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Agnes vertelt
Beste vrienden van Agnes,
In deze Nieuwsbrief leest u wat er de laatste tijd in Huize Agnes is voorgevallen. Zoals de nominatie van
penningmeester Caroline van der Riet voor de jaarlijkse Vrijwilligers Trofee en het verlangen van bewoonster Nadia
naar een kerstboompje.

Komen & gaan

De afgelopen maanden zijn er twee vrouwen vertrokken uit Huize Agnes. Een Eritrese moeder met kind ging
naar het azc om te bevallen van een dochter. Inmiddels heeft het hele gezin een verblijfsvergunning. En andere
vrouw, uit Congo, is met onbekende bestemming vertrokken.
Opgenomen zijn een moeder met kind uit Sierra Leone, een moeder met twee kinderen uit Madagaskar en
twee alleenstaande vrouwen uit Iran.
Een oud-bewoonster van Huize Agnes kreeg uiteindelijk haar verblijfsvergunning.

‘Ik zou graag een kerstboompje willen’
Nadia (22) woont sinds een paar maanden met haar moeder (43) bij Huize
Agnes. Tijdens hun vlucht uit Iran, drie jaar geleden, ontmoetten ze twee
engelen.
“Die vlucht was zo verschrikkelijk, daar kan ik niet over praten. Onderweg
zijn we gered door een echtpaar, echt twee engelen. Door hen zijn we in
aanraking gekomen met het Christendom. Ze nodigden ons uit in de kerk
en vroegen of we gedoopt wilden worden. Dat vond ik een mooi idee,
een soort reiniging, een nieuw begin. Daarna begon ik met Bijbelstudie.
Volgens de IND moeten we terug, maar in Iran wacht ons ‘afvalligen’ de
dood. Het is voor elke strenge moslim een eer om ons te vermoorden.”
Na hun uitzetting uit het azc zwierven moeder en dochter tien maanden
lang van tijdelijk adres naar tijdelijk adres. Zonder geld, zonder
verzekering.
Nadia: “Huize Agnes is voor ons veel meer dan onderdak en leefgeld. We krijgen veel steun om verder te gaan
met ons leven. Zoals het zoeken naar een fonds zodat ik naar de kunstacademie kan. Mijn moeder en ik gaan
elke week naar zwemles, zij heeft net haar watervrees overwonnen. Verder doe ik veel vrijwilligerswerk, vooral
als tolk.”
Ze ziet op tegen de Kerstdagen. “We gaan wel naar de kerk, maar verder is het een verdrietige tijd zonder
familiewarmte. Ik zou graag een klein kerstboompje willen, maar dat vind ik zonde van het geld. Dan koop ik
liever cadeautjes voor alle illegale kinderen die ik ken en niet bij Huize Agnes wonen.”
* Nadia is een gefingeerde naam

Mantel van Sint Maarten
Huize Agnes was genomineerd voor de Mantel van Sint Maarten
die begin november is uitgereikt in de Domkerk. Thema dit jaar:
de bestrijding van armoede onder kinderen. Een bewoonster had
oliebollen gebakken en dat zorgde voor een grote aanloop bij
onze informatiestand. Taal Doet Meer, waar Huize Agnes veel mee
samenwerkt, kreeg de stimuleringsprijs (2500 euro).

Aan de Slag

Eerder mochten mensen zonder geldige papieren geen
vrijwilligerswerk doen. Onder het motto ‘Aan de Slag’ heeft de
Utrechtse gemeenteraad daar verandering in gebracht. Bewoners
van azc’s mochten het al een tijdje; nu kunnen ook bewoonsters van Huize Agnes vrijwillig aan de slag. Alle
vacatures bij de Vrijwilligerscentrale staan voor hen open. Een mooie manier om mensen te ontmoeten, de
taal te leren, te werken aan de toekomst en iets terug te doen.

Waardering en erkenning
Caroline van der Riet (56) heeft haar eigen administratiekantoor en is sinds de
oprichting in 2004 penningmeester van Huize Agnes. Ze was een van de drie
genomineerden voor de Utrecht Doet Vrijwilligers Trofee 2018. Die is begin
december uitgereikt in Central Studios.
De trofee ging naar iemand anders, maar voor Caroline was de nominatie
al een grote eer. “Er waren meer dan vijftig aanmeldingen! Toen de
Vrijwilligerscentrale me op een vrijdagmiddag belde, was ik oprecht blij. Ik ging
zwevend het weekend in en zag het echt als teken van waardering en erkenning.” foto: Leonie Bello
‘Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. En je bewaren, heel goed bewaren.’
Met dat lied is ze toegezongen in Central Studios. Voor Huize Agnes is Caroline
heel waardevol. Toen ze na tien jaar het stokje overdroeg aan iemand anders, maar die binnen een jaar weer
vertrok, kwam ze gewoon terug.
“Ik draag Huize Agnes een warm hart toe. Het zijn enorm kwetsbare vrouwen en kinderen. Bij Huize Agnes
krijgen ze rust en kunnen ze nadenken hoe ze verder willen. Kinderen krijgen weer ritme in hun leven. Ik
houd me vast aan de succesverhalen van vrouwen die een verblijfsvergunning kregen en hier een mooi leven
opbouwen. Mede dankzij de sociale stad die Utrecht is.”

Sinterklaas en Kerst

De Speelgoedbank heeft Sinterklaascadeautjes bezorgd voor de kinderen van
Huize Agnes. Het was een mooi feest in het pand van Villa Vrede.
De Kerstviering voor alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Huize Agnes is,
wegens eerder succes, weer in wokrestaurant Mister Shi. Rotaract, de jongerenafdeling
van de Rotary, heeft gezorgd voor kerstpakketten voor de vrouwen.

foto: Mariet Endeman
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