Met een kleine groep vrijwilligers helpen wij de vrouwen op allerlei gebieden,
zoals gezondheid, recreatie, scholing en opvoeding.
De vrouwen komen uit verschillende werelddelen en hebben al het nodige meegemaakt.
Kwaliteiten/competenties van de vrijwilliger:

• Is stabiel, geduldig, leuk met kinderen, kan een opvoedvoorbeeld zijn.
• Is een ‘allesaanpakker’: handen uit de mouwen; wil complexe en makkelijke
werkzaamheden doen met beperkte middelen.
• Is flexibel: kan omgaan met wisselende omstandigheden.
• Kan voor zichzelf zorgen, kan de eigen grenzen bewaken.
• Kan omgaan met nabijheid en distantie, met privacy en geheimhouding.
• Heeft affiniteit met vrouwen en andere culturen.
• Kan luisteren, analyseren, stimuleren, motiveren, regels handhaven.
Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering.
Voor informatie: bel met Mariet Endeman, coach, 06-647335865 of 030—2714036
Voor aanmelding: bel met Henny van den Nagel, coördinator, 030-2732283 of
06-44014737

Projectleider Nieuwe Media gezocht

B

en je geïnteresseerd in de Nieuwe Media en zoek je zinvol vrijwilligerswerk?
Dan is Huize Agnes de plaats voor je.
Huize Agnes is een kleinschalig opvanghuis voor vrouwen en kinderen zonder
verblijfspapieren. Er werken in en voor het huis alleen vrijwilligers.
De lijnen zijn kort en actief meedenken wordt bijzonder op prijs gesteld.
Omdat subsidiëring niet mogelijk is, wil Huize Agnes zich gaan profileren op de
nieuwe media, om op die manier donateurs te vinden.
Taak: Meehelpen vormgeven aan het Sociaal Mediabeleid.

Werkzaamheden:
• Een profiel openen, een pagina en cause starten op Facebook
• Wekelijks nieuwe interessante content op Facebook plaatsen
• Een groep starten op LinkedIn
• Wekelijks nieuwe interessante content op LinkedIn plaatsen
• Bestaande donateurs en contacten gericht linken of liken
De projectleider onderhoudt contact met alle vrijwilligers en werkt zelfstandig.
De directeur zorgt voor ondersteuning en geeft leiding.
Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering.
Stem op Agnes

B

ij Specsavers loopt op dit ogenblik een actie. Ze steunen goede doelen.
Stichting Agnes van Leeuwenberch is aangemeld als goed doel.

Wil je ook op Agnes stemmen, klik dan op onderstaande stemknop.
Let op: per dag kun je maximaal 5 stemmen uitbrengen op een bepaald goed doel.
Graag elke dag vijf keer stemmen op Huize Agnes! Dank je wel!

