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Agnes vertelt
Nieuwsbrief 13, september 2011
Beste vrienden van Agnes,

I

n deze Nieuwsbrief leest u wat er de afgelopen maanden voorviel in Huize Agnes,
zoals de entree in sociale media als Facebook, het winnen van de Utrechtse vrijwilligersprijs en een interview met Anita Lubberdink van de gemeente Utrecht.

Komen & gaan
De afgelopen tijd hebben twee vrouwen uit Afrika een tijd op de bank geslapen.
De een was bewusteloos ‘gevonden’ op Hoog Catharijne en de ander was op straat
gezet.
Wieke is half augustus begonnen als vrijwilligster. Zij helpt met het actualiseren
van de website en de opstart van nieuwe media. Ook is zij projectleider van het
feest ter ere van het vijfjarig jubileum van Huize Agnes. Hierbij wordt ze terzijde
gestaan door Astrid.
Anne begon in augustus met haar stage bij Huize Agnes. Dat doet ze drie dagen
per week, een half jaar lang. Anne volgt de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk
voor volwassenen.
Vrijwilligersprijs
Eind juni won Huize Agnes de Vrijwilligersprijs van de gemeente Utrecht in de categorie ‘passie’. Juryvoorzitter Ella
Vogelaar noemde Henny en Mariet een gepassioneerd team,
dat elkaar goed aanvult.
De prijs is 2.500 euro, plus drie oorkondes.
Twee maanden na de prijsuitreiking kwam Ella Vogelaar op
bezoek bij Huize Agnes en... zij is ambassadeur geworden!

Cadeau
Henny van den Nagel maakte een ‘guerilla-breiwerk’ en
heeft dat bevestigd aan de voorgevel van de Vrijwilligerscentrale Utrecht, een cadeau voor hun vijfentwintigste verjaardag. Een foto van het buitenkunstwerk prijkt nu op de openingssite van de Vrijwilligerscentrale, www.vwcutrecht.nl.
Agnes op televisie
Eind juni heeft Frans Bromet opnames gemaakt bij Huize Agnes voor het NTRprogramma Aanpakkers, over mensen die niet klagen over problemen of misstanden,
maar initiatieven nemen om er wat aan te doen.
De uitzending is op woensdag 21 september om 19.20 uur op Nederland 2.
Kijken!
Goed nieuws kinderbijslag
Half juli heeft de Hoge Raad een mooi besluit genomen: ouders zonder verblijfspapieren - die ooit een verblijfsvergunning hadden - hebben recht op kinderbijslag. Huize Agnes ging meteen aan de slag om dit voor haar vrouwen en kinderen
voor elkaar te krijgen.
Zomervakantie
Van 16 tot 23 juli waren (oud)bewoonsters van Huize Agnes op
vakantie in Putten. Het zonnetje scheen helaas te weinig om
vaak naar het strand te kunnen, maar ze hebben zich goed vermaakt. Dankzij het busje van Stichting Vluchtelingenkinderen
- dat we de hele week gratis mochten gebruiken - konden we
goed uit de weg.
De logeerboerderij bleek niet echt geschikt voor kinderen, dus
zoeken we volgend jaar een ander plekje.

‘Goed dat de gemeente gaat klussen bij Huize Agnes’
Anita Lubberdink houdt zich bij de gemeente bezig met het vrijwilligersbeleid. Ze is blij dat er tijdens de Utrechtse Beursvloer een match is gemaakt met Huize Agnes. Wat houdt die in?

‘Op 19 september gaan tien ambtenaren klussen doen in Huize Agnes, echt de
handen uit de mouwen steken dus. Wethouder Victor Everhardt heeft een drukke
agenda, maar hij doet ook een paar uurtjes mee.
Ik vind het belangrijk dat ambtenaren op deze manier - als vrijwilligers - organisaties ondersteunen. Nu is het klussen doen, maar het kan ook door een bestuur
te ondersteunen. Het is goed om - naast je werk - een dag bij Huize Agnes te zijn,
te zien hoe het daar reilt en zeilt. Dat geeft voldoening en energie. Zo leer je de
stad anders ontdekken.
Je weet niet wat eruit voortkomt. Misschien levert het nieuwe vrijwilligers op.
Mensen die ergens een dagje komen helpen, gaan daar vaak mee door. Tijdens de
vrijwilligersactie NL DOET zijn we gaan koken bij de daklozenopvang. Een collega riep: dit heb ik altijd gewild! Die kookt daar nu eens per maand.’
Brandveiligheid
Eind augustus gestart met het brandveilig maken van
Huize Agnes. Het PIN-fonds had hier al 5.000 euro voor
gegeven, maar dankzij een donatie van het Skanfonds
van €13.800 konden we er echt mee aan de slag.
<Huize Agnes en de sociale media
Sinds augustus is Huize Agnes aardig te vinden in de wereld van de sociale media.
Zo is er een Facebook-pagina aangemaakt waardoor je op de hoogte gehouden
wordt van het reilen en zeilen van Huize Agnes. Leden van de groep kunnen reageren op berichten die geplaatst zijn en kunnen aangeven of ze het bericht leuk
vinden, ook wel ‘liken’ genoemd.
De afgelopen tijd zijn bijvoorbeeld geplaatst:
• een oproep voor een tijdelijk onderkomen voor een bewoonster van Huize Agnes wegens een verbouwing,
• een advertentie voor catering door de vrouwen in het huis,
• een aankondiging van Huize Agnes bij het tv-programma Aanpakkers.
Naast de Facebook-pagina in er ook een LinkedIn Groep aangemaakt. LinkedIn
richt zich meer op de zakelijke markt en wordt vooral gebruikt om te netwerken.
Via dit medium willen we mensen op de hoogte houden van de ontwikkelingen
van Huize Agnes, maar ook van het veld eromheen. De afgelopen weken zijn er
bijvoorbeeld berichten geplaatst over het Skanfonds dat Huize Agnes heeft gesteund, een bericht over de nieuwe iDEAL donatiemodule op de website en een
bericht over de cliëntenstop van STIL.

Wil je nog een kijkje nemen op onze Facebook-pagina of onze Linked In-groep?
Dat kan, surf dan snel naar:
Linked In: http://tinyurl.com/6xaocmh
Facebook: http://tinyurl.com/6hpcyuw’6
Doneren met iDEAL
In augustus is er een iDEAL betalingssysteem op de website geplaatst. iDEAL is een Nederlandse standaard voor het verrichten
van internetbetalingen. Het is eigendom van Currence, de exploitant van betaalmiddelen zoals PIN en Chipknip. Er zit een aantal
woordspelingen in de naam van deze manier van online betalen, namelijk: I-deal
(een deal over het internet), I deal (Engels: ik handel), en ideal, (Engels: ideaal).
Om iDEAL op de website te krijgen, zijn we een samenwerking aangaan met Mollie.
Mollie biedt betaal- en SMS-diensten aan. We hebben voor Mollie gekozen omdat
ze voor een kleine non-profitorganisatie als Huize Agnes de laagste prijs boden per
transactie en ze geven ook een korting op de transacties omdat we een stichting zijn.
Met wat hulp van Mollie hebben we het betalingssysteem in een oogwenk op
de website kunnen krijgen. Er is momenteel ruimte gereserveerd op de website
onder het kopje ‘Help Huize Agnes’ en subkopje ‘Doneer aan Huize Agnes’ voor
het doneersysteem. Met het betaalsysteem kunnen er nu al vaste bedragen van
5, 10, 25 of 50 euro worden gedoneerd. Dit gebeurt met behulp van een klik op de
knop en er verschijnt een pop-up van iDEAL waarin de transactie gestart wordt.
Ben je ook nieuwsgierig geworden naar ons nieuwe donatiesysteem? Neem dan
snel een kijkje op onze website http://www.agnesvanleeuwenberch.nl > Help Huize Agnes > Doneer aan Huize Agnes, en test de module ook een keer. Daar zijn we
erg blij mee!
Vijf jaar Huize Agnes
Op 12 oktober bestaat Huize Agnes vijf jaar. Dit jubileum wordt op vrijdag 14 oktober gevierd in buurthuis het Wevehuis met een receptie en daarna een feest voor
alle (oud)bewoonsters, kinderen en vrijwilligers.
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