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Beste vrienden van Agnes,
Huize Agnes is een jaar oud! En dat werd afgelopen maand gevierd. In deze nieuwsbrief
komen verschillende mensen aan het woord die het afgelopen jaar op wat voor manier dan
ook betrokken waren bij de stichting Agnes van Leeuwenberch en Huize Agnes. Ook kunt
u alle nieuwtjes rondom de stichting lezen.

Verjaardag Huize Agnes

Wat is er het afgelopen jaar in Huize Agnes gebeurd? Het huis is sinds 11 oktober 2006
open. Op dit moment wonen er zeven vrouwen en zeven kinderen uit verschillende landen.
13 vrouwen en 8 kinderen zijn inmiddels alweeer vertrokken uit Huize Agnes.
Helaas was er niet voor iedereen plek. In totaal konden er 62 vrouwen en 54 kinderen niet
opgevangen worden in Huize Agnes.

Beatrice

De Poolse Beatrice was een van de eerste bewoonsters van Huize Agnes. Nu een jaar later
heeft ze Huize Agnes verlaten en woont ze zelfstandig samen met een van de andere bewoonsters van het huis.
Beatrice kan zich haar eerste dag in Huize Agnes nog goed herinneren. ‘Ik weet nog dat ik
het huis binnenkwam. Ik had alleen een kleine tas, een jas en broek bij me. Ik kreeg een
kamer toegewezen en daarin stonden al allerlei meubelen. Ik had ineens een kamer met
spullen.
‘Toch was het in het begin wel wennen. Ineens woon je in een huis vol vrouwen en kinderen. En dan ook nog eens vrouwen uit allerlei verschillende landen. Dat was soms best wel
moeilijk, niemand sprak nog goed Nederlands, dus we moesten vaak door middel van
gebaren met elkaar communiceren.’
‘We woonde wel met veel vrouwen samen, maar we deden niet vaak dingen samen. Ik ben
qua karakter best wel rustig, dus ik trok me vaak terug op mijn kamer. Eten deden we ook
niet vaak samen. Dat komt ook doordat iedereen andere eetgewoontes heeft. Ik maakte
liever zelf iets te eten.’
Beatrice is zeer positief over Huize Agnes. ‘Veel vrijwilligers hebben me geholpen. Ik had
helemaal niets. Nu heb ik een huis, kleren, spreek redelijk Nederlands en heb een baan. Ik
ben erg blij met alle hulp van iedereen.’

Fotoreportage

Fotografe Mona van den Berg maakte in het kader van het project Ver van huis’ gedurende
een jaar foto’s van vrouwen en kinderen zonder verblijfstatus. Ook fotografeerde ze verschillende vrouwen uit Huize Agnes.

De fotoexpositie was vanaf maandag 20 oktober te zien in RASA. De officiële opening vond
plaats op zondag 28 oktober. De expositie is nog te zien tot 28 november. Op haar internetsite www.monavandenberg.nl kunt u alle foto’s bekijken.

Cursus Nederlandse gewoonten en manieren

Sinds 24 september kunnen bewoners van Huize Agnes de cursus Nederlandse gewoonten en manieren volgen. Deze cursus gegeven door vrijwilligers van Huize Agnes geeft
antwoord op de vragen die bewoonsters hebben over de Nederlandse eigenaardigheden.
Mariet Endeman, vrijwilligster van de stichting en van huis uit wijkverpleegkundige,
geeft onder andere de cursus. ‘We zijn de cursus gaan geven uit praktische overweging. We
merkten dat er vaak miscommunicaties waren met de bewoners van het huis. Dat mensen
ja zeiden wanneer ze nee bedoelde. En dat het voor veel vrouwen lastig was afspraken na
te komen. Tijdens de cursus proberen we de mensen de gewoonten in Nederland bij te
brengen. We vertellen dat in Nederland bijna iedereen met een agenda werkt. En dat het
belangrijk is op tijd te komen bij een afspraak. Er zijn verschillende thema’s bij de cursus.
De eerste lessen hebben we het vooral over de Nederlandse geschiedenis gehad. Over het
feit dat Nederland een democratie is. Dat vrijheid in Nederland erg belangrijk is. En dat
bijvoorbeeld homo’s in Nederland dezelfde rechten hebben als ieder ander mens.’
Volgens Mariet leverde sommige Nederlandse gewoonten hilarische taferelen op tijdens
de cursussen. ‘Een tijdje geleden was het thema begroetingen. De Chinese vrouwen deden
voor hoe ze in China iemand begroeten, toen deed ik voor hoe wij dat in Nederland doen
en gaf haar drie zoenen op der wang. Hierbij moest ze erg lachen en vond het tegelijkertijd
erg vreemd. Toen heb ik haar wel uitgelegd dat je niet iedereen bij een ontmoeting hoeft te zoenen. We zijn nog niet zo lang met de cursus bezig, maar je
merkt al dat het resultaat oplevert. Vooral in praktische dingen als bezoek
ontvangen en een afspraak maken. Toch is het soms wel lastig
om dingen uit te leggen, want het taalniveau is nog niet zo
hoog bij de vrouwen. Dus zaken als de Nederlandse rechtsstaat en democratie zijn moeilijk te begrijpen. Maar er komen nog aardig wat lessen aan en iedereen is enthousiast
dus ik heb er wel vertrouwen in.’

Women Inc.

In oktober dit jaar werd Huize Agnes door Women Inc. geselecteerd om deel te nemen aan
de strijd om de stimuleringsprijs 2007. Prinses Maxima opent op zaterdag 1 december
het Women Inc.-festival. De uitreiking is zondag 2 december in de Beurs van Berlage in
Amsterdam.
Op het festival zijn verschillende workshops en presentaties van schrijvers, kunstenaars,
journalisten en organisaties te volgen. Ook stichting Agnes van Leeuwenberch geeft een
presentatie over Huize Agnes. Saška Mateničarova legt aan de hand van een Powerpointpresentatie uit wat de stichting allemaal doet.
U kunt het festival ook bijwonen. Kaarten zijn vanaf 15 euro verkrijgbaar via de internetsite http://www.women-inc.nl/.

Bruiloft Jille en Ilona

Afgelopen zomer zijn Ilona en Jille getrouwd. Tijdens hun bruiloft hebben ze
aan de genodigden gevraagd geld te doneren aan Huize Agnes. Bij elkaar werd er
1200 euro geschonken aan het huis.
Ilona vertelt al langer geld te doneren
aan Huize Agnes. ‘Ik maak maandelijks
iets over. Ik vind het belangrijk iets aan
een goed doel te geven en dan het liefst
een goed doel waarvan ik kan zien er horen wat er met het geld gedaan wordt. Ik
hoor van Henny (van den Nagel) veel over
het huis, daardoor weet je in ieder geval dat het geld goed terecht komt. Toen wij gingen
trouwen en we een goed doel zochten, dachten we direct aan Huize Agnes. Veel mensen op
onze bruiloft waren ook enthousiast en er werd veel geld gegeven.’
‘Als je naderhand al het geld bij elkaar ziet, denk je natuurlijk wel even: wat hadden we
daar allemaal voor kunnen kopen. Maar ja, wij hebben het al zo goed, de mensen in Huize
Agnes kunnen het waarschijnlijk beter gebruiken.’

Tot slot een gedicht van Ernst Jansz
dit huis heeft hier al lang gestaan
aan het einde van de wegen
dit huis heft hier al lang gestaan
het kende storm en regen
zo heeft het statig trots en groot
steeds weer onderdak geboden
aan vermoeiden op hun tocht
aan wie er maar een toevlucht zocht

een moeder met haar kind
een man met een viool
een student met idealen
een meisje met plezier
een koning zonder troon
een verteller van verhalen
er staat iemand aan de deur
iemand aan de deur
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