Stichting Ag nes va n L eeuwenberch

Agnes vertelt
nieuwsbrief 1, september 2006
Vrienden van Agnes,
De stichting Agnes van Leeuwenberch bestaat nu al enige tijd. Omdat er steeds meer nieuws te
melden valt over de stichting, is er een echte nieuwsbrief in het leven geroepen. In deze nieuwsbrief willen we de vrienden van de stichting op de hoogte houden van het wel en wee rond de
stichting. In dit eerste exemplaar valt onder andere te lezen over ‘Huize Agnes’, een belangrijk
moment in de geschiedenis van de stichting.
Huize Agnes
Het is dan eindelijk zover: 1 oktober 2006 opent ‘Huize Agnes’ haar deuren. Huize Agnes biedt
een tijdelijke opvang aan vrouwen en hun kinderen die zonder geldige verblijfspapieren in
Nederland zijn. Op 1 september werd de sleutel van het huis al in ontvangst genomen: vrijwilligers hebben dus een maand de tijd om een fijne woonomgeving voor de vrouwen te creëren.
Gemeenschap Emmaus in Haarzuilens zorgt voor de meubels van het huis.
De locatie van het huis blijft geheim. De reden hiervoor is
dat buurtbewoners kunnen gaan klagen als ze op de hoogte
zijn van de bewoners van het huis. Ook kunnen mensensmokkelaars naar het huis komen. Daarom lijkt het de
stichting beter om het adres geheim te houden.
Het huis biedt een tijdelijke opvang voor acht volwassen
vrouwen en hun kinderen. Het ruime huis heeft voor iedere
volwassene een eigen kamer. Ook is er in het pand een gezamenlijke kamer en een ruime keuken en badkamer. En er is
een grote aangelegde tuin.
Het huis ligt aan een drukke straat en heeft uitzicht op
water. Er is veel groen in de omgeving en een basisschool
ligt op steenworp afstand van het pand. Ook de markt en het
treinstation zijn op loopafstand te bereiken.
Rachel Heijne
Rachel Heijne wordt de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht. Rachel Heijne is cultureel
antropoloog en momenteel directeur van VeM, centrum Vrouw en Milieu. Gedurende haar
werk bij VeM heeft ze de masteropleiding Management in dienstverlenende organisaties aan
de Utrechtse School voor Bestuurs- en organisatiewetenschap voltooid. In het verleden heeft
ze onder andere bij Vluchtelingenwerk in het AZC in Veendam en bij Amnesty International
gewerkt.
Waarom heeft ze nu precies deze functie bij deze stichting geaccepteerd? ‘Een rol in de raad van
toezicht ligt mij: ik ben iemand die graag meedenkt en anderen helpt hun ideeën uit te werken.
Zeker als ’t zo’n waardevol initiatief is als dit. Vrouwen en kinderen zonder verblijfspapieren
vormen een bijzonder kwetsbare groep. Ik vind het onacceptabel om deze mensen op straat te
laten lopen en ik hoop op deze manier een bijdrage te leveren aan de opvang van deze vrouwen.’

Barbara van Rossum
Barbara van Rossum gaat zich voor de stichting bezighouden met het werven van fondsen. Zij
heeft ook het beleidsplan van de stichting geschreven.
Nieuwe website
Sinds enige tijd heeft de stichting ook een eigen website: www.agnesvanleeuwenberch.nl.
De site is vormgegeven door Wanja en is voornamelijk lila, de huiskleur van de stichting.
Op de voorpagina van de site is ook het logo van de stichting te zien, een grote en een kleine
vlinder, die een moeder en een kind symboliseren. “Bij ons vandaan kunnen opstijgen naar een
nieuw leven”. Het logo is ontworpen door Linda Kuiper. Op de website staat ook een link naar
de folder van de stichting.
Benefietmiddag
Om aan de eerste levensbehoeftes van de vrouwen te voldoen, is er natuurlijk geld nodig.
Daarom wordt er op 29 oktober 2006 een benefietmiddag georganiseerd. De opbrengst komt
ten goede aan de stichting. Tijdens de middag wordt er een documentaire vertoond en er zal een
discussie plaatsvinden. Aan het einde van de middag kunnen er allerlei multiculturele hapjes
gekocht worden. De middag wordt georganiseerd door Saska Matenicarova en Marion Karssen.
In de volgende nieuwsbrief zal verder op de benefietmiddag ingegaan worden.
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Advertentierubriek
De stichting is nog op zoek naar vrijwilligers die in ‘Huize Agnes’ willen helpen. Als u interesse
heeft, kunt u contact opnemen met Henny van den Nagel, 030-2732283.
Heeft u nog andere vragen? Bel en stel ze gerust, 030-2732283, Henny van den Nagel. Ook kunt u
hier terecht voor toezending van extra informatie over de stichting.
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