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Agnes vertelt
Nieuwsbrief 11, februari 2011
Beste vrienden van Agnes,

I

n deze nieuwsbrief leest u wat er de afgelopen maanden voorviel in Huize
Agnes, wie er gingen en kwamen, en hoe de decemberfeesten zijn gevierd. Miljonairszoon Jerry Winkler legt uit waarom hij de vrouwen en kinderen een mooie
Sinterklaas wilde aanbieden en Jos Traa, opzichter bij Portaal, vertelt over zijn
inspectiebezoek aan Huize Agnes.

Komen & gaan
In de laatste drie maanden van 2010 vonden drie vrouwen en twee kinderenonderdak bij Huize Agnes. Zij komen Algerije, Guinee en Kameroen. Een
Tsjetsjeense met twee kinderen en een Bulgaarse bleven een nachtje. Een moeder is met haar kinderen uit huis vertrokken en teruggekeerd naar Marokko.
In oktober is Netheo geboren. Met moeder en zoon is alles goed.
Vrijwilligster Nous, assistent van de coach en coördinator, is in november vertrokken. Dank je wel, Nous, voor je inspanningen.
Sinterklaas
Huize Agnes heeft Sinterklaas gevierd in het Wevehuis. Daar stond een enorme
stapel cadeaus met naamkaartjes eraan. Ze werden uitgedeeld met behulp van het
beantwoorden van quizvragen. Er waren vragen voor volwassenen en voor kinderen. Op de vraag ‘Wat eet een panda?’ antwoordde een jongetje spontaan: ‘Pinda!’
Wie het goede antwoord gaf, mocht een cadeau uitzoeken en dat overhandigen
aan degene wiens naam erop stond.
Er waren kleine geschenken, maar ook grote dozen
Playmobil, Barbies, Dora-laptops, en voor de moeders cadeaupakketten van Rituals. Alle kinderen kregen van de familie Bouwman uit eigen voorraad een
cadeautje.

De grote cadeaus zijn te danken aan een actie van Henny van den Nagel. Toen
zij in de krant las over Jerry Winkler - een voormalig dakloze die miljonairszoon
bleek - die via de Winklerstichting zijn voormalige lotgenoten een mooi Sinterklaasfeest wilde geven, nam ze meteen contact met hem op.
Het feest is afgesloten met een heerlijk hapjesbuffet, gemaakt door bewoonsters
en oud-bewoonsters.

‘De cadeaus heb ik persoonlijk uitgezocht’

J

erry Winkler (28) bezorgde, via de stichting die zijn vader naliet, kinderen
en moeders van Huize Agnes mooie Sinterklaascadeaus. Wat is zijn motief?

‘Toen ik zelf dakloos was, heb ik ook in opvangcentra gezeten. Daar zag ik dat
moeders met kinderen het een stuk zwaarder hebben dan de rest. Ik wilde
hen een beetje afleiding geven, zeker met Sinterklaas. De kinderen in de opvangcentra gaan doorgaans wel naar school en zien dus wat andere kinderen
krijgen. Je weet niet wat er in een kinderhoofd omgaat, maar je beseft dat het
een rotgevoel veroorzaakt als jij als kind niks krijgt.
De meeste cadeaus heb ik persoonlijk uitgezocht aan de hand van een lijst
met namen en leeftijden die ik had gekregen. Ik bedacht wat ik zelf leuk zou
vinden op zo’n leeftijd. Playmobil is altijd goed en verder bestuurbare auto’s,
Barbies en leercomputertjes voor de meisjes. Voor de moeders had ik pakketten van Rituals. Dat vond ik belangrijk. Ik heb er alle respect voor dat zij in
zo’n moeilijke periode hun kinderen proberen groot te brengen.’

Kerst
Het gezamenlijke kerstdiner in Huize Agnes bestond uit Hollandse kost – aardappelpuree, sperziebonen en kippepootjes – geflankeerd door Surinaamse bami en
Franse pompoensoep. Het kerstdiner werd gekookt door de bewoonsters en een
vrijwilligster.
Kerstpakketten waren er dankzij ‘Kerk in Actie’, via medewerkers die hun eigen
kerstpakketten afstonden. Er kwam ook een overweldigend aanbod kerstcadeaus
van de bezoekers van de Janskerk en van de Vrienden van Agnes. Dank aan iedereen die aan Huize Agnes heeft gedacht!

Uitstapjes
De organisatie ‘Laat ze maar lachen’ nam de kinderen in december mee uit naar
het Spoorwegmuseum en naar een voorstelling van Holiday on Ice in de Jaarbeurs.

‘De ventilatie in huis was slecht’

J

os Traa, opzichter bij woningcorporatie Portaal, is een trouwe lezer van de
Nieuwsbrief. Anderhalf jaar geleden schonk Portaal 10.000 euro aan Huize
Agnes voor hoognodige verbeteringen. Jos Traa nam destijds de situatie in huis
op.

‘Het was de eerste keer dat ik in zo’n huis was, een geheime plek, waar mensen
worden opgevangen die nergens anders terecht kunnen. Daar heb ik respect
voor. Als je voor de deur staat, heb je geen idee wat daar achter gebeurt. Eenmaal binnen was het heel ontspannen. Men gaat leuk met elkaar om en het is
gezellig ingericht. Samen met Henny ben ik door het huis gelopen. Zij heeft
duidelijk, en vriendelijk, de leiding. Dat vind ik sterk. Als er zoveel mensen bij
elkaar wonen, is enige sturing gewoon nodig.
Namens Portaal heb ik vooral naar de veiligheid gekeken. De ventilatie in huis
was slecht, het keukentje boven ook en we misten rookmelders. Vervolgens
heeft Henny besloten welke verbeteringen er moesten komen. Daar heeft
Portaal zich verder niet mee bemoeid. Het is ook geen pand van ons, dus we
bewaren gepaste afstand. Ik vind het wel heel leuk om de nieuwsbrieven te
ontvangen en te lezen. Zo blijven we op de hoogte van wat er speelt in huis.’

Financiën
Diewke de Haen is actief geweest met het aanschrijven van fondsen. Het Oranjefonds heeft een
bijdrage gestort. Andere fondsen bieden weinig
perspectief: er is wel geld voor projecten, niet voor
de exploitatie van het huis.
Er is een team van vijf ‘ambassadeurs’ gestart, dat
manieren bedenkt om Huize Agnes te financieren.
Een idee was: sponsor een kind van Huize Agnes voor een bedrag naar keuze, ontvang regelmatig nieuws over het kind en natuurlijk een foto.

Deze actie heeft al twee sponsors opgeleverd, voor een Chinees jongetje en een jongetje uit Bangladesh. Een van de ambassadeurs heeft aangeboden om een nieuwe
folder te maken.
Prijzen
Huize Agnes dingt mee naar drie prijzen:
• De Ab Harrewijn Prijs, die jaarlijks op 13 mei wordt uitgereikt aan mensen die
zich inzetten voor de onderkant van de samenleving.
• De Slinger Award, met een bedrag van 2500 euro, toegekend door de gemeente
Utrecht aan een vrijwilligersinitiatief.
• Tot slot dingen we mee in het Lezersfonds NRC Handelsblad. Dat brengt rond
de feestdagen altijd een groot bedrag bij elkaar. Dit bedrag wordt toegekend aan
mensen in moeilijke situaties of regelrechte nood.
Illegale asielgezinnen blijven bij elkaar
Goed nieuws voor vele bewoners van Huize Agnes: ouders en kinderen uit illegale
gezinnen mogen niet door de staat uit elkaar worden gehaald en op straat worden
gezet. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag begin januari bepaald.
Een jaar eerder bepaalde de Raad van Europa al dat alle kinderen, illegaal of niet,
recht hebben op onderdak. Oud-minister Hirsch Ballin bedacht daarop de truc
om dan de ouders maar op straat te zetten en hun kinderen toe te wijzen aan
een pleeggezin, maar het Haagse gerechtshof acht dit niet in het belang van de
kinderen.
Agnes op televisie!
Op 5 februari heeft de NOS opnames in Huize Agnes gemaakt. Die zijn uitgezonden in het Journaal van zondag 6 februari om 20.00 uur. Zodra bekend is waar dat
journaal op internet bekeken kan worden, zetten we dat op onze website. Houd
die dus goed in de gaten!
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