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Beste vrienden van Agnes,

I

n deze Nieuwsbrief leest u wat er sinds het nieuwe jaar voorviel in Huize Agnes, zoals de ervaringen van

vrijwilliger Geerte, opmerkelijke donaties en de komst van een tweede Huize Agnes.
Komen & gaan
Het nieuwe jaar is begonnen met een heleboel verhuisperikelen, veel werk, veel geregel, veel reuring. In januari
kwamen er twee jonge Afrikaanse vrouwen in huis, eentje met een kindje van bijna twee jaar. Later kwam er een
Spaans-Marokkaanse met een dochtertje van twee. Een Somalische vrouw bleek in het bezit van een
verblijfsvergunning en is weer vertrokken. Een Chinese bewoonster met twee kinderen heeft zich bij haar partner
gevoegd. In haar plaats kwam er een Afrikaanse met een kindje van een jaar. In maart sliepen er drie jonge
Afrikaanse vrouwen een nacht op de vloer van het kantoor. Zij konden niet terecht in de Sleep Inn omdat zij - zo is
de regel! - niet aan Utrecht gebonden waren. Dit probleem geldt voor alle mensen zonder papieren, want zij
hebben immers geen adres. Drie bewoonsters kregen een verblijfsvergunning, vanwege een B9-procedure. Dat
betekent dat zij aangifte hebben gedaan van mensenhandel. Een andere bewoonster kreeg ook een
verblijfsvergunning. Zij gaan Huize Agnes verlaten. Henny heeft zich intensief bezig gehouden met hulp aan een
transgender uit Siberië. Zij is uiteindelijk niet in huis komen wonen, maar vond elders onderdak.
‘Mag ik even storen?’
Fatimata (4 jaar), net op de basisschool, klopt aan de deur van het kantoor en vraagt, in perfect Nederlands: ‘Mag
ik even storen?’. Fatimata is de dochter van een analfabete moeder uit Guinee. Ze was twee en half jaar toen ze
hier kwam en sprak toen nog geen woord Nederlands.
Vrijwilligers
Er zijn een paar vrijwilligers vertrokken en er zijn veel vrijwilligers erbij gekomen. Wieke - die Huize Agnes op de
sociale mediakaart heeft gezet - is haar eigen bedrijf begonnen. Marijke, die twee keer per week met de kinderen
speelde, heeft weer werk gevonden. Voor Wieke is een vervangster gevonden bij de Vrijwilligerscentrale. Seline
gaat zich wijden aan de sociale media. Stagiaire Anne heeft haar diploma behaald, maar blijft vrijwilligerswerk
doen. Er zijn nog vijf vrijwilligers bijgekomen. Geerte heeft een maand intensief allerlei klusjes gedaan. Kitty heeft
een tijd computerles gegeven. Ben doet nu de financiële boekhouding. Jorien doet 56 uur vrijwilligerswerk in het
kader van haar opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Corma, bijna afgestudeerd kinderpsycholoog, is bij
ons team gekomen. Ondertussen heeft zich Francien gemeld, die Mariet gaat ondersteunen bij de begeleiding van
de vrouwen en kinderen.
Alle vrijwilligers van Huize Agnes zijn WA-verzekerd via de Domstadpolis van de gemeente Utrecht, een
collectieve verzekering voor vrijwilligers.
Reportage
Twee studenten van de School voor de Journalistiek hebben een reportage gemaakt over het leven van een
bewoonster in Huize Agnes. De film is te zien via YouTube.
Netwerken
Huize Agnes krijgt veel verzoekjes om mee te werken aan activiteiten. Dit levert in elk geval veel nieuwe contacten
op. Zo vroeg stichting Present ons mee te doen met een project om met Nederlandse gezinnen samen te eten en te
koken. Een van de deelneemsters bleek de nieuwe directeur van de Vrijwilligerscentrale te zullen worden, Lotte
Enting. Zij treedt half mei in dienst.Henny en Rokeya hadden in maart een bijzondere ontmoeting met Sisterhood,
een internationale beweging van christelijke vrouwen in Utrecht. Zo’n 140 vrouwen waren naar de kerk in de
Bollenhofsestraat gekomen. De sisters gaven vier tassen vol schoonmaakmiddelen mee en met Pasen kwamen ze
drie lekkere, zelfgebakken cakes brengen. Via Sisterhood kwamen we ook in contact met Emmaus Bilthoven en
met potentiële vrijwilligers en donateurs.

‘Ik vond het heel waardevol’
Basisarts Geerte van der Poel werkte de hele maand februari full time bij Huize Agnes. Ze zocht naar scholen en
woonruimte voor bewoonsters en gaf rekenles.
‘Ik was net vier maanden in Afrika geweest en mijn nieuwe baan op de kinderafdeling in het Diaconessenziekenhuis begon
pas in maart. In februari wou ik iets nuttigs doen. Op de site van de Vrijwilligerscentrale vond ik Huize Agnes.’ Ik deed veel
uitzoekwerk. ‘Ik heb gekeken of er drie meiden naar de Internationale Schakelklas konden. Ook heb ik uitgezocht of een
dame die in haar land was begonnen aan een computeropleiding aan de universiteit, hier verder kon in de ICT. Voor twee
dames die op de nominatie stonden voor een eigen huis ben ik op zoek geweest naar woonruimte.’ En passant gaf Geerte
rekenles aan een bewoonster die graag wilde weten hoeveel korting ze kreeg bij Albert Heijn. ‘Ik vond het heel waardevol.
In het ziekenhuis kom je mensen van allerlei pluimage tegen, maar met vluchtelingen had ik nog nooit in contact gehad. Nu
ken ik het verhaal erachter beter en weet ik waar zij tegenaan lopen. Het is fijn om, met praktische klusjes, toch iets voor
hen te kunnen betekenen.’
Uitjes
De kinderen zijn met stichting ‘Laat ze maar lachen’ naar NEMO in Amsterdam geweest. Binnenkort brengen ze
een bezoek aan KidzCity.
De zomervakantie is gepland van 16 tot 23 juli, opnieuw in Petten. Er is al een vakantiespaarpotje, maar daar zit
nog niet genoeg in. Bezoek in Petten is welkom. Bijdragen zijn ook nooit weg.
Giften en gaven








Een Haagse dame bood haar huis aan in Den Haag, geschikt voor twee moeders en twee kinderen. Zij
kreeg het huis niet verkocht en wilde er iets goeds mee doen. Zij had Huize Agnes gevonden tijdens een
bijeenkomst van Women Inc. en was aan ons blijven denken, vandaar. Voor Huize Agnes was dit te ver
weg en dus onpractisch, maar zusterorganisatie Stek in Den Haag heeft het huis dankbaar in gebruik
genomen.
Het Skanfonds heeft voor 2012 opnieuw financiële steun toegezegd.
Via geld uit het NRC lezersfonds zullen de aanvullende brandveiligheidsvoorzieningen worden
gerealiseerd.
In april stortte SNS Reaal 2500 euro op de rekening van Huize Agnes, een verlaat verjaardagscadeau van
een anonieme geefster. Diezelfde maand zegde Emmaus Bilthoven financiële steun toe.
Van een kerk in Baarn kregen we 800 euro uit een collecte.

‘Verbeter de wereld…’
Albert Heijn-franchiser Jolanda Konincks heeft al jaren een warme band met Huize Agnes. Ze sponsort veel feestjes en
bewoonsters koken regelmatig voor het winkelpersoneel.

‘Een paar jaar geleden vroeg Henny van den Nagel ons voor de catering, ter ere van het zoveel
jarig bestaan. Kunnen we bij jullie gratis boodschappen doen? Ons motto is: verbeter de wereld, begin bij jezelf, en om de
hoek. Huize Agnes zit niet om de hoek, maar toch was dat prima.’
Ze sponsort het liefst goede doelen in de buurt, maar verwacht er wel iets voor terug. ‘Niet van een stichting als Huize
Agnes, maar het bijzondere is dat dit toch regelmatig gebeurt. Eerst heeft een aantal bewoonsters onze kantine
schoongemaakt. Later vierden we het Suikerfeest en vroegen het personeel (er werken hier meer dan vijftien
nationaliteiten) om eten mee te nemen uit hun land. Dames van Huize Agnes kwamen toen ook maaltijden brengen. Met
Pasen heeft een bewoonster voor tachtig van onze mensen gekookt. Ze vonden het héérlijk!’
Juist die samenwerking vindt ze prettig. ‘Het geeft de dames een goed gevoel dat ze iets terug mogen doen en niet alleen
iets komen halen. Het is geven en nemen. Dat ervaar ik als heel fijn met Huize Agnes.’
Tweede Huize Agnes
In maart heeft woningstichting Portaal een plankwoning aangeboden. Het huis bevat vier kamers, een woonkamer
en er is een tuin. Op 14 mei hopen we de sleutel te krijgen en kan het opknappen en inrichten beginnen. Het
tweede Huize Agnes is bedoeld voor vrouwen die zelfstandig kunnen wonen.
Heidag
Tijdens de zogenaamde ‘heidag’ met de Raad van Toezicht is gesproken over de opvolging van Henny. Wat doen
we als Henny ermee ophoudt? Er is een plan uit-gekomen, maar de inhoud is nog geheim.De Raad van Toezicht
heeft ook geadviseerd aan alle vrijwilligers een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te vragen. In de nabije toekomst
zal die van alle vrijwilligers worden gevraagd die in contact komen met kinderen en andere kwetsbare personen.
Daar wil Huize Agnes nu al op inspelen. Alle vrijwilligers zullen daarover benaderd worden.
Benefiet in ACU
Op vrijdag 18 mei is er een Benefietvoorstelling voor Huize Agnes in ACU. Komt allen naar de Voorstraat 71!
Laatste nieuws
Wethouder Victor Everhardt (D66) overhandigde tijdens een bijeenkomst het eerste exemplaar van het
boekje Basisrechtenaan een ongedocumenteerde uit de stad Utrecht.
Mensenrechten zijn universeel. De dreigende strafbaarstelling van illegaal verblijf maakt het voor
ongedocumenteerden moeilijk hun rechten te realiseren. Steeds meer ongedocumenteerden zijn bang en voelen
zich opgejaagd.
Voor een aantal steden is een basisrechtenboekje samengesteld. Hierin staan onder andere de rechten voor
ongedocumenteerden, maar ook de adresgegevens van instellingen die voor hen toegankelijk zijn. Het
basisrechtenboekje is te downloaden op de site www.basisrechten.nl.

