stichting Ag nes van Leeuwenberch
Hui ze Ag nes, een pla ats voor v rouwen en kinderen ver van huis
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Agnes vertelt
Nieuwsbrief 19, juni 2013
Beste vrienden van Agnes,

I

n deze Nieuwsbrief leest u wat er sinds het nieuwe jaar is voorgevallen in Huize
Agnes, zoals een gesprek met Klasine, die met veel plezier huisraad koopt voor Huize
Agnes, en met Marina, die na een lange zwerftocht rust vond bij Huize Agnes.
Beste cursist
Rokeya is een oud-bewoonster van Huize Agnes. Zij heeft nu een verblijfsvergunning en woont met haar zoontje in hun eigen huis. Rokeya slaagde in één keer voor
haar inburgeringexamen: binnen vier maanden!
‘Mijn docent zei: jij bent onze beste cursist. ’

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.

Winter in de tuin bij Huize Agnes

Vrijwilligers
Vanaf februari kwamen er veel nieuwe vrijwilligers bij. Jaap ging klusjes doen in Huize
Agnes III. Maria - bijna afgestudeerd als maatschappelijk werker - kwam Mariet ter
zijde staan. Njambi ging aan de slag als assistent boekhouder. Bovendien zijn er nog
drie zorgzame oppassers voor onze kleintjes. Nick loopt stage voor zijn opleiding Integrale Veiligheidskunde. Hij schrijft nu een integraal veiligheidsplan voor Huize Agnes.

‘Twee vliegen in een klap’
Mensen helpen, dat zit er gewoon in bij Klasine (87). Ze deed haar hele leven vrijwilligerswerk. Met haar donaties aan goede doelen is ze gestopt. Nu koopt ze huisraad voor Huize
Agnes. Dan weet ze zeker dat het goed terecht komt.

T

oen ze een artikel over Huize Agnes las in de wijkkrant, nam ze meteen contact
op Henny van den Nagel. ‘Ik heb altijd veel gedoneerd, maar daar ben ik van
teruggekomen. Je weet niet welke directeuren er aan het hoofd zitten. Ik dacht: met
wat ik overhoud, kan ik Huize Agnes steunen.’
Er was net een derde huis gekomen. ‘Henny
gaf me een lijstje met spullen die nog nodig
waren. Leuk, dacht ik, zo vang ik twee vliegen
in een klap. Ik help hen, maar ook mezelf. Het
is mijn grote hobby om tweedehands te kopen.’
Klasine kocht een hele keukenuitrusting:
potten en pannen, lepels en vorken, borden
en kopjes. ‘Henny heeft me meegenomen naar het nieuwe huis en deed vol trots de
keukenkastjes open. Leuk om het allemaal in gebruik te zien.’
Bij Emmaus in Bilthoven vond ze een hele partij splinternieuwe gordijnen. Ze
waren zo zwaar, dat ze hulp moest vragen om ze de bus in en uit te tillen. ‘Ze hangen prachtig, vertelde Henny.’

Kinderen & oppas
Helena, Margarita en Claudia zijn nieuwe vrijwilligers bij de oppaspool van Huize
Agnes. Zij vangen vijf kinderen op van vrouwen die overdag naar school gaan. Nederlands sprekende verzorgsters stimuleren de taalontwikkeling, dat is het idee. Voor

Stagiaires bij Huize Agnes

Behalve over brandveiligheid gaat dat ook over voedsel-, kinden sociale veiligheid. Tip van Dick: Dichte gordijnen overdag
trekken de aandacht en als anoniem adres wil je niet opvallen.
Dus: gordijnen open.
Twee scholieren deden hun maatschappelijke stage bij Huize
Agnes.

Agnes II hopen we ook nog een zorgzame oppas te vinden. Ken
je zo iemand, neem dan vooral contact op.
Voorheen konden de schoolgaande moeders ook gebruik
maken van crèche De Droomplaats. Daar is heel goed voor de
kinderen gezorgd en ze hebben al veel geleerd. Heel veel dank
daarvoor! De kinderen kunnen nu terecht op de crèche van de
Tussenvoorziening - voorheen Meisjesstad - aan de Oudegracht.
Deze crèche is opnieuw geopend. Moeders die zelf meehelpen,
hoeven niet te betalen.

Groeten van mij

H

allo, ik ben S., 20 jaar oud. Via MVVN (Marokkaanse Vrouwen Vereniging
Nederland) ben ik in 2009 bij Huize Agnes terechtgekomen. Ik had geen
onderdak, maar door Huize Agnes heb ik gelukkig niet op straat hoeven slapen.
Huize Agnes betekent heel veel voor mij.
Ik weet niet wat er anders met mij was gebeurd.
Ik heb nieuwe, aardige mensen leren kennen. Veel heb ik geleerd, zoals mensen
helpen en andere culturen leren kennen. Ik ben alle vrijwilligers (vooral Mariet en
Henny) erg dankbaar. Zij doen zoveel om onderdak te geven aan vrouwen die in een
slechte situatie zijn, zoals ik.
Met vriendelijke groeten,
S

Huize Agnes III
Tijdens het openingsfeestje van Huize Agnes III lag er sneeuw. Met een vuurkorf in de
tuin, soep en Glühwein was het toch warm. De naaste buren waren uitgenodigd en
zij zijn heel blij met de komst van Huize Agnes, want
leegstand leidt maar tot verpaupering. Een buurvrouw
(89 jaar) bracht als cadeau zelfgebreide dekentjes mee.
Huize Agnes 3 is een voormalige dokterswoning, aange
boden door woningstichting Portaal.
Het huis is bedoeld voor vrouwen die weinig begeleiding nodig hebben.
De buurvrouw (89) had voor de kinderen een dekentje gebreid.

Sisterhood
Huize Agnes was voor de tweede keer uitgenodigd op Sisterhooddag, de internationale vrouwendag van protestantse vrouwen. Het was een grote bijeenkomst met honderdtwintig vrouwen. De bewoonsters van Huize Agnes kregen allemaal een cadeautje
en - alvast voor op vakantie - een berg houdbaar eten zoals koffie, pasta, jam en
pindakaas.
Vrijwilliger en zangeres Mirjam zong een prachtige gospel. Bewoonster Marina vertelde over haar leven op de vlucht en de rust die ze vond bij Huize Agnes.

‘Ik heb vier boeken geschreven’
Marina (40) zwierf met haar baby door heel Nederland, tot ze rust vond bij Huize Agnes en
haar talenten ontdekte.

V

ijf jaar geleden verhuisde Marina van Suriname naar Groningen. Ze ging er
samenwonen met een man die aan de drugs bleek en haar mishandelde, ook
toen ze een zoontje met hem kreeg. De buren belden de politie en hij kreeg eventjes
een huisverbod. Daarna ging het slaan verder.
‘Ik ben vertrokken met mijn kind. Hij was twee maanden. In Groningen konden ze
ons niet opvangen omdat ik geen verblijfsvergunning had. Zo begon onze zwerftocht van de ene onbekende naar de andere. In de week voor we in Huize Agnes
kwamen, hadden we alleen ’s nachts onderdak.’
Ze moesten meteen naar de dokter, waren allebei ziek.
‘Hier ben ik helemaal tot rust gekomen en mijn kind ook. Hij was angstig en had
een achterstand. Die heeft hij helemaal ingelopen. Hij is nu drie jaar en gaat naar de
voorschool. In de rust zijn mijn talenten naar buiten gekomen. Ik heb drie kinderboeken geschreven en rond nu een boek voor volwassenen af. Dat gaat over de
relaties die ik heb gehad, waarom die misliepen. Het is een geestelijk boek en wordt
vast een bestseller.’
Giften
Het charitatieve fonds van de katholieke kerken in de Kromme Rijnstreek gaven voor
drie jaar geld voor de wasmachine- en drogerhuur, voor de abonnementen van internet
en televisie in Huize Agnes III. Het fonds gaat ook de verbouwing daar betalen.
Skanfonds schonk 10.000 euro. Huize Agnes is voor het eerst - voor zover bekend - opgenomen in een testament. Dat is van een mevrouw die zelf een vluchtelingenmeisje met
haar baby heeft opgevangen.

Brandveiligheid
Met het plaatsen van een tussendeur, een veiliger toegang tot de brandtrap en doorgeschakelde brandmelders is de brandveiligheid in Huize Agnes nu helemaal in orde. We
willen nog een stapje verder gaan en het gasstel op de bovenverdieping vervangen door
een inductiekookplaat. Wie weet er eentje?
Lunch
Op 25 mei was er een lunch in Huize Agnes II, speciaal voor een aantal wellwishers,
oftewel mensen die het goed menen met Huize Agnes, zoals de Vrijwilligerscentrale,
Emmaus, het K.F. Heinfonds en het charitatieve fonds van katholieke kerken in de
Kromme Rijnstreek.
Bewoonsters, kinderen en vrijwilligers bedanken iedereen voor de hulp die Huize
Agnes weer heeft gekregen in de afgelopen maanden. Elk jaar opnieuw denken we: hoe
gaan we het redden, maar het lukt steeds weer.
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