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Agnes vertelt
Nieuwsbrief 9, oktober 2010
Beste vrienden van Agnes,
In de deze Nieuwsbrief lees je wat er de afgelopen drie maanden is voorgevallen
in Huize Agnes, welke bewoonsters kwamen en gingen, hoe de zomervakantie is
gevierd en welke nieuwe vrijwilligers er zijn. Zo maakt u kennis Diewke de Haen,
die een plan heeft gemaakt voor de financiering van Huize Agnes.
Komen & gaan
De afgelopen maanden vonden negen vrouwen, plus hun kinderen, onderdak bij
Huize Agnes. Sommigen zijn maar voor even gebleven en zijn alweer vertrokken.
Zo bleven Gladys uit Kameroen en Rachida uit Togo allebei een paar maanden.
Amina uit Somalië en Lucie met haar dochtertje uit Angola verbleven als ‘passanten’ een paar weken in huis en kregen daarna een plek in de Noodopvang.
Hanan uit Marokko is na anderhalf jaar vertrokken naar een eigen huis, samen
met haar twee kinderen, en Malaika uit West-Afrika is na een jaar, samen met
haar zoontje, bij een vriendin ingetrokken. Nieuwe gasten in huis zijn: Paulien
uit Suriname, Habiba met haar twee kinderen uit Marokko en Choo Ling met
twee kinderen uit China.
Vrijwilligers
In de zomervakantie hebben drie jonge vrouwen - Saskia, Nicole en Geke – les
gegeven in lezen en schrijven aan een aantal analfabete vrouwen in huis. In diezelfde tijd kwam Anne weer om met de kinderen te spelen en klusjes te doen. Sinds
1 september heeft Wilma zich gevoegd bij het team vrijwilligers; zij heeft zin om
zich bezig te houden met de huishoudelijke kant van Huize Agnes.
Een paar vrijwilligers zijn vertrokken omdat ze het te druk kregen, zoals Judith,
die een paar maanden met de kinderen kwam spelen, Marion, die de Nieuwsbrief
vier jaar heeft gemaakt en nu zich gaat wijden aan een nieuwe baan en een stu-

die, en Trudy die Nederlandse les gaf via het Vrouwen Ontmoetings Project (VOP).
Trudy blijft wel kleine klusjes doen in huis. Dank je wel, Trudy, Marion en Judith.
Nieuwe gezichten bij Huize Agnes zijn: Nous, zij is begonnen als assistent
van de coach en coördinator en haar bedoeling is weer haar plek te vinden op
de arbeidsmarkt, journalist Annemiek Haalboom die sinds kort het jaarverslag en
de nieuwsbrieven schrijft, en Diewke de Haen dit sinds april haar ervaring als
fondsenwerver met hart en ziel inzet voor Huize Agnes.

Meer structuur in financiering

D

iewke de Haen is projectleider bij het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie en geeft als zzp-er advies aan zorgorganisaties rondom hun financiering. Hoe is ze bij Huize Agnes terecht gekomen en wat is ze van plan?

‘Huize Agnes vond ik via de vrijwilligersvacaturebank. Vanuit mijn zorgachtergrond heb ik me eerder bezig gehouden met maatschappelijke opvang en
de financiering daarvan. Empowerment van vrouwen vind ik belangrijk en
het adagium ‘geen kind op straat’ sprak me aan.
Ik heb een plan gemaakt voor meer structurering van de bekostiging van
Huize Agnes. Dat geeft meer continuïteit dan pas op zoek te gaan naar geld als
het nodig is. Zo heb ik een analyse gemaakt van de verschillende fondsen, gekeken bij welke we succes kunnen hebben en hoeveel geld we daarvan zouden
kunnen krijgen. Van die fondsen heb ik een selectie gemaakt voor de komende
jaren. De aanvragen gaan binnenkort de deur uit zodat we de financiering voor
2011 voor het eind van dit jaar rond hebben.
Verder heb ik plan gemaakt om meer donateurs te krijgen. Daarbij gaan we
ook gebruik maken van sociale media zoals Hyves en Facebook.’

Vakantieplezier
‘Laat ze maar lachen’ is een nieuwe organisatie die uitstapjes organiseert voor kinderen uit achterstandssituaties. Met de kinderen van Agnes
gingen ze naar de Sterrenwacht, het Dolfinarium en ze
gaven een acteurstraining. Een soortgelijke organisatie, het
‘Kinderactiviteitencentrum’, is een weekje met de kinderen
op vakantie geweest.

Twee moeders gingen met hun kinderen een weekje weg met ‘Vrouwen in de bijstand’ en er was weer de jaarlijkse strandvakantie voor alle bewoners (en oud-bewoners) in Petten.
Tijdens het buurtfeest hebbeen de vrouwen van Huize
Agnes voor lekkere hapjes gezorgd en de kinderen... wonnen de voetbalcompetitie. Ze waren apetrots op hun beker!
Een stel clowns gaf deze zomer een voorstelling en picknick voor de kinderen van Agnes en andere opvanghuizen.
Samen met de VoorleesExpres bezochten de kinderen - en hun moeders - een boerderij in Kockengen. Ze vonden de dieren fantastisch.
Met klusjesman Marius maakten de kinderen een vaartocht door de Utrechtse
grachten en iedereen ging naar het Suikerfeest in een buurthuis van Portaal, georganiseerd door de ‘Utrechtse Lente’.
Schuur
De schuur in de tuin was in slechte staat en is helemaal verbouwd. Er zit een nieuw
dak op en er is er veel meer plek voor fietsen, om de was te drogen en reservespullen als buggy’s en kinderbedjes op te slaan.
Brandveiligheid
Er is geld aangevraagd bij het PIN-fonds om de brandveiligheid in huis te verbeteren. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief was er nog geen antwoord binnen.
Voedselbank
Een aantal vrouwen kan sinds deze zomer terecht bij de voedselbank, georganiseerd door de ‘Tussenvoorziening’. Het grote aanbod aan fruit, groente en bruin
brood van de voedselbank, past goed in het streven van Huize Agnes naar ‘goed en
gezond eten’.
Rokken en roken
In Huize Agnes leidt de Nederlandse taal vaak tot misverstanden. Een voorbeeldje: Jamila uit Bangladesh vaagt zich
af waarom zo weinig Nederlandse vrouwen rokken dragen. Ze vraagt aan Mariet: Heb jij een rok? Nee, antwoordt
Mariet, ik rook niet meer. Jamila snapt meteen dat ze de ‘o’
als ‘oo’ heeft uitgesproken en beiden lachen hartelijk om het misverstand.

Geen Kind op Straat
De actie ‘Geen Kind op Straat’ is een succes geworden. Minister Hirsch Ballin hield eerst vol dat Europa hierover geen recht
van spreken had, maar heeft nu toch toegegeven. Er worden geen kinderen meer
geklinkerd (op straat gezet) en de rechter heeft al een paar keer gemeentes gesommeerd om voor
onderdak te zorgen.
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