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Agnes vertelt
Nieuwsbrief 20, najaar 2013
Beste vrienden van Agnes,

I

n deze Nieuwsbrief leest u wat er de laatste maanden in Huize Agnes is voorgevallen,
zoals de vondst van een bijzonder standbeeld en een gesprek met vertrouwenspersoon Marieke Sillevis-Smitt.

Komen & gaan
In 2013 zijn er - tot nu toe - zeven vrouwen en vier kinderen vertrokken. Hun plaatsen
zijn door evenveel vrouwen en kinderen weer ingenomen. Er waren ook twee gasten. De
ene bleef een maand en de andere tien dagen.
Hoera! In mei beviel een bewoonster van een gezonde zoon en in februari beviel onze
extern wonende gast van een eveneens gezonde dochter.
Tolerantieprijs
Op 19 september heeft burgemeester
Wolfsen de gemeentelijke Tolerantieprijs uitgereikt aan Stichting Agnes van
Leeuwenberch. Door mensen zonder
verblijfspapieren tijdelijk onderdak en
bescherming te bieden, staat Huize
Agnes symbool voor de Utrechtse gastvrijheid en tolerantie. Tolerantie die
meer is dan passieve verdraagzaamheid,
namelijk: handen uit de mouwen steken
en investeren in mensen die het het meeste nodig hebben. Huize Agnes vervult een
voorbeeldfunctie, stelt de jury. De prijs: een oorkonde en 7.000 euro.

Komen & gaan
De afgelopen maanden zijn er drie vrouwen en een kind vertrokken. Twee vrouwen
gingen naar een andere opvangplek. Een moeder en haar zoontje kregen een eigen huis.
In Huize Agnes III zijn twee extra kamertjes gekomen. Zodoende kwam er plek voor vijf
nieuwe vrouwen en vier kinderen. Ze komen uit Tunesië, Armenië, Somalië en twee
uit Guinee. In totaal verblijven er nu negentien vrouwen en vijftien kinderen. De drie
huizen zitten helemaal vol.
Dankmail
Begin oktober kwam dit ontroerende mailtje binnen, van een bewoonster die deze
zomer bij Huize Agnes op de bank sliep en voor wie nu een klein kamertje is vrij
gemaakt:
‘Ik will altijd jullie bedanken voor helpen mensen en aan hun hope geven. Met jullie, ik
vind hope die ik had geverloren. Ik vertrouwt an jullie en met jullie ik kan ook an een
mooi toekomst hopen en geloven.’
Nieuwe vrijwilligers
Er zijn zes nieuwe vrijwilligers. Welkom allemaal!
Kim had als fondsenwerver meteen succes met haar inspanningen voor de Tolerantieprijs van de gemeente Utrecht. Coco kwam eigenlijk om op de kinderen te passen, maar
zorgt inmiddels ook voor de social media en een update van de website. Coen stak als
allround-klusser meteen de handen uit de mouwen. Bente gaf een tijd taalles. Kim is
gestart als kinderoppas.
Julia geeft taalles aan meisje van tien jaar uit Somalië, dat nooit naar school is geweest.
Het meisje kwam met haar moeder en kleine broertje uit een vluchtelingenkamp in de
regio. Ze gaat nu naar de Taalschool en begint steeds meer Nederlands te praten. ‘Kan
ik u helpen?’, was een van haar eerste zinnetjes.
Agnes aan het strand
De vrouwen en kinderen van Huize Agnes trokken, samen met
de ‘grijze panters’ Henny en Mariet en poedel Doggy, in de
zomervakantie weer veel bekijks op het strand van Petten.
Een Somalische die in haar kleurige gewaden de zee instapt en haar hoofddoek verliest,
dat zie je niet elke dag!
Het was elke dag mooi standweer. Dan was er nog het verwarmde zwembad bij de camping, waar zelfs een baby’tje van vijf maanden van kon genieten.

‘Het kwam ineens heel dichtbij’
Marieke Sillevis Smitt was twaalf jaar buurtpastor in Kanaleneiland. Sinds deze zomer
richt ze zich exclusief op ongedocumenteerden én is ze vertrouwenspersoon bij Huize Agnes.

B

ewoonsters en vrijwilligers die problemen hebben waar
ze onderling niet uitkomen, kunnen terecht bij pastor
Marieke Sillevis Smitt. ‘Ook als het gaat ook problemen met
instanties. Zo was er een bewoonster die zich seksueel geïntimideerd voelde door een medewerker. Daar heb ik in bemiddeld. Nu is het uit de wereld.’
Als buurtpastor kwam ze in aanraking met mensen zonder
papieren. ‘Toen de zoon van een vrijwilligster werd opgepakt door de vreemdelingenpolitie, kwam het ineens heel dichtbij. Hij had te lang getreuzeld om zijn verblijfsvergunning te verlengen en werd vastgezet in het vertrekcentrum in Zeist, als
een crimineel! Van de straatpastor hoorde ik dat er veel mannen op straat rondliepen
omdat er geen opvang was. Door die twee zaken ben ik wakker geschud. Er moest
iets gebeuren voor deze doelgroep. Veel jongeren van de kerk vonden dat ook.’
Zo ontstond het idee voor Villa Vrede, een huis waar iedereen zonder papieren terecht
kan. Voor activiteiten en een sociaal netwerk. Er is een pand gevonden in Hoograven en ze
hopen in december van start te gaan. Ze vindt het een eer om vertrouwenspersoon te zijn.
‘Ik ben blij dat Huize Agnes bestaat en dankbaar dat ik mijn steentje bij kan dragen.’

Standbeeld
Verrassing! Deze zomer ontdekte Huize Agnes-advocaat
mevrouw Melchers een standbeeld van Agnes van Leeuwenberch.
Het staat in de tuin van het Bartholomeusgasthuis aan de
Lange Smeestraat.
In haar handen draagt Agnes een model van het gasthuis dat
na haar dood is gebouwd.

‘Samen kunnen we meer’
Huize Agnes maakt met de Tussenvoorziening plannen voor een mogelijke opvolging van
Henny van den Nagel. Zij wordt ook een dagje ouder en ... een tweede Henny vind je niet zo
snel. ‘Dus kwam ze uit bij een betaalde coördinator’, zegt Guusta van der Zwaart, manager
opvang bij de Tussenvoorziening. ‘Dat plan werken we nu samen uit.’

‘W

e hebben al een aanvraag gedaan bij het Oranjefonds voor een coördinator voor Huize Agnes. We
zijn er ook over in gesprek met de gemeente. Die vindt de
taak die Huize Agnes vervult heel belangrijk, verwijst zélf
mensen door. Ze zijn positief over een overdracht naar de
Tussenvoorziening.’
De eerste stappen op het samenwerkingspad zijn al gezet.
Henny was op zoek naar een vrijwilliger die de vrouwen financieel begeleidt die
meer zelfstandig wonen. De Tussenvoorziening heeft een vacature uitgezet bij hun
eigen vrijwilligersbank. ‘Bij Stadsgeldbeheer zitten financiële vrijwilligers, met veel
kennis over geld- en budgetbeheer’, zegt Guusta van der Zwaart. ‘Verder hebben we
een project Kinderen in de Opvang, om de belangen van kinderen beter te behartigen. Vrijwilligers van Huize Agnes kunnen zich daarbij aansluiten.’
Het idee is dat de nieuwe coördinator langere tijd met Henny gaat optrekken en
goed door haar wordt ingewerkt. ‘Huize Agnes heeft veel kennis over vrouwen en
kinderen zonder documenten. Wij hebben veel kennis van opvang en het werken
met vrijwilligers. Samen kunnen we meer.’

Goede gaven
Sisterhood heeft een warm hart voor Huize Agnes. Een sister bakt altijd cakes op bijzondere dagen. Met Pinksteren kwam zij er drie brengen. Een andere sister hield tijdens
haar bruiloft een collecte voor Huize Agnes.
De zomervakantie in Petten is gesponsord door een donateur (100 euro) en een gezin
(200 euro). De Jeruzalemkerk schonk 500 euro en Emmaus Domstad stelde 7.500 euro
beschikbaar voor de opvolging van Henny, onder het motto: wij geven liever een hengel
(voortgang) dan vis (exploitatie).

Fietsen
Huize Agnes zit goed in de fietsen. Deze komen vooral binnen via vrijwilliger Jan Willem, die ook fietsles geeft. Hij gebruikt zijn netwerk om aan fietsen te komen, zoals
Joep (Het Fietspad), Joris Kok (Kok Fietsen), Frans Compeer, Emmaus Utrecht, familie
en vrienden. Allemaal hartelijk dank!
Brandveilig
De brandveiligheid is in alle drie de huizen grotendeels in orde. Fondsenwerver Kim is
nog bezig met geld voor nieuwe leidingen en een tweede stoppenkast in Huize Agnes I.
Dan kan daar op de eerste verdieping elektrisch worden gekookt in plaats van op gas.
Dat is namelijk veiliger.
In Huize Agnes III wordt een tweede douche aangelegd.
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