
Activiteitenverslag over 2007 

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. Het is nu 15 maanden later en 
er is veel gebeurd. Hoezeer dit initiatief voorziet in een behoefte blijkt uit de vele aanvragen voor 
opvang die sinds de opening zijn binnengekomen. 

Huisvesting 

Het pand kan – afhankelijk van de gezinssamenstelling – onderdak bieden aan 7 volwassenen en 7-9 
kinderen. Één van de ruimtes is nu ingericht als huiskamer. Deze wordt ook gebruikt voor 
gezamenlijke maaltijden en voor de diverse lessen. 

Bewoners Huize Agnes 

In 2007 verblijven 17 vrouwen en 13 kinderen voor langere of kortere tijd in huize Agnes. Zij worden 
aangemeld door vluchtelingenwerk, vrouwenopvang, politie en kerkelijke organisaties. De vrouwen 
hebben dringend veilige huisvesting nodig. 

Aankomst Vertrek 
Land van 
herkomst 

Bewoners Verwijzer 

10-10-2006 
03-08-
2007 

Polen vrouw Politie 

19-10-2006 21-06-2007 Azerbeidjan/Armenië moeder en dochter Kerkelijke organisatie 

21-10-2006 23-09-2007 Iran moeder en dochter Kerkelijke organisatie 

31-10-2006 – China 
moeder en 2 
kinderen 

Vluchtelingenwerk 

11-11-2006 15-03-2007 Marokko/Nederland moeder en kind Cumulus 

27-11-2006 15-03-2007 China moeder en kind Vrouwenopvang 

21-12-2006 03-08-2007 Brazilië/Nederland moeder en kind Raad voor de Kinderbescherming 

15-03-2007 02-10-2007 Peru moeder en kind Nidos 

20-03-2007 15-08-2007 China moeder en kind Vluchtelingenwerk 

28-06-2007 – Burundi moeder en kind Vluchtelingenwerk 

22-07-2007 31-12-2007 Iran/Nederland 
moeder en 2 
kinderen 

Opvang voor daklozen 

18-08-2007 – China moeder en kind Vluchtelingenwerk 

03-08-2007 – Ethiopië vrouw Vluchtelingenwerk 

15-09-2007 – Afghanistan vrouw Daklozenopvang 

01-11-2007 – Angola moeder en kind Vluchtelingenwerk 

Niet geplaatst 

In 2007 konden 64 kinderen en 61 vrouwen niet geplaatst worden, waarvan 2 zieke en 6 zwangere 
vrouwen. 

Financiering 

De Stichting Agnes van Leeuwenberch ontving een bijdrage van donateurs en fondsen, te weten het 
Oranje Fonds, het Skanfonds, K.F. Hein Fonds. Voor bewoonsters die via 



Noodopvang/Vluchtelingenwerk werden geplaatst ontving de stichting een bijdrage in huisvestings- en 
leefkosten van de gemeente Utrecht. Voor Nederlandse kinderen ontving Huize Agnes een 
woonvergoeding van Sociale Zaken Utrecht. 

Netwerken 

Om de vrouwen een nieuw perspectief te bieden, worden contacten gelegd met diverse hulpverleners 
en instanties die hen kunnen helpen bij het verkrijgen van gezondheidszorg, scholing, 
vrijwilligerswerk, opvoedondersteuning, kleding en speelgoed. Huize Agnes participeert in de 
Utrechtse LETSkring(*), zodat zij ondanks beperkte financiële middelen bijvoorbeeld fietsen en 
fietsonderhoud kan verkrijgen voor de bewoonsters. 

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

Vrijwilligers 

De Stichting Agnes van Leeuwenberch 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. De Stichting Agnes van Leeuwenberch 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 en 

 zich realiseren dat het werk vrijwillig maar niet vrijblijvend is. 

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 (een solidariteitsorganisatie voor vluchtelingen en migranten zonder verblijfsvergunning), 
Sociaal Juridische Dienstverlening (opgericht door de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken), 
Vluchtelingenwerk, Noodopvang, Gemeente. 

De Raad van Toezicht en de coördinator van de Stichting Agnes van Leeuwenberch overleggen 
tweemaandelijks. 

Activiteiten voor/met bewoonsters 

Foto’s van Mona van den Berg 
Vanaf 20 oktober tot en met 25 november 2007 exposeert Mona in RASA te Utrecht met de 
fototentoonstelling Ver van huis. ‘Het gaat om vrouwen die hun land zijn ontvlucht vanwege oorlog of 
omdat zij in aanraking kwamen met een onderdrukkend regime. Of vrouwen die door toedoen van een 
mensensmokkelaar in Nederland in de prostitutie zijn terechtgekomen…’ Door middel van de expositie 
wil zij de problematiek van deze vrouwen en kinderen met beeld en tekst onder de aandacht te 
brengen. 

Nederlandse taalles 
Ondanks een vaak jarenlang verblijf in Nederland spreekt een groot deel van de vrouwen geen of zeer 



beperkt Nederlands. Zij krijgen taalles op maat van vrijwilligers van het VOP (Vrouwen 
Ontmoetingsproject): ‘het geven van Nederlandse taallessen aan huis aan allochtone vrouwen, die dit 
elders niet kunnen, durven of mogen volgen.’ Daarnaast volgden enkele bewoners taallessen in 
buurthuizen. 

Voorlezen 
Eens per week komt een vrijwilligster van de Utrechtse Voorleesexpres (Stichting Sodaproducties) de 
kinderen (en moeders) voorlezen, met als doel de moeders te stimuleren dit ook te doen. 

Cursus Nederlandse gewoonten en manieren 
Deze cursus, gegeven door vrijwilligers van Huize Agnes, geeft antwoord op vragen die bewoonsters 
hebben over de Nederlandse (eigen)aardigheden, zoals het op tijd verschijnen bij een afspraak, onze 
feestdagen en directe communicatie. 

Gezamenlijke maaltijd 
Eenmaal per vier weken wordt een ‘wereldmaaltijd’ bereid door twee bewoonsters, waarna we met 
elkaar (wel 20 personen) samen eten. 

Vrijwilligerswerk 
Zo mogelijk worden vrouwen in contact gebracht met organisaties die een goede plek bieden voor 
vrijwilligerswerk. Zo helpt een bewoonster op de koffieochtend in een nabijgelegen zorgcentrum. 
Anderen helpen mee in een winkel van Emmaus. 

Scholing 
Vrouwen die de Nederlandse taal redelijk beheersen worden geholpen bij het vinden van een geschikte 
opleiding of cursus. 

Hulpverlening/Rechtsbijstand 
Door verhuizingen of detentie zijn eerdere contacten met hulpverleners soms verbroken. Door 
inschakeling van een van oorsprong Chinese maatschappelijk werkster vertelden vrouwen voor het 
eerst over hun traumatische ervaringen. Coaches van Huize Agnes helpen de vrouwen bij het vinden 
van noodzakelijke (geestelijke) hulp. Zij worden zo nodig in contact gebracht met een deskundige 
advocaat, die beoordeelt of een nieuwe procedure voor asielaanvraag zinvol is. 

Tolerantieprijs 2007 
De stichting Agnes van Leeuwenberch is genomineerd voor de Tolerantieprijs 2007 van de gemeente 
Utrecht. De Tolerantieprijs is in 1995 ingesteld door de gemeenteraad van Utrecht. De prijs is bedoeld 
voor personen, groepen of instellingen die zich hebben ingespannen om de verdraagzaamheid in de 
Utrechtse samenleving te bevorderen en respect en begrip voor elkaar te vergroten. Helaas werd de 
prijs niet gewonnen. 

Women inc. 
In oktober 2007 werd Huize Agnes door Women inc. genomineerd voor de Stimuleringsprijs 2007. 
Criteria waren:Incorporated: werelden die elkaar ontmoeten, Included: er wordt niemand 
buitengesloten, Increase: verbeteringspositie van vrouwen. Ondanks onze enthousiaste inzet en 
presentatie werd de prijs niet gewonnen. 

Sinterklaas en Kerst 
Met een Sinterklaas in vol ornaat en een chinese Zwarte Piet van 5 jaar werd het pakjesfeest een groot 
succes. De kerst werd met een kerstdiner, kerstversiering en gulle gaven van een gezin uit Den Haag 
gevierd, en theater ’t Hoogt stelde kaartjes beschikbaar voor een kinderfilm en de schouwburg voor het 
kerstcircus. 

Schaatsen 
Een aantal kinderen stond voor het eerst op de Hollandse ijzertjes en zowaar, zij bleken over 
natuurtalent te beschikken. 

Generaal Pardon 
In 2007 begonnen de eerste brieven binnen te komen, waarin vrouwen en kinderen een 



verblijfsvergunning werd toegezegd. Daarmee komt voor hen het einde van het verblijf in Huize Agnes 
in zicht. Met een eigen woning, inkomsten en begeleiding gaan zij dan eindelijk echt deelnemen aan 
onze samenleving. 

 

Rekening van baten en lasten over 2007  
van Stichting Agnes van Leeuwenberch te Utrecht 

Op 11 oktober 2006 heeft Stichting Agnes van Leeuwenberch officieel de deuren van Huize Agnes 

geopend. De vergelijkende cijfers 2006 betreffen dus hoofdzakelijk het laatste kwartaal. 

Het exploitatiesaldo resulteerde in een positief resultaat ter grootte van € 9.850, een toename van € 
4.420 ten opzichte van 2006. 

De giften van donateurs stegen in 2007 met € 5.109 naar € 15.609. Ook was er in 2007 een stijging van 
de bijdragen huur en leefgeld. Deze bijdragen stegen met € 35.309 naar € 42.004. Nieuw in dit 
verslagjaar zijn de ontvangen bijdragen van fondsen, totaal ontvangen c.q. toegezegd € 24.850. 
Hiervan dient € 8.125 nog ontvangen te worden in 2008. De rentebaten bedroegen € 543, een daling 
van € 37 ten opzichte van 2006. Per saldo stegen de totale baten met € 65.231 ten opzichte van 2006. 

De directe kosten ten behoeve van huisvesting voor vrouwen en kinderen zijn in dit verslagjaar € 
72.341, een stijging van € 60.307 ten opzichte van 2006. De indirecte kosten ten behoeve van 
huisvesting voor vrouwen en kinderen zijn gestegen met € 393 naar € 542. De algemene 
Stichtingskosten bedroegen € 273, een stijging van € 111 ten opzichte van 2006. De totale lasten zijn, 
ten opzichte van 2006, gestegen met € 60.811 naar € 73.156. 

2007 2006 
Begroting 

2007 

  € € € 

Baten 

Giften donateurs 15.609 10.500 7.350 

Bijdragen huur en leefgeld 42.004 6.695 25.000 

Fondsen 24.850 – 24.850 

Rentebaten 543 580 – 

Totale baten 83.006 17.775 57.200 

  

Kosten 

Directe kosten ten behoeve van huisvesting vrouwen en 
kinderen 

72.341 12.034 55.100 

Indirecte kosten ten behoeve van huisvesting vrouwen en 
kinderen 

542 149 350 

Algemene stichtingskosten 162 81 2.100 

  

Totale lasten 73.156 12.345 57.200 

  

Exploitatiesaldo 9.850 10.280 5.430 

 


