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K

inderen, bewoonsters en vrijwilligers wensen u een goed 2012. De eerste vijf jaar heeft Huize Agnes haar

bestaansrecht kunnen bewijzen dank zij uw aller hulp. Daar hopen we in 2012 mee door te gaan. Wij zijn
positief gestemd, ondanks het politieke klimaat, wat niet altijd zo positief is. Gelukkig staat de gemeente Utrecht
helemaal aan onze kant en met uw steun gaat het ons zeker weer lukken.

Beste vrienden van Agnes,

I

n deze Nieuwsbrief leest u wat er de afgelopen maanden voorviel in Huize Agnes, zoals de hulp van klussende

ambtenaren, de viering van het vijfjarig bestaan, de ervaringen van stagiaire Anne en de inzet van professioneel
fotograaf Renée Frinking voor een bewoonster van Huize Agnes. Lees vooral wat Mariet, onze vrijwilliger van het
eerste uur, zegt over de positie van vrouwen in vele landen.
Komen & gaan
Jeanine en haar zoontje zijn vertrokken naar het asielzoekerscentrum. Halina logeerde een paar weken op de
bank. Karima (zwanger) verbleef vijf weken en Minu, ook zwanger, twee weken bij Huize Agnes, tot ze beiden naar
het AZC konden.

Gemeente klust

Twaalf medewerkers van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling staken in
september hun handen uit de mouwen bij Huize Agnes.
De eerste vrijwilliger meldde zich al voor negen uur. Onder leiding van ambtenaar Anita Lubberdink gingen ze aan
de slag met timmeren, schilderen, schoonmaken, onkruid wieden en snoeien van de klimhortensia.
Wethouder Victor Everhardt was ook van de partij. Tot verbazing van de bewoonsters ontdeed hij de badkamer
van schimmel: een man, in zo’n hoge positie! Het was een mooie kennismaking met elkaar.

Pardon

Vraag van Monique (8 jaar) tijdens de lunch:
‘Mag ik een boertje laten als ik daarna pardon zeg?’
‘Ik ben een levenservaring rijker’

A

nne (25) loopt sinds september stage bij Huize Agnes, drie dagen per week, een half jaar lang. ‘Ik ben warm

ontvangen en voelde me al snel thuis.’
Anne studeert Sociaal Pedagogisch Werk voor volwassenen. In de zomervakantie maakte ze kennis met iedereen, op het
vakantieadres in Putten. Daarna ging ze aan de slag.
‘Eigenlijk doe ik van alles, bijvoorbeeld gesprekken voeren met de vrouwen over hun situatie. Daar wist ik niks van. Een
vrouw heb ik begeleid naar de voedselbank, een ander naar de opticien. Ik help een meisje met haar huiswerk en ik heb
een voorlichtingsavond over voeding georganiseerd.’
Dagelijks biedt ze ondersteuning bij de opvoeding van de kinderen. Anne: ‘In de vier maanden dat ik er ben, heb ik een
klein Chinees jongetje zien veranderen. In het begin was hij erg eenkennig. Hij kon niet zonder zijn moeder, maar sinds
hij naar de crèche gaat, is dat voorbij: mooi om te zien.’
Ze heeft vooral geleerd hoe de wereld eruit ziet voor vrouwen zonder verblijfspapieren. ‘Daar ben ik dankbaar voor. Het
is moeilijk om je weg te vinden als je geen recht hebt om hier te zijn.’
Agnes vijf jaar
Het Wevehuis zat op 14 oktober tjokvol verjaardagsgasten. Huize Agnes vierde er haar vijfjarig bestaan.

Het feest verliep vlekkeloos dankzij de inzet van vrijwilligster Wieke. Zij had het grootste deel van de organisatie
op zich genomen.
De kinderen zongen een verjaardagslied in drie talen en er was een première: een mooie fotoserie van de kinderen
in Huize Agnes, gemaakt door Mariet. Deze serie zal ook worden gebruikt om Huize Agnes te promoten.

‘We kregen het idee een kookboek te maken’
Renée Frinking fotografeert gerechten voor bladen als Libelle, Linda en Allerhande. Eind november hield zij een
fotosessie met een bewoonster van Huize Agnes, die haar geld in de catering wil verdienen.
‘Ik kreeg het verzoek van Huize Agnes of zij een foto van mij mocht gebruiken uit een boekje van
Conimex, voor haar visitekaartje. Dat vond ik prima, maar ik vond het zo’n bijzonder verhaal. Het leek
me leuker om haar eigen gerechten uit Bangladesh te fotograferen. Daarom heb ik haar uitgenodigd in
de fotostudio. Kok Ingmar koos samen met haar recepten uit die aantrekkelijk waren om te bereiden en
samen met een foodstyliste gingen we aan de slag. Intussen vertelde zij over haar situatie en hoe het zo
reilt en zeilt in Huize Agnes. Daar was ik totaal onbekend mee. Het verbaasde me dat het eigenlijk maar
een relatief klein aantal vrouwen en kinderen is, die ineens het land uitgezet kunnen worden. Waarom
wordt daar zo moeilijk over gedaan? Toen ze vertelde over de verschillende nationaliteiten die in huis
wonen, ontstond spontaan het idee om een kookboek te maken. Daar werk ik graag aan mee.”
Nominaties
Huize Agnes is de afgelopen maanden genomineerd voor drie prijzen, onder meer voor de Mantel van Sint
Maarten, een aanmoediging voor projecten die solidariteit in praktijk brengen. Deze prijs is begin november
uitgereikt in de Domkerk. Mariet hield er een goede toespraak over de achtergrond van de vrouwen die opvang
nodig hebben. De Mantel ging echter naar een ander project. Ook zij hebben het verdiend.
Henny van den Nagel en Mariet Endeman waren ook genomineerd voor de landelijke Meer dan handen award. De
awards zijn op 7 december uitgereikt door staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) en Ivo Niehe, in
bijzijn van prinses Margriet. Ook deze prijs ging naar een ander project.
Tot Kerst kunnen kinderen nog stemmen op Huize Agnes in speeltuin Griftsteede in het Griftpark. Daar zijn we
uitgekozen als één van de goede doelen. Stembriefjes zijn te vinden in de Kinderhoek.
Kort





Het jaarverslag van 2010 staat op de website van Huize Agnes.
Er is geld voor haar zestigste verjaardag voor de vakantie volgend jaar geschonken door Helen van
Santen, ex-vrijwilligster .
Bewoonsters van Huize Agnes gaan lekkernijen maken voor de jaarlijkse Kerst-in voor Utrechtse
daklozen, op tweede kerstdag.

Toespraak van Mariet bij de uitreiking van de Mantel van Sint Maarten
In veel landen en culturen worden vrouwen onderdrukt.
Zij lopen er grote risico’s op genitale verminking, uitbuiting, uithuwelijking, verkrachting en vrouwenhandel.
Een deel van deze vrouwen onttrekt zich aan haar lot, daarmee alle schepen achter zich verbrandend.
Een klein deel van deze vrouwen komt naar Nederland.
Zij krijgen in veel gevallen hier geen verblijfsvergunning, omdat zij niet voldoen aan onze vrouwonvriendelijke
toelatingseisen.
Uiteindelijk belanden zij dan op straat, waar opnieuw uitbuiting dreigt.
Huize Agnes wil hen – in ieder geval voor zes maanden – een veilig onderdak bieden. Wij helpen de vrouwen en
haar kinderen bij de problemen die zij hebben op het gebied van gezondheid, opvoeding, taal en financiën, altijd
met als doel de zelfredzaamheid te vergroten.
Gelukkig worden wij daarbij geholpen door veel mensen, fondsen en door de gemeente Utrecht.
Deze nominatie ervaren wij als een steun in de rug om door te gaan, ook wanneer illegaliteit en het helpen van
illegalen strafbaar wordt.
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