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e afgelopen periode is er weer veel in en rondom Huize Agnes gebeurd. Met
deze nieuwsbrief willen we u in het kort op de hoogte houden van de onderwerpen die hebben gespeeld de afgelopen periode.
Donatie Portaal
De Utrechtse woningcorporatie Portaal heeft opslagruimte beschikbaar gesteld
voor Huize Agnes. Ook heeft een afdeling van de woningcorporatie een behaalde
bonus van 6.500 euro aan de stichting geschonken. Van dit bedrag gaan onder
andere de bewoners van Huize Agnes van 26 tot en met 29 mei op vakantie naar
Petten aan Zee.

Telefonie en computers
De vrijwilligers en de vrouwen in het huis kunnen sinds kort ook e-mailen. Eén
van de kamers in Huize Agnes is namelijk ingericht als kantoor. Er staat een computer en er komt een telefoonaansluiting waarmee de vrijwilligers en de vrouwen
naar binnenlandse telefoonnummers gratis kunnen bellen.
Eén van de bewoners van Huize Agnes heeft afgelopen maand een bril van Agnes
gekregen. Ook heeft Agnes deze maand de verblijfsvergunning van één van de
bewoners van het huis betaald.
Woman Inc Amsterdam
Begin december was Agnes aanwezig bij het
Woman Inc-festival in de beurs van Berlage in
Amsterdam. Woman Inc is een platform voor
vrouwen die voor verandering staan, vrouwen
die lef hebben en grenzen durven te verleggen.
Prinses Máxima opende het festival, waarna er allerlei workshops en lezingen bij
te wonen waren. Huize Agnes was één van de genomineerden van de Woman Inc-

prijs en gaf die middag een presentatie over de stichting. Helaas heeft Huize Agnes
de prijs niet gewonnen.
Communicatie Agnes
Een van de vrijwilligers, Saška Mateničarova, heeft de afgelopen periode haar scriptie voor haar opleiding Communicatie over Huize Agnes geschreven. Zij heeft zich
vooral gericht op de communicatiemogelijkheden van de stichting. Haar conclusie is dat Agnes vooral gebruik maakt van netwerken om de doelen van de stichting te bereiken. De scriptie kan worden opgevraagd bij Stichting Agnes van Leeuwenberch.
Vrijwilligers
Agnes heeft sinds kort een nieuwe vrijwilligster, Nadia Hamadou. Ook loopt
Saška Mateničarova sinds kort stage bij Huize Agnes voor haar opleiding Sociaalpedagogische hulpverlening (SPH). Vrijwilligster Naziha Zhoua heeft de stichting
helaas verlaten; we willen haar danken voor haar verdienstelijke inzet.
Financiering
Huize Agnes heeft 2500 euro gekregen uit het Rabobank-stimuleringsfonds. Ook
zal het Oranjefonds de stichting voor het tweede jaar steunen.
Clara Wichmann-instituut
De gemeente Utrecht heeft de Clara Wichmann prijs gewonnen. Deze prijs heeft
de gemeente gekregen voor haar inzet voor daklozen in de gemeente Utrecht.
De gemeente heeft de prijs opgedragen aan de instanties die de daadwerkelijke
opvang voor hun rekening nemen, waaronder Huize Agnes.
Tot slot nog meer positief nieuws. Zes volwassenen en zeven kinderen die hebben gewoond in Huize Agnes, hebben een verblijfsvergunning mogen ontvangen.
Van alle aanvragen is er geen enkele afgewezen en alle verzoeken zijn gehonoreerd.
Deze vrouwen zijn nu allen in het stadium dat ze in afwachting zijn van de toewijzing van een huis of al zelfstandig wonen.
Stichting Agnes van Leeuwenberch is een initiatief van Henny van den Nagel
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