
Activiteitenverslag over 2006 

 

De Stichting Agnes van Leeuwenberch heeft op 11 oktober 2006 in aanwezigheid van de eerste 

bewoonsters, buren, vrijwilligers en een aantal vertegenwoordigers van diverse Utrechtse 
hulpverleningsinstanties officieel de deuren van Huize Agnes geopend. Hoezeer dit initiatief voorziet 
in een behoefte, blijkt uit de vele aanvragen voor opvang die sinds de opening zijn binnengekomen. 

Huisvesting 

De stichting zoekt en vindt in de loop van het jaar een geschikt pand, op een goede locatie met een 
ruime tuin. Het pand wordt door een particulier aangekocht en verhuurd aan de stichting. Een extra 
douche en keuken worden aangelegd, evenals brandwerende voorzieningen. De inrichting, evenals 
speelgoed en kleding, is geschonken door Emmaus Utrecht en door particulieren. Het pand kan – 
afhankelijk van de gezinssamenstelling – onderdak bieden aan acht volwassenen en acht kinderen. 
Hoewel de verbouwing nog niet af is, komen half oktober de eerste bewoonsters. 

Bewoners Huize Agnes 

In 2006 verblijven 10 vrouwen en 8 kinderen voor langere of kortere tijd in huize Agnes. Zij worden 
onder meer aangemeld door vluchtelingenwerk, vrouwenopvang, politie en kerkelijke organisaties. De 
vrouwen hebben dringend veilige huisvesting nodig. 

Aankomst Vertrek 
Land van 
herkomst 

Bewoners Verwijzer 

08-10-
2006 

– Angola moeder + kind Vluchtelingenwerk 

10-10-2006 – Polen 
moeder + 2 
kinderen 

Politie 

19-10-2006 – Azerbeidjan / Armenië moeder + dochter Kerkelijke organisatie 

21-10-2006 – Irak moeder + dochter Kerkelijke organisatie 

31-10-2006 – China 
moeder + 2 
kinderen 

Vluchtelingenwerk 

11-11-2006 – Marokko / Nederland moeder + kind Cumulus 

27-11-2006 – China moeder + kind Vrouwenopvang 

21-12-2006 – Brazilië / Nederland moeder + kind 
Raad voor de 
Kinderbescherming 

15-11-2006 
06-12-
2006 

Marokko a.s. moeder Vrouwenopvang 

02-12-2006 16-12-2006 China a.s. moeder + kind Vrouwenopvang 

Niet geplaatst 

In 2006 wordt daarnaast nog voor negen vrouwen en drie kinderen een plaats gevraagd, die niet kan 
worden geboden omdat alle kamers in huize Agnes bezet zijn. 

Netwerken 

Om de vrouwen een nieuw perspectief te bieden, worden contacten gelegd met diverse instanties die 
hen kunnen helpen bij het verkrijgen van een verblijfsstatus, terugkeer naar hun land van herkomst of 



heremigratie naar een ander land. Huize Agnes participeert in de Utrechtse LETSkring (*), zodat zij 
ondanks beperkte financiële middelen bijvoorbeeld fietsen kan aanschaffen voor de bewoonsters. 

(*) Local Exchange Trade Systems; ruilkring: een groep mensen koopt en verkoopt diensten en 
producten aan elkaar met eigen geld: ruilpunten waarvan deelnemers hebben afgesproken dat ze 
koopwaarde hebben. 

Vrijwilligers en vrienden 

Agnes ziet haar vrijwilligers als het belangrijkste potentieel om haar doelstelling te kunnen 
verwezenlijken. De medewerkers leveren op eigen manier en naar kracht en kunde een bijdrage aan 
verbetering van de situatie van deze groep vluchtelingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
vrijwilligers die bewoners begeleiden en vrijwilligers die meer ondersteunend zijn voor de organisatie. 

Agnes verwacht minimaal van haar vrijwilligers dat ze: 

 zich met de doelstellingen en kernwaarden van de organisatie kunnen verenigen 

 zich openstellen voor de cliënten met hun diverse achtergronden 

 gemotiveerd en enthousiast zijn voor het werk 

 zich voor een nader af te spreken minimum aan tijd willen inzetten gedurende een bepaalde periode 

 bereid zijn tot samenwerking en overleg 

 aanspreekbaar zijn op de werkzaamheden die ze gaan verrichten 

 zich realiseren dat het werk vrijwillig maar niet vrijblijvend is 

Professionaliteit 

Agnes verwacht van haar vrijwilligers een professionele werkhouding. In de eerste plaats betekent dit 
dat ze de werkwijze in de omgang met cliënten onderschrijven (vertrouwen en dialoog, 
verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid). Vrijwilligers bieden de cliënten die ondersteuning en 
persoonlijke aanwezigheid die ze nodig hebben. Binnen de (hulpverlenings)relatie met de cliënt 
respecteert de vrijwilliger zowel de grenzen van de cliënt als die van zichzelf. Naast vrijwilligers heeft 
huize Agnes ook ‘vrienden’; mensen die zich betrokken voelen bij het opvanghuis en sympathie, 
belangstelling en steun verwerven in hun omgeving voor huize Agnes. 

Overleg 

De coördinator van huize Agnes neemt deel aan een – door Vluchtelingenwerk Utrecht geïnitieerd – 
maandelijks overleg over de opvang en problemen van illegalen in Utrecht. Andere deelnemers zijn 
STIL (STIL is een solidariteitsorganisatie voor vluchtelingen en migranten zonder 
verblijfsvergunning), Sociaal Juridische Dienstverlening (opgericht door de Utrechtse Stedelijke Raad 
van Kerken). De Raad van Toezicht en de coördinator overleggen tweemaandelijks. 

Plannen 

De eerste ervaringen in 2006 met de opvang van bewoonsters hebben geleid tot plannen voor 
verschillende ondersteunende activiteiten in 2007, zoals fietsles/verkeersles, opvoedcursus en naailes. 
  

 

 

 

 



Rekening van baten en lasten over 2006 

Het exploitatiesaldo resulteerde in een positief resultaat ter grootte van € 5.430, een afname 

van € 4.850 ten opzichte van 2005. 

De giften van donateurs steeg in 2006 met € 204 naar € 10.500. Nieuw in dit verslagjaar zijn de 
ontvangen bijdragen voor huur en leefgeld voor vrouwen en kinderen, totaal ontvangen € 6.695. De 
rentebaten bedroegen € 580, een stijging van € 456ten opzichte van 2005. Per saldo stegen de totale 
baten met € 7.355 ten opzichte van 2005. 

De indirecte kosten t.b.v. huisvesting voor vrouwen en kinderen is in dit verslagjaar € 12.034. De 
indirecte kosten ten behoeve van huisvesting voor vrouwen en kinderen is gestegen 
met € 90 naar € 149. De algemene Stichtingskosten bedroegen € 162,een stijging van € 81 ten opzichte 
van 2005. De totale lasten zijn, ten opzichte van 2005, gestegen met € 12.205 naar € 12.345. 

2006 2005 
Begroting 

2006 

  € € € 

Baten 

Giften donateurs 10.500 10.296 10.296 

Bijdragen huur en leefgeld 6.695 – – 

Rentebaten 580 124 500 

Kosten 

Directe kosten ten behoeve van huisvesting vrouwen en 
kinderen 

12.034 – 12.630 

Indirecte kosten ten behoeve van huisvesting vrouwen en 
kinderen 

149 59 350 

Algemene stichtingskosten 162 81 320 

  

Totale lasten 12.345 140 13.300 

  

Exploitatiesaldo 5.430 10.280 1.200 

 

 

 

 


