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Huize Agnes zorgt voor opvang van ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen. Zij krijgen onderdak
en steun bij problemen met de Nederlandse taal, financiën, verblijfsstatus, gezondheid en er wordt samen
met hen gezocht naar een nieuw toekomstperspectief.
Jarenlang gebeurde dit volledig door vrijwilligers. In 2017 zijn er drie betaalde parttime-krachten bij Huize
Agnes: een coördinator, een sociaal beheerder en een activerend begeleider. Verder zijn er stagiaires
van de Hogeschool Utrecht actief en nog steeds heel veel vrijwilligers. Samen bieden zij - met relatief
beperkte middelen - professionele begeleiding, opvang en ondersteuning aan vrouwen en kinderen in een
kwetsbare positie.
In 2017 heeft Huize Agnes voor het eerst subsidie van de gemeente Utrecht ontvangen voor ‘Opvang van
ongedocumenteerde vrouwen en kinderen’ in plaats van een bijdrage voor elke opgevangen vrouw apart
per maand. Deze subsidie is voor leefgeld, woonruimte en betaalde krachten.

Bewoners Huize Agnes
In 2017 verbleven er achttien vrouwen en vijftien kinderen bij Huize Agnes. Zij kwamen uit Oeganda,
Armenië, Sierra Leone, Marokko, Nigeria, Zimbabwe, Soedan, Togo en Angola. Allen kregen zij ‘bed-badbrood’ en begeleiding in de drie huizen. Daarnaast verbleven er vier vrouwen en twee kinderen voor korte
tijd. Twee van hen stonden op de wachtlijst voor Noodopvang en zijn daar naartoe doorgestroomd.
Er zijn negen vrouwen en drie kinderen uit Huize Agnes vertrokken. Zij gingen naar het COA, terug naar het
land van herkomst of zelfstandig wonen met een verblijfsvergunning. Hun plek is - in afstemming met STIL,
het Ex-AMA-team van Vluchtelingenwerk en de gemeente Utrecht - weer opgevuld.

www.agnesvanleeuwenberch.nl

info@agnesvanleeuwenberch.nl

ING NL79 4861208

KvK: 30200386

‘Hier heb ik vrijheid’
Anna (25) ontvluchtte mishandeling en gedwongen prostitutie. Samen met haar
zoontje (3) geniet ze van de rust en vrijheid bij Huize Agnes.
In haar kamer laat ze de littekens zien op haar armen, benen en voorhoofd. Haar
vader, imam in Sierra Leone, mishandelde haar met slagen en chemicaliën toen
ze opbiechtte dat ze van vrouwen hield.
Anna: “Toen mijn ouders me wilden laten trouwen met een oude man, ben ik
gevlucht. Dat is bijna vier jaar geleden. Via een Nederlandse vrouw kwam ik in
de gedwongen prostitutie terecht in Eindhoven. Toen het eindelijk lukte om te
ontsnappen, ben ik naar de politie gegaan en heb ik asiel aangevraagd. Ik was
een paar maanden zwanger.”
Als slachtoffer van mensenhandel kreeg ze documenten voor een jaar verblijf in
Nederland. Maar over haar asielaanvraag is negatief beslist. Anna is een nieuwe
procedure gestart en vond na allerlei omzwervingen - waaronder slapen in
parken - onderdak bij Huize Agnes.
“Mijn zoontje gaat binnenkort naar de crèche, ik zit op Nederlandse les en ik
heb leren fietsen. Ondanks alle onzekerheid geniet ik hier van mijn vrijheid als
lesbienne. Ik ga naar clubs en naar mijn vriendin in Arnhem, zij komt ook uit
Sierra Leone.”
* Anna is een gefingeerde naam

Juridische begeleiding
De juridische begeleiding van de bewoonsters is in handen van STIL en Vluchtelingenwerk (Ex-AMAteam). Er zijn regelmatig gesprekken tussen de drie partijen - de vrouw, de juridisch begeleider en de
begeleider van Huize Agnes - over de voortgang van de juridische procedure. Is de aanvraag voor een
verblijfsvergunning haalbaar? Welke andere toekomstperspectieven zijn er?
Sociale begeleiding
Medewerkers van Huize Agnes begeleiden de vrouwen via de methode Krachtwerk. Het doel is om aan een
nieuw toekomstperspectief te werken, in Nederland of elders. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid zoveel
mogelijk bij de vrouw zelf en krijgt zij ondersteuning waar nodig. Bij de start wordt met iedere vrouw een
krachtenanalyse gemaakt op grond van tien leefgebieden, onder meer veiligheid, financiën, sociale relaties,
gezondheid, kinderen en opvoeding. Samen met de vrouw wordt er een ontwikkelplan gemaakt, dit wordt
regelmatig besproken en zonodig aangepast.
Eind 2017 is gestart met themabijeenkomsten voor de vrouwen, onder professionele begeleiding van een
externe projectmedewerker. De eerste bijeenkomst in december 2017 ging over ‘leven in Nederland’.
Begeleiding Kinderen
Kinderen zijn bij Huize Agnes altijd met open armen ontvangen. Er is een pool met oppasvrijwilligers en een
pool met huiswerkbegeleiders. In de tweede helft van 2017 is gestart met een speciaal kindbeleid waarvoor
middelen zijn geworven bij fondsen. Het gaat om opvoedondersteuning, knutsel- en spelactiviteiten,
lidmaatschap van sportclubs voor alle kinderen en het intensiveren van de samenwerking met reguliere
instellingen zoals het consultatiebureau.
Vrijwilligers en stagiaires
In 2017 hielpen 33 vrijwilligers mee om Huize Agnes draaiende te houden. Ze hielpen met de organisatie
en administratie, als vertrouwenspersoon, coach, klusser, kinderoppas, huiswerkbegeleider, maatje,
fietsenmaker en bestuurslid.
Stagiaires bij Huize Agnes zijn studenten Social Work van de Hogeschool Utrecht. In het schooljaar 20162017 waren er twee stagiaires en in september 2017 zijn er vier nieuwe stagiaires gestart met een jaarstage.
Zij werken onder supervisie van de activerend begeleider.

Taalmaatje en stagiaire
Iris Korenberg (25) wordt in 2017 taalmaatje van oud-bewoonster Latifa. Dat is ze
een jaar later nog steeds en... ze loopt stage bij Huize Agnes.
“Latifa is een paar jaar ouder dan ik. Ze heeft nu een verblijfsvergunning,
woont samen met haar dochtertje van drie en is druk bezig met haar toekomst.
Latifa spreekt best goed Nederlands, maar ze wil graag meer oefenen. Ik ga
elke woensdagochtend naar haar toe en dan kletsen we in het Nederlands.
Als het mooi weer is, gaan we wandelen. We hebben ook een keer samen een
IKEA-kast in elkaar gezet.”
Iris studeert Maatschappelijk Werk & Dienstverlening en loopt sinds schooljaar
2018 stage bij Huize Agnes. “Ik begeleid een paar vrouwen in het zoeken naar
een nieuw toekomstperspectief, hier of elders. Voor mij is Huize Agnes een
leerzame stageplek. Ik weet niet waarom, maar ik heb een hart voor deze
vrouwen, misschien kan ik iets voor hen betekenen.”
*Latifa is een gefingeerde naam

Huisvesting
In 2017 beschikte Huize Agnes over drie huizen in Utrecht met in totaal zestien opvangplekken. Twee huizen
zijn van de woningbouwcorporaties Portaal en Mitros. Van het derde huis liep het huurcontract af in oktober
2017. Ondanks een intensieve speurtocht is het nog niet gelukt om een nieuwe woning voor ten minste vijf
vrouwen te vinden.
De Rabobank heeft fondsen beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsinvesteringen. In december 2017
gaf Portaal toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen op een huis in Hoograven. Dit zal in 2018
gebeuren.
Samenwerking en donaties
Huize Agnes neemt actief deel aan overleggen over de opvang van ongedocumenteerden in Utrecht. Samen
met zusterorganisatie Stichting Seguro is in 2017 de onderlinge samenwerking onder de loep genomen. In
nauwe samenwerking met Villa Vrede zijn er spelmiddagen georganiseerd. De Utrechtse Soroptimisten willen
de ontwikkeling van het kindbeleid financieel ondersteunen. Het Oranje Fonds en de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunen Huize Agnes met de financiering van de methode Krachtwerk.
Verder waren er in 2017 donaties van: Diaconie PKN Austerlitz (financiële bijdrage), Rotaract Utrecht
(kerstpakketten voor de kinderen), Armoedecoalitie Utrecht (activiteiten voor kinderen), Griftpark ‘De
buurtcamping’ (kamperen), Stichting Laat Ze Maar Lachen (activiteiten voor kinderen), Nationaal Fonds
Kinderhulp, de Speelgoedbank, Voedselbank, Weggeefwinkel, Present (kerstpakketten voor de vrouwen),
Jeugdsportfonds, New Dutch Connections (cursussen en trainingen voor vrouwen), De Graalbeweging
Nederland (gratis cursus voor vrouwen), Villa Vrede (gratis cursussen, activiteiten voor kinderen), Rode Kruis
Nederland (gratis cursus vrouwen) en anderen.
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