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Agnes vertelt
Beste vrienden van Agnes,
In deze Nieuwsbrief leest u wat er het laatste half jaar in Huize Agnes is voorgevallen. Zoals het bezoek van de
nieuwe burgemeester, de start van de nieuwe coördinator Suzanne Hautvast en de vreugde van twee zussen die
een kamer delen in Huize Agnes.

Bezoek nieuwe burgemeester

Het jaar begon al goed met de eerste uitspraak van de nieuwe Utrechtse burgemeester Jan van Zanen over
het vreemdelingenbeleid. Hij pleitte ervoor ‘elkaar een beetje ruimte te geven in deze dichtbevolkte stad.’ Hij
doelde ook op de opvang van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning. ‘Die mensen een dak boven hun
hoofd en voedsel te geven, is een teken van beschaving.’
Op 2 april kwam Jan van Zanen, op eigen verzoek, op bezoek bij Huize Agnes. In zijn fotodagboek op internet
doet hij verslag: Bezoek vanochtend vroeg Huize Agnes dat tijdelijk opvang biedt aan vrouwen en kinderen die
zonder verblijfspapieren in Nederland verblijven. Spreek in de tuin met initiatiefneemster Henny van den Nagel
en vrijwilligers Mariet Endeman, (fietsenmaker) Jan Willem Kayzer, Maria Platteeuw en een aantal bewoonsters.
Mevrouw van den Nagel vertelt dat zij (lang geleden) Huize Agnes is begonnen ‘voor een betere wereld voor haar
kleinkinderen’. Ben onder de indruk van hun inzet.

Komen & gaan

Sinds eind februari zijn er zeven vrouwen en drie kinderen vertrokken uit Huize Agnes. Drie zwangere
vrouwen gingen naar het AZC. Anderen naar een vriendin, de Tussenvoorziening, een eigen huis en naar
een onbekende bestemming. In hun plaats kwamen zeven vrouwen en drie kinderen. Zij komen uit Somalië,
Guinee, Oeganda, China, Cabinda (in Kongo) en Nigeria.
Achttien (ex)bewoonsters, inclusief kinderen, kregen een verblijfsvergunning. Vijf kinderen, waarvan drie
huidige bewoners, vielen onder het Kinderpardon. Drie vrouwen en een kind kregen een verblijfsvergunning
vanwege hun schrijnende situatie. Een moeder en haar kind vanwege verblijf bij een partner. En een kind
omdat het in Nederland is geboren en een Nederlandse vader heeft.

‘De volgende dag zag ik haar pas’
P. (19) en haar zus L. (20) uit Cabinda delen een zolderkamer
bij Huize Agnes. Ouders hebben ze niet meer, alleen elkaar. Ze
vluchtten apart en waren elkaar jaren kwijt.
P. herinnert het zich nog goed. Vorig jaar - ze was nog
achttien en zat op school - werd ze de klas uitgeroepen.
Goed nieuws, zei haar begeleider. P. dacht even dat ze
een verblijfsvergunning had, maar haar zus L. bleek in
Nederland te zijn. Daar waren ze tijdens een interview
door de IND achtergekomen.
“Ik kon het niet geloven. Ik was hier al twee jaar en had
overal gezocht, ook via het Rode Kruis. L. kon in Amerika
zitten of dood zijn. De volgende dag zag ik haar pas. We
moesten allebei verschrikkelijk huilen.”
Met L. ging het niet zo goed. Ze was eenzaam in het AZC en zag er ‘oud’ uit volgens P. Gelukkig woonden
ze vlak bij elkaar. Ze brachten elk weekend samen door en gingen ‘s zondags naar de kerk. Toen raakten ze
uitgeprocedeerd en stonden ze op straat. Na twee nachten slapen op de bank bij Huize Agnes, kwam er een
kamertje vrij. “We zijn blij om hier te wonen. Er was geen plek om naartoe te gaan.”

Nieuwe vrijwilligers

In september kwamen er drie studentes stage lopen bij Huize Agnes. Mieke is gekomen om de financiële
administratie te doen.
Anita - sinds 2012 huismeester van Huize Agnes II - nam afscheid. Zij gaat een opleiding volgen. Veel dank
voor je inzet, Anita!

Toekomst

Op 25 maart is een samenwerkingsovereenkomst met de Tussenvoorziening getekend. En op 25 juni een
detacheringsovereenkomst met de Tussenvoorziening en Suzanne Hautvast. Zij is per 1 juli in dienst als
coördinator en wordt ingewerkt door Henny van den Nagel.

Ondertekening contract met de Tussenvoorziening

Even voorstellen: Suzanne Hautvast
Op 1 juli kreeg Huize Agnes kreeg de beschikking over een betaalde kracht:
coördinator Suzanne Hautvast (44). Wat viel haar op die eerste maanden?
De Heerlense is vanuit De Tussenvoorziening voor 16 uur gedetacheerd
bij Huize Agnes. “De overige 16 uur werk ik bij de Nachtopvang voor
ongedocumenteerden, zowel mannen als vrouwen.”
Wat Suzanne het meest opviel, is dat Huize Agnes vrouwen vooral
voorbereidt op een plek in de Nederlandse samenleving. “Zo spreken de
meesten al goed Nederlands of zijn bezig dat te leren. Dat sluit aan bij
mijn eigen opvatting; het is moeilijk je ergens te vestigen als je de taal niet
spreekt.”
Fietsen
Een andere, puur Nederlandse discipline is het leren fietsen. “Dankzij JanWillem leren de vrouwen dat. Fietsen is niet alleen gezond, maar ook goedkoop”. Verder zijn Suzanne in haar
eerste maanden de goede juridische begeleiding, de sfeer en de momenten van ontspanning opgevallen.
Ze hoopt op meer vrijwilligers, in de toekomst. “Wat ik wel eens moeilijk en zonde vind, is dat ik als betaalde
kracht mee ga op vakantie. Dat kan een ander net zo goed doen.”

Uitjes

Eind februari brachten de kinderen en hun moeders een bezoek aan de Efteling, dankzij de stichting Laat Ze
Maar Lachen. Dennis (8 jaar) kon deze zomer met het Kinderactiviteiten Centrum een weekje op vakantie.
Eerst durfde hij niet mee. Na afloop zei hij tegen zijn moeder: ‘Ik wil volgend jaar weer!’
In juli zijn een moeder en drie kinderen op vakantie geweest met Weekje Weg, georganiseerd door de
Werklozenbond. In augustus was er de jaarlijkse zomervakantie in Petten. Het weer was niet zomers, maar
het plezier niet minder. Daarna was er nog een ‘gezinsdagje uit’ met de Tussenvoorziening naar BillyBird Park
Hemelrijk.

Giften & gaven

In het kader van NLdoet kwamen er tien mensen van
Aannemersbedrijf Van Dillen en Zonen uit Culemborg een schutting
plaatsen. Ze schonken ook een banktafel voor de tuin. De Boskapel,
een kerkje in Groenekan, heeft drie keer gecollecteerd voor Huize
Agnes. Een particulier schonk honderd euro voor de zomervakantie.
Bij het feest ter ere van Henny’s 75-ste verjaardag is 300 euro
geschonken. Op Koningsdag verkochten kinderen uit de straat bij
Wendeline, Henny’s dochter, hun eigen knuffels voor Huize Agnes. De
opbrengst was zo’n 175 euro.
Stichting Barmhartige Fiets - een samenwerkingsverband tussen
Bovemij en ENRA - schonk drie prachtige fietsen. Ze zijn geleverd
door Kok Fietsen in de Nachtegaalstraat. Ook kwamen er nog vijf
vormelingen, via Present, in de tuin werken.
Bij het buurtfeest, in juni op de Monicahof, wordt Huize Agnes altijd
hartelijk uitgenodigd. Deze keer was er een taartenwedstrijd en een
rommelmarkt. De opbrengst, 200 euro, ging naar Huize Agnes. TIP
voor andere buurten: op de rommelmarkt zijn er veel spullen van
buurtbewoners verkocht aan andere buurtbewoners. Goed voor het
buurtgevoel! Goed voor het milieu!

Lintje
In maart kreeg Henny van den Nagel een lintje. Ze is
nu Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Haar dochter
Wendeline vroeg deze onderscheiding voor haar
aan, “wegens haar tomeloze passie en inzet voor de
zwakkeren in de samenleving, in het bijzonder voor
haar inzet voor Huize Agnes. Immers: als Henny niet
haar daadkracht en middelen had ingezet was Huize
Agnes er niet geweest.”
Brandveiligheid
De brandveiligheid in Huize Agnes I is nu helemaal
in orde. De brandweer heeft hier een verklaring voor
afgegeven.
Agnes 8 jaar
De achtste verjaardag van Huize Agnes is op 10
oktober gevierd in het Wevehuis. Op het feest zijn de
vrijwilligers in het zonnetje gezet. De bewoonsters
zorgden voor dansmuziek en heerlijk eten.

Armoedeweekend
Tijdens het Armoedeweekend was Huize Agnes
- op zaterdag 18 oktober - present in museum
Catharijneconvent. Daar is de tentoonstelling ‘Ik geef
om jou’, over naastenliefde door de eeuwen heen.
Bezoekers konden in gesprek met bewoners.
Tentoonstelling Domkerk
Van 3 tot 28 november is er in de Domkerk een
fototentoonstelling over armoede. Er doen tien
Utrechtse organisaties aan mee, waaronder Huize
Agnes. De officiële opening is op vrijdag 7 november,
16.00 uur. Meer informatie: www.domkerk.nl
Klokkenluiders
Op Sint Maarten, 11 november, houdt het Utrechts
Klokkenluiders Gilde haar jaarvergadering. In de geest
van Sint Maarten is er een collecte voor het goede
doel. Dit jaar: Huize Agnes.

Advertentie

Huize Agnes zoekt penningmeester
Wij zijn hard op zoek naar een penningmeester, iemand met verstand van geld. Het is vooral een controlerende functie en gaat om het kasboek en de jaarrekening.
Belangstelling? Mail naar: info@agnesvanleeuwenberch.nl.

Zoveel goedheid in Utrecht
Had ik als vrijwilliger van Huize Agnes misschien beter mijn mond kunnen houden, onlangs op ‘ons’ achtste
verjaardagsfeest? Daar vertelde ik ‘mijn’ Utrecht zo’n sociale stad te vinden. Of ik dat wilde uitleggen in de
Nieuwsbrief...
Van de 320.000 inwoners doen ongeveer 200.000 mensen aan vrijwilligerswerk. Maar dat bedoel ik niet. Waar
die sociale waarde voor mij vooral in zit, is het vangnet dat we bieden - en dat door het gemeentebestuur
wordt gefaciliteerd - aan mensen die het moeilijk hebben. Er is zoveel goedheid in Utrecht.
Regelmatig leggen onze stadsbestuurders de regels uit Den Haag naast zich neer. Zo is er in Utrecht dermate
goede opvang, dat niemand tegen zijn wil de nacht in de buitenlucht hoeft door te brengen. Als je de weg
weet.
Ook woningcorporaties doen mee. We doen met Huize Agnes zelf mee. Er zijn de Tussenvoorziening, Villa
Vrede, Emmaus en nog zoveel meer. Initiatieven en organisaties die niet de (media)aandacht krijgen die
ze verdienen. Toch gaan ze door, helpen ze de medebewoners van onze stad. Elk volgens eigen inzicht of
overtuiging.
Meer dan de grachten of de Dom, maakt die inzet van velen Utrecht voor mij dé stad om te wonen. En daar
ben ik trots op. Daar voel ik me thuis.
Robert Jan van der Horst
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