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Agnes vertelt
Nieuwsbrief 5, september 2008
Beste vrienden van Agnes,

D

it jaar is een goed jaar voor de stichting Agnes van Leeuwenberch. Huize
Agnes heeft voldoende aanvragen en is het hele jaar volledig door vrouwen
en kinderen bezet. Ook financieel gaat het voorspoedig: er is voldoende geld om
in de basisbehoeftes van de vrouwen te voorzien.

Oproep nieuwe vrijwilligers
Om dit succes te kunnen behouden zijn er nieuwe vrijwilligers nodig. We zijn
op zoek naar vrouwen die 10 tot 12 uur per week aan de stichting willen spenderen. Belangrijk is dat je sterk in je schoenen staat: een stabiele persoonlijkheid is
daarom gewenst.
Wij bieden een flexibele functie waarin je met eigen ideeën kunt komen en waarin
je plannen kunt maken ter verbetering van het leven van de vrouwen in Huize
Agnes. Dus mocht u geïnteresseerd zijn of vrouwen in uw omgeving kennen die
belangstelling hebben, neem dan contact op met Henny van den Nagel. U kunt
haar mailen via info@agnesvanleeuwenberch.nl
Vakantie Petten aan Zee
Dankzij sponsoring door medewerkers van Portaal Utrecht ging Huize Agnes deze
zomer op vakantie. Een enthousiaste groep van 8 vrouwen en 8 kinderen , begeleid door Henny van den
Nagel en Mariet Endeman, verbleef
vijf dagen in een grote vakantiewoning pal aan de zee in Petten. Voor
veel vrouwen en kinderen was dit
de eerste kennismaking met de zee.
Hoewel het weer niet optimaal was,

werd er volop gewandeld, gevliegerd, gespeeld en heerlijk Chinees, Afrikaans en
Hollands gegeten. De kinderen maakten hun eigen ‘boevenfilm’ en de vrouwen
deden zich tegoed aan zelfgezochte schelpdieren en slakken van de rotsen van de
Hondsbossche Zeewering. Op 28 augustus volgde een dagje Zandvoort, met pret
in de zee en op het strand.
Agnes in het nieuws
Steeds vaker verschijnt Huize
Agnes in het nieuws. Zo was Henny
van den Nagel afgelopen periode
met een interview en foto in het
Stadsblad te bewonderen en werd
ze door RTV Utrecht tot Nieuwe
Utrechtse held uitgeroepen. Op de
foto links thiernaast poseert Henny
samen met een aantal voormalige
bewonertjes van Huize Agnes voor
de camera van het Stadsblad. U kunt de uitzending bekijken op de site van RTV
Utrecht: http://www.rtvutrecht.nl/programmapagina/artikel/189855/190555.
Ook werd Henny door de stichting One World verrast en
gekroond tot ‘Vrouw van de wereld’. Ze kreeg een T-shirt
en een wereldbol. De hele plechtigheid werd vastgelegd
door de camera. Dit kan te zijner tijd worden bekeken op de site van One World:
http://www.pinkninja.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=53&
Itemid=63.
Agnes 2 jaar!!
Op 11 oktober is het weer feest. Agnes bestaat alweer twee jaar.
Dit wordt gevierd in het Milieucentrum aan de Oudegracht
60. Alle vrijwilligers zullen aanwezig zijn en er zal een presentatie en film over Huize Agnes worden vertoond.
Sa ška Mateničarova
Saška Mateničarova is sinds de oprichting van Huize Agnes nauw betrokken bij

de vrouwen van het huis. Sinds februari volgt ze ook een werkstage in Huize Agnes
voor haar opleiding SPH.

‘Ik begeleid drie vrouwen in het huis. Ik ga met ze mee naar de dokter, regel
financiële zaken voor ze, maar ga ook gesprekken aan over hoe het met ze gaat.
De vrouwen komen in een vreemd land en weten niet de weg naar instanties. Ik
help ze daarbij. Ik zorg voor het contact met de advocaat en andere organisaties,
zoals vluchtelingenwerk.
Een van ‘mijn’ vrouwen is zwanger, dus ik ben met haar meegeweest naar
de vroedvrouw. Ze hechtte er veel waarde aan dat ik met haar mee ging.
Ze vond het erg fijn dat ik erbij was. Zo besef je wel dat je iets voor de
vrouwen kunt betekenen.
Ik las ergens iets over een cursus borstvoeding geven. Ik stelde het voor, alleen haar
reactie was niet erg positief. Ze vond het maar zonde van het geld. Hierbij merk je
toch goed de cultuurverschillen. Daar moet je natuurlijk wel rekening mee houden, al is dat soms moeilijk.
Ik krijg veel voldoening uit mijn werk voor de vrouwen. Je kunt de vrouwen direct
helpen, dat is erg fijn. Sommige zaken zijn veel lastiger. Zo help ik de vrouwen
ook met het opvoeden van de kinderen. Ik geef dan bijvoorbeeld als advies dat de
kinderen op tijd naar bed moeten, alleen lukt dat nog niet altijd. Resultaat moet
op lange termijn worden behaald, dit is soms wel lastig.’
Saška werkt sinds deze maand niet meer bij Huize Agnes, maar is in het nieuwe
studie jaar begonnen op een afdeling met psychiatrische patiënten. Maar ze zal in
de toekomst zeker betrokken blijven bij Huize Agnes. Dank je wel, Saška, en veel
succes in je nieuwe baan!
Tot slot: Het jaarverslag over 2007 is klaar en kan worden gelezen op de website,
onder het kopje ‘Organisatie’.
Heb je vragen en of opmerkingen? Schroom niet en wend je tot de RvT of Henny.
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