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Agnes vertelt
Beste vrienden van Agnes,
In deze Nieuwsbrief leest u wat er de laatste maanden in Huize Agnes is voorgevallen. Zoals interviews met
bewoonster Vanessa, met vrijwilligster Maria Platteeuw en met Mieke Heijnen, vertrekkend voorzitter van de Raad
van Toezicht.
Paul van Vliet Award
Op 20 november - de Dag van de Rechten van het Kind - kreeg Huize Agnes de allereerste Paul van Vliet
Award. Een hele eer! De cabaretier reikte de prijs zelf uit in De Efteling. “Het is inspirerend om te zien dat
niemand handelt uit eigen belang, maar het belang van het kind centraal zet”, zei hij over Huize Agnes. De
Paul van Vliet Award beloont organisaties die zich op een bijzondere en vernieuwende manier inzetten voor
kinderen. Het is een initiatief van UNICEF en De Efteling. De prijs is een kunstwerk en 10.000 euro. In overleg
met UNICEF zal dat bedrag goed worden besteed.

Komen & gaan
Sinds eind oktober zijn er drie vrouwen en drie kinderen vertrokken uit Huize Agnes. Ze gingen naar een
eigen huis, bij vrienden wonen en naar het AZC. In hun plaats zijn er vier vrouwen en vijf kinderen gekomen,
uit Rwanda, Nigeria, Eritrea en Somalië. Twee vrouwen en hun kinderen kregen een verblijfsvergunning,
eentje dankzij het Kinderpardon.
Op 25 januari is er een meisje geboren, ze heet Samya.

‘Het is net één familie hier’
Goedlachs is ze, maar niet zonder zorgen. Vanessa (32) voelt zich thuis in Huize Agnes. Net als haar zoontje Jeremy
(3). ‘Dat hij het goed heeft en vriendjes om mee te spelen, maakt het voor mij makkelijker.’
Niets dan lof heeft de geboren Ghanese voor de wijze waarop ze is opgevangen in Huize Agnes. “De mensen
zijn aardig, Henny is als een moeder voor mij en de andere vrouwen hier. Ze kan ook wel eens boos zijn,
maar ze heeft geduld. Het is net één familie hier en ik ben trots dat ik daar deel van uitmaak.” Jeremy gaat op
dinsdag en vrijdag naar school. Dat geeft Vanessa de gelegenheid zelf vrijwilligerswerk te doen bij Emmaus
Parkwijk. Met een glimlach. Zo kan ze iets terugdoen voor de hartelijkheid die ze in Utrecht heeft ervaren.
Maar wat brengt de toekomst? “Daar heb ik wel eens slapeloze nachten van. Dan ben ik zo moe van alle
zorgen, dat ik een uurtje langer blijf liggen. Daar is alle begrip voor. En het is prettig dat er dan vrijwilligers
met Jeremy naar het park gaan of hem in het kantoortje laten spelen.”

Jeremy tijdens Sinterklaas

Nieuwe vrijwilligers
Er zijn de afgelopen maanden veel nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Welkom aan Celine, die in Agnes II
Anita ter zijde staat. Kanita die Nederlandse les kwam geven, maar daarna heel goed bleek met computers.
Rozemarijn die begint met oppassen en in is voor meer. Wilma die een droom heeft, maar ook gewoon haar
handen wil gebruiken. Ellen gaat het komende jaar zorgen dat het geld van Unicef goed wordt besteed en
vooral dat alles goed wordt vastgelegd. Goed nieuws: Robert Jan is weer beter en zijn interviews staan in deze
nieuwsbrief. Stagiaire Maura gaat een integraal veiligheidsplan maken voor alle drie de huizen. Een speciaal
welkom aan een bijzondere stagiaire: Paula, die vroeger met haar moeder in Huize Agnes woonde. En tot slot
Dorien en Sylvia die tijdens hun sociale stage vooral met de kinderen gaan spelen, spelen en nog eens spelen.

Maria: terug van weggeweest
‘We hebben een goed team en ik hoop dat we met z’n allen het
goede werk nog lang mogen voortzetten.’ Aan het woord is Maria
Platteeuw (28), sinds een jaar weer vrijwilligster bij Huize Agnes.
Maria heeft zojuist een drukke periode achter de rug. Tijdens
de vijf weken vakantie van coach en begeleider Mariet, was
ze bijna dagelijks in de weer. “Ondersteuning bieden in de
breedste zin, dat is wat ik vooral heb gedaan.” Haar motivatie om
vrijwilligerswerk te doen bij Huize Agnes, laat zich aflezen aan de
studie die ze heeft gevolgd: Social Work and Human Rights. Dat
deed ze in Göteborg, Zweden. Daardoor was ze er twee en een
half jaar tussenuit. Maar toen ze terugkwam in Utrecht, was de hernieuwde - aansluiting bij Huize Agnes snel gevonden. “Ik had
voor mijn vertrek al vertaalwerk gedaan voor Huize Agnes.” Nu
Mariet weer op haar post is, is het ‘afkicken’ geblazen voor Maria.
Het is zaak gepaste afstand te bewaren en niet té zeer betrokken
te raken bij de vrouwen en hun problematiek, vindt ze. “Het is
belangrijk daarin een goede balans te vinden.”

Feest, feest, feest
De kinderen van Huize Agnes hebben twee Sinterklaasfeestjes gevierd. Een keer in het Spoorwegmuseum,
op uitnodiging van de Guusje Nederhorst Foundation voor Vergeten Kinderen. En - tegelijk met de
zevende verjaardag van Huize Agnes - in het Wevehuis. De kinderen kregen stapels cadeautjes. Dank u wel,
Speelgoedbank! Moeders en vrijwilligers kregen ook cadeautjes. En Henny van de Nagel was heel blij met een
ingelijste foto van het standbeeld van Agnes van Leeuwenberch.
Onder onze kerstboom lagen kerstpakketten van de Bijbelkring van de Jacobikerk. Mevrouw Manschot van
Sisterhood kwam weer zelfgebakken tulbanden brengen. Met Kerst kwamen er ook veel extra giften van
particulieren en kerken, zelfs van kerken uit Groenekan en Putten.

Opvolging Henny
Huize Agnes overlegt al een tijdje met Stichting De Tussenvoorziening over de opvolging van oprichter
en coördinator Henny van den Nagel. De Tussenvoorziening gaat een medewerker aanstellen, die voor
50% werkt voor Huize Agnes en voor 50% voor de nachtopvang van ongedocumenteerden van de
Tussenvoorziening. Henny gaat de nieuwe coördinator vanaf juli inwerken. Per 1 januari 2015 stopt Henny als
coördinator bij Huize Agnes. Maar zij verdwijnt niet uit beeld. Een parttime coördinator is natuurlijk te weinig.
Daarom wordt het bestuur uitgebreid. Henny zal hierin nog een tijd actief blijven. De Raad van Toezicht wordt
opgeheven.
Iedereen is opgelucht dat Huize Agnes veilig verder kan. Op 25 maart wordt er een samenwerkingscontract
getekend met de Tussenvoorziening. De nieuwe coördinator komt bij hen in dienst en wordt bij Huize Agnes
gedetacheerd.
‘Veiligheid in huis vond ik belangrijk’
Op 1 februari vertrok Mieke Heijnen van Utrecht naar Nijmegen. De liefde achterna. Ze was vier jaar voorzitter van
de Raad van Toezicht.
Vier jaar geleden maakte Mieke kennis met Huize Agnes. “Ik had een werkster die werd gestalkt. Later
begreep ik dat het vermoedelijk een illegale dame was. Ik belde een vriendin om advies en zo kwam ik in
contact met Henny van den Nagel. De stalker, een man, stond op een gegeven moment zelfs voor mijn huis.
Toen heb ik mijn werkster het huis uit moeten smokkelen.”
Voor Mieke was vooral ‘veiligheid’ belangrijk. “Brandveiligheid en veiligheid in huis. Het mocht niet zo zijn dat
er binnen ongelukken gebeurden. Daarin zijn grote stappen gemaakt. Er is gelukkig subsidie gevonden om
die veiligheid te vergroten.”
Mieke werd getroffen door de bijzondere verhalen en belevenissen van de bewoonsters. “En hoe leuk de
vrouwen en kinderen zijn!” Alle lof heeft ze voor de inzet van de vele vrijwilligers en het sociale karakter van
Utrecht. Ze vindt het prachtig dat verschillende instanties in de stad Huize Agnes een warm hart toedragen.
Ze ziet de uitbreiding naar drie Huizen Agnes echter wel als een signaal naar diezelfde gemeente én de
samenleving. “In een land als Nederland zou een bijzondere opvang als Huize Agnes voor mensen zonder
geldige verblijfspapieren niet nodig hoeven zijn.”

De Toevlucht
Op 16 december is er een nieuwe nachtopvang opengegaan - tijdelijk - speciaal voor de wintermaanden.
De Toevlucht is vooral georganiseerd door de protestantse kerken en heeft twintig slaapplekken. Mannen
zonder geldige papieren kunnen er terecht. Sinds de invoering van de voorwaarde ‘regiobinding’ is er voor
hen namelijk geen plek meer in de officiële nachtopvang.
In mei gaat De Toevlucht weer dicht. De kerken hopen dat de gemeente het dan overneemt.
Villa Vrede
Op 1 maart gaat Villa Vrede open in Hoograven. Een villa waar alle mensen zonder geldige papieren terecht
kunnen. Huize Agnes is betrokken bij de opzet van Villa Vrede. Een bewoonster zit er in het bestuur en andere
bewoonsters gaan er vrijwilligerswerk doen.
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