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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 geboorte van een baby,
bewoonster Nicole die verhuist naar een eigen appartementje en Susan Potgieter die binnenkwam als oppasvrijwilliger en nu bijeenkomsten organiseert voor bewoonsters.

Komen & gaan

In de afgelopen maanden is er een baby geboren bij Huize Agnes, een jongetje. Eén vrouw is getrouwd en
woont nu samen met haar man. Een oud-bewoonster en een bewoonster (zie interview in deze Nieuwsbrief )
hebben allebei een verblijfsvergunning gekregen. Er wonen nu vijftien vrouwen en vijftien kinderen in de drie
locaties van Huize Agnes.

‘You want us to keep on walking!’

Zo vatte een bewoonsters het nieuwe beleid in Huize Agnes treffend samen.
Nieuw beleid is dat vrouwen niet meer passief afwachten, maar ook zelf actief
stappen ondernemen om de opvang te verlaten. Hoe moeilijk dat ook is, in hun
omstandigheden.

‘Binnenkort krijg ik de sleutel’

Nicole (25) heeft net haar eigen tweekamerappartementje toegewezen gekregen in
Utrecht. Samen met haar zoontje (bijna 3) woonde ze een jaar bij Huize Agnes
“Ik heb net bij de kringloop een groter bed voor hem gekocht voor 70 euro,
beschilderd als een raceauto. Maar dat weet hij nog niet. Hij is gek op auto’s. Nu
slaapt hij bij mij in bed, want hij is al lang uit z’n ledikantje gegroeid.”
Nicole is opgetogen en druk met de komende verhuizing. Ze kwam jaren
geleden met haar vader uit de Filippijnen, kreeg een relatie met een
Nederlandse man, maar vertrok bij hem wegens huiselijk geweld. Samen met
haar zoontje kwam ze, via omzwervingen, bij Huize Agnes terecht. Na twee jaar
procederen kreeg ze een verblijfsvergunning wegens ‘verblijf bij kind’.
Nicole: “Huize Agnes heeft me bij alles geholpen, ook met het zoeken naar
een huis. Binnenkort krijg ik de sleutel. Dan kan ik eindelijk gaan settelen,
inburgeren en daarna naar school en werken. Ik droom over een opleiding
voor hotelmanager. Maar als dat te lang duurt, wordt het misschien
schoonheidsspecialiste.”
*Nicole is een schuilnaam

Steun Agnes terwijl je winkelt

4 MORGEN heeft afspraken met honderden webwinkels, waaronder Zalando, C&A, Bristol en
Wehkamp. Iedere keer wanneer jij iets koopt via 4MORGEN keren deze winkels een bedrag uit,
dat jij aan een goed doel naar keuze mag doneren. Zoals aan Huize Agnes.
www.4morgen.org/goede-doelen/huize-agnes

Nieuwe vrijwilligers

De afgelopen maanden zijn er zes nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Twee nieuwe oppasvrijwilligers: Naïma
El Mansouri en Hanneke van der Spoel. En twee nieuwe ‘huiswerkmaatjes’ voor scholieren: Britt Bremer en
Elsa Willems. Vrijwilliger Iris Korenberg is ‘maatje’ van een bewoonster geworden. Ze maakt haar wegwijs in
Nederland en zorgt dat zij een groter netwerk krijgt. Annechien de Gast is een nieuw bestuurslid. Ze komt in
de plaats van Kim Harsta, die de fondsenwerving voor Huize Agnes blijft doen.
Vrijwilligers van stichting Present hebben eind september de hele tuin van Huize Agnes gesnoeid en
opgeknapt.

Focus op kinderen

Medewerkster Marcia van de Kerkhof is druk bezig met het opzetten van een kindbeleid bij Huize Agnes. Dat
moet eind dit jaar klaar zijn. Er zijn gesprekken met de Utrechtse zusterorganisatie Seguro, waar al zo’n beleid
is. Daar is een orthopedagoog in dienst, die wellicht ook bij Huize Agnes aan de slag kan. Bijvoorbeeld om
kinderen met gedragsproblemen - en dat zijn er nogal wat - beter te begeleiden.
Met steun van het Oranje Fonds en de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is er budget om alle kinderen
vanaf vier jaar - dat zijn er negen - lid te maken van een clubje. Net als hun vriendjes én omdat kinderen in
de knel ontspanning verdienen. De kinderen mogen zelf kiezen. Eén kind is al naar een proefles basketbal
geweest, een ander staat op de wachtlijst voor een voetbalclub, weer een ander zit op dansles en twee
kinderen gaan nu elke week naar zwemles.

‘Ik voegde echt iets toe’

Susan Potgieter (26) start in december met themabijeenkomsten voor de vrouwen
van Huize Agnes. Ze begeleidt sinds dit schooljaar een meisje van elf met haar
huiswerk en kwam ooit binnen als oppas.
“Dat was in mei 2015. Ik schreef toen mijn eindscriptie Literatuurwetenschappen en had tijd over. Op maandag- en dinsdagmiddag haalde ik een
jongetje van vier van school en gingen we samen naar de kinderboerderij.
Zijn moeder had net een verblijfsvergunning en werkte op die tijden. Dus ik
voegde echt iets toe.”
Vorig jaar rondde Susan haar tweede studie af, Bestuur en Organisatie. Ze
vroeg of ze haar kennis mocht inzetten bij Huize Agnes. Dat mocht. Eerst
schreef ze een nieuwe, meer toegankelijk versie van de huisregels. Nu organiseert ze bijeenkomsten voor
vrouwen over verschillende thema’s. De eerste is komende kerstvakantie.
“Het wordt een vrolijke bijeenkomst over feestdagen en hoe je die viert. Over kinderen die in Nederland met
Sinterklaas hun schoen zetten en trakteren op school als ze jarig zijn. Over feestdagen in de moederlanden
van de dames. Vrouwen en kinderen gaan samen kalenders maken waar al die feestdagen op staan.”
De thema’s zijn gekozen in samenspraak met bewoonsters en medewerkers van Huize Agnes. Bijeenkomsten
over stress & ontspanning, seksuele gezondheid & zwangerschapspreventie staan op stapel.

Oproep: Agnes zoekt huis!

Huize Agnes zoekt nieuwe huisvesting: twee eengezinswoningen of één groot huis.
Wie heeft een tip?
Liefst voor langere tijd, minimaal vijf jaar.
Graag via 06-20669236 of coordinator@huizeagnes.nl
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