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Huize Agnes

I

n Nederland zwerven veel vrouwen met hun kinderen over straat, omdat ze zonder geldige verblijfspapieren in

Nederland zijn. Deze vrouwen kunnen sinds kort terecht bij de stichting Agnes van Leeuwenberch, die met huize
Agnes tijdelijke opvang biedt.
Initiatiefneemster van de stichting is Henny van den Nagel, die elders in deze krant is geïnterviewd over LETS. De
vrouwen mogen maximaal een half jaar in het huis wonen, waar ze verzekerd zijn van de dagelijkse maaltijden en
van een slaapplaats. Hier kunnen ze tot rust komen en weer gaan nadenken over hun toekomst. Om de vrouwen
werkelijk een toekomstperspectief te bieden, wordt contact gelegd met diverse instanties die kunnen helpen bij
het aanvragen van een verblijfsstatus, of bij terugkeer naar het land van herkomst. Tot de doelgroep behoren
oorlogsvluchtelingen, maar ook vrouwen die gevlucht zijn voor een onderdrukkend regime, door
mensensmokkelaars in de prostitutie terecht zijn gekomen, of die hoopten hier een beter bestaan op te bouwen.
Omdat ze geen inkomen hebben, voorziet de stichting in hun dagelijkse behoeften. De vrouwen koken echter zelf
en houden zelf het huis schoon.
Hoewel het huis volledig steunt op de inzet van vrijwilligers, is er toch geld nodig. Behalve maaltijden en onderdak
betaalt de stichting namelijk ook reiskosten, schoolgeld voor de kinderen, kleding, speelgoed en medische en
andere zorg.
Wilt u donateur worden, of heeft u interesse in het doen van vrijwilligerswerk bij de stichting, neemt u dan contact
op met huize Agnes, 06-20669236 (Henny van den Nagel). Ook kunt u kijken
op www.agnesvanleeuwenberch.nl of een e-mail sturen naar info@agnesvanleeuwenberch.nl.
Er worden nog vrijwilligers gezocht voor het zoeken van kleine sponsors (winkels), het opzetten van een
donateursbeleid en mensen die de bewoners met raad en daad kunnen bijstaan. Financiële bijdragen zijn welkom
op postbankrekening 4861208 t.n.v. stichting Agnes van Leeuwenberch te Utrecht.
Huize Agnes is deelnemer van LETS. Er zijn dan ook veel LETSdeelnemers actief in het huis, vaak zonder dat ze er
sterren mee verdienen. Ook worden door deelnemers regelmatig sterren gedoneerd aan het huis.

