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De meeste actie, de beste pakkers.

Henny van de Nagel, oprichter van 'Huize Agnes', samen met spelende kinderen die vroeger in
Huize Agnes hebben gewoond. Inmiddels hebben zij een verblijfsvergunning gekregen.
FOTO: NIENKE DUIMELAAR.

Zorgen als roeping
DOOR NIENKE DUIMELAAR

UTRECHT - Net als Agnes van Leeuwenberch vijf eeuwen geleden, werkt de 68-jarige Henny van de Nagel nu ook hard voor
kansarme mensen. Ze heeft een opvanghuis opgericht in Utrecht voor vrouwen en
kinderen die zonder geldige verblijfspapieren in Nederland zijn.
“Je kan Agnes een voorbeeld noemen, maar volgens mij is het meer een roeping om mensen te
helpen”, zegt Van de Nagel.
Na jarenlang in de zorgsector te hebben gewerkt
wilde Henny van de Nagel iets meer betekenen
voor de wereld. Na ruim vijf jaar voorbereiding is
vorig jaar oktober ‘Huize Agnes’ in Utrecht officieel geopend, beheerd door de stichting Agnes
van Leeuwenberch. “Ik vind het erg belangrijk om
voor minderheden op te komen”, zegt Van de Nagel. “De vrouwen en kinderen hebben meestal
een flink verleden en kunnen niet veel beginnen
zonder verblijfsvergunning.
Huize Agnes biedt een veilige omgeving en is veiliger dan een algemene daklozenopvang waar

mannen en vrouwen bij elkaar leven.”
Hoe graag Henny het ook wil, de opvang is niet
voor altijd. “De vrouwen kunnen er voor een periode van half jaar wonen, zodat zij tot rust kunnen komen en zich een tijdlang geen zorgen hoeven maken over eerste levensbehoeften. Daardoor kunnen zij nadenken over hun toekomst”,
vertelt de oprichtster.
Om deze vrouwen nieuw perspectief te bieden,
legt Huize Agnes contact met diverse instanties
die hen kunnen helpen bij het verkrijgen van een
verblijfsstatus of terugkeer naar hun land van herkomst. "Het is ontzettend dankbaar werk. Nog
steeds heb ik contact met vrouwen en kinderen
die in Huize Agnes hebben gewoond en inmiddels legaal in Nederland verblijven. De tijd die ik
in Huize Agnes steek is het dubbel en dwars
waard. Alleen het stoffen van het huis schiet er
soms wat bij in", lacht Henny.
Weet je ook iemand die altijd voor
iedereen klaarstaat of iets bijzonders
doet voor de stad? Meld hem of haar aan
via: www.nieuweutrechtsehelden.nl

Brons Peter Engelen

Jan gaat verder
dan Google Earth
UTRECHT - Jan Coolen
maakte foto's in het Julianapark en maakte zo een aanvulling op Google Earth. Te
zien tot 23 mei in het Antje
Drijverpaviljoen in het Julianapark.
Openingstijden:
woensdag van 12.00 tot
17.00, vrijdag van 15.00 tot
17.00, en zaterdag en zondag
van 11.00 tot 17.00 uur. Zie
ook www.jancoolen.nl of
www.zuilenenvecht.nl/deel2

Kaat Suringa
UTRECHT - De KunstSalon, Oudegracht 315, opent op zondag
18 mei om 16.00 uur een tentoonstelling met nieuw werk van
Peter Engelen. De tentoonstelling wordt geopend door presentatrice Harmke Pijpers. De nieuwe werken van beeldhouwer Peter Engelen (Tilburg, 1962) bestaat voor een groot deel uit krachtige, bronzen roofdieren en paarden. Zijn werken zijn niet zomaar beelden, het zijn portretten, zoals van deze vrouw. Sommige
werken hebben een hoog aaibaarheidsfactor. Daarom glimt ook
deze vrouw, door het lichaamsvet van de handen. Te zien tot 8
juni. Zie ook www.dekunstsalon.nl. T: 030-2312600.

Stadsgedicht
HET SPOOR TERUG
"Wij hebben hier een leuke opstelling
van treinen", zegt de directeur neutraal
en jodentransporten zijn nu eenmaal
geen goed verhaal in een raamvertelling
het past gewoon niet in het arsenaal
van treinen, rails, perrons en catering;
hij wil het Spoorwegmuseum als Efteling
dat is het het beste, voor ons allemaal
Waarom de schaduwzijde niet vermelden
van treinen, rails, perrons in de geschiedenis
het waren er zo weinig die het navertelden
een bord, een kleine plek, als stil getuigenis
van normbesef. . . al zie je dat nog zelden:
juist omdat het een spoorwegMUSEUM is
Fred Penninga
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Hollandse aardbeien
Bak 500 gram

UTRECHT - Kunstschilder
Kaat Suringa (1964) houdt
tot 30 mei de overzichtstentoonstelling 'Van Mei', met
olieverfschilderijen en enkele beelden in brons. Ook is te
zien de schilderijenserie 'De
Vierjaargetijden'. Hierop
geïnspireerd schreef Remco
van der Weert, chef-kok van
Restaurant Goesting, de vierjaargetijden recepten, met
een inleiding door Benno
Spijker. De tentoonstelling is
in het stadhuis. Zie ook
www.dutchartpainter.com

Abdolah bij Selexyz
UTRECHT - Selexyz Broese,
Stadhuisbrug 5, heeft mei
uitgeroepen tot Maand van
het Reisboek, met naast kortingen diverse bijeenkomsten, zoals op vrijdag 16 mei
om 19.30 uur een lezing van
Kader Abdolah, die onlangs
de koran heeft vertaald en De
boodschapper heeft geschreven. Toegangskaarten à
5 euro te bestellen via klantenservice, t.: 030-2335250 of
www.selexyz.nl/broese Daar
is ook het hele maandprogramma te zien.

Castillo de las
Almenas Moscatel*
Uit Spanje
Gekoeld serveren
Fles 75 cl

1.49

2.99

2.25

3.49

Spa & fruit**
Koolzuurhoudend
Gehakt zigeuner3 Flessen à 150 ml
schnitzels, gehakt
naar keuze
cordon blue of
rundervinken
Bijv. Gehakt cordon blue

5 stuks

2.99
5.61

Campina
Slagroom
Royale
Bus 225 gram

2+1

GRATIS

Rundergehakt

Appétit
IJsbekers
Diverse smaken
Beker 500 ml

1.99
2.99

Kofﬁepads
Alle smaken
2 pakken à 36 stuks
naar keuze

kilo

2.99
3.99

2 Pakken

3.49
5.14

20/08 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *Alcohol onder de 16. Nog even niet.
**Verschillende combinaties mogelijk Per combinatie kan de prijs verschillen, u ontvangt 33,3 % korting op de totaalprijs

PLUSpunten sparen
is sparen met 50% winst!
www.plus.nl
PLUS Plantage Utrecht - Utrecht

Plantage 15

T: 030-2441848

PLUS Smaragdplein - Utrecht

Smaragdplein 216-218

T: 030-2674533

PLUS Bilthoven - Bilthoven

Donsvlinder 2

T: 030-2280605

PLUS Voorstraat - Utrecht

Hof van St. Jan 27

T: 030-2302024

