
Rekening van baten en lasten over 2008  
van Stichting Agnes van Leeuwenberch te Utrecht 

Het exploitatiesaldo resulteerde in een negatief resultaat ter grootte van € 736, een afname van € 

10.586 ten opzichte van 2007. 

De giften van donateurs steeg in 2008 met € 4.233 naar € 19.842. Ook was er in 2008 een stijging van 
de bijdragen huur en leefgeld. Deze bijdragen stegen met € 7.799 naar € 49.803. De ontvangen 
bijdrage van fondsen daalde in 2008 met€ 8.225 naar € 16.625. De rentebaten bedroegen € 783, een 
stijging van € 240 ten opzichte van 2007.  
Per saldo stegen de totale baten met € 4.047 ten opzichte van 2007. 

De directe kosten ten behoeve van huisvesting voor vrouwen en kinderen is in dit verslagjaar € 
84.388, een stijging van€ 12.047 ten opzichte van 2007. De indirecte kosten ten behoeve van 
huisvesting voor vrouwen en kinderen is gestegen met€ 1.538 naar € 2.080. De algemene 
Stichtingskosten bedroegen € 1.321, een stijging van € 1.048 ten opzichte van 2007. De totale lasten 
zijn, ten opzichte van 2007, gestegen met € 14.633 naar € 87.789. 

2008 2007 
Begroting 

2008 

  € € € 

Baten 

Giften donateurs 19.842 15.609 15.000 

Bijdragen huur en leefgeld 49.803 42.004 25.000 

Fondsen 16.625 24.850 37.350 

Rentebaten 783 543 500 

Totale baten 87.053 83.006 77.850 

  

Kosten 

Directe kosten ten behoeve van huisvesting vrouwen en 
kinderen 

84.388 72.341 75.000 

Indirecte kosten ten behoeve van huisvesting vrouwen en 
kinderen 

2.080 542 2.350 

Algemene stichtingskosten 1.321 273 500 

  

Totale lasten 87.789 73.156 77.850 

  

Exploitatiesaldo -736 9.850 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag 2008 Huize Agnes 

Bewoners Huize Agnes 

In 2008 verbleven in totaal 15 vrouwen en 13 kinderen voor langere of kortere tijd in Huize Agnes. 

De vrouwen werden aangemeld door Vluchtelingenwerk, de vrouwenopvang, de politie en diverse 
kerkelijke organisaties. Ze hadden op dat moment dringend veilige huisvesting nodig, omdat zij geen 
dak boven hun hoofd hadden of dakloos dreigden te worden. 

Samenwerking hulpverleners 
De samenwerking met de diverse hulpverleners is geïntensiveerd en verloopt goed. Slechts zelden 
komen er problemen voor. De algemene tendens ten opzichte van onze doelgroep is een welwillende te 
noemen. 

Aankomst Vertrek Land van herkomst Gezinssituatie Verwijzer 

31-10-2006 15-07-2008 China Moeder + 2 kinderen Vluchtelingenwerk 

23-03-2007 15-06-2008 China Moeder en kind Vluchtelingenwerk 

28-06-2007 15-10-2008 Burundi Moeder en kind Vluchtelingenwerk 

18-08-2007 ——— China Moeder en kind Vluchtelingenwerk 

03-08-2007 10-11-2008 Ethiopie Moeder en kind Vluchtelingenwerk 

15-09-2007 01-04-2008 Afghanistan Vrouw Daklozenopvang 

01-11-2007 15-10-2008 Angola Moeder en kind Vluchtelingenwerk 

15-03-2008 ——— Siera Leone Moeder en kind Vluchtelingenwerk 

15-07-2008 15-10-2008 China Moeder en kind Vrouwenopvang 

20-07-2008 ——— China Moeder en kind Vluchtelingenwerk 

02-01-2008 ——— Colombia Moeder en kind Vrouwenopvang Leiden 

31-10-2008 ——— Polen Moeder en kind Jeugdzorg Venlo 

01-12-2008 ——— Marokko Moeder + 2 kinderen GG&GD Rotterdam 

06-12-2008 16-12-2008 Nigeria Vrouw, zwanger Vrouwenopvang Leiden 

In- en uitstroom 
Er zijn in 2008 in totaal 8 vrouwen en 7 kinderen vertrokken uit Huize Agnes en 8 vrouwen en 7 
kinderen zijn het afgelopen jaar in het huis komen wonen. 

Niet geplaatst 
In 2008 hebben wij 66 vrouwen en 64 kinderen helaas niet kunnen plaatsen. 

Uitstroom naar…. 
Huize Agnes voorziet in opvang voor een periode van 6 maanden. In deze tijd wordt gewerkt aan 
oplossingen voor problemen op verschillende gebieden: Nederlandse taal, gezondheid, financiën, 
verblijfsstatus. De wijze waarop hulp wordt geboden moet bijdragen aan grotere zelfredzaamheid en 
onafhankelijkheid van de vrouwen. In sommige situaties wordt de periode van 6 maanden verlengd, 
wanneer opvang nog vereist is en er geen passend alternatief te vinden is. Eerder vertrek kan aan de 
orde zijn vanwege wangedrag of problemen die de veiligheid van alle bewoners in gevaar kan brengen. 
In 2007 en 2008 verlieten 19 vrouwen en 18 kinderen Huize Agnes. 

Eerder vertrek 
In enkele gevallen zijn moeder en kind vertrokken omdat hun verblijfplaats bekend is geworden bij de 
mensen voor wie zij – vanwege huiselijk geweld – zijn gevlucht. In twee gevallen zijn kinderen door 
Jeugdzorg uit huis geplaatst.  
Vier gezinnen kregen door het Generaal Pardon een verblijfsvergunning met daar aansluitend een 
eigen huurwoning. Drie gezinnen verhuisden naar Stichting Noodopvang Utrecht. Daar verbleven zij 
voor een beperkte periode in een zelfstandige woning met een ander gezin. Vier vrouwen vonden 
onderdak bij hun (ex-)partner/vader van hun kind. 



Twee vrouwen vertrokken naar vriend(inn)en en twee naar de Vrouwenopvang. Eén vrouw werd in 
detentie geplaatst na zwartrijden in de bus en één gezin vertrok naar hotel Strowis. 

 

Financiering en donaties  

De financiële situatie van Huize Agnes bleef in 2008 stabiel, 
mede dankzij de hulp van donateuren, kerken, het 
Oranjefonds, Haëllafonds, K.F.Heinfonds en de Rabobank. 
Van een afdeling van Portaal ontving Huize Agnes 7000 euro 
omdat zij hun targets hadden gehaald. Van dit geld gingen de 
vrouwen en kinderen onder andere op vakantie naar de 
Nederlandse kust en werden een wasmachine, een droger en 
een stofzuiger gekocht. 
De gemeente Utrecht stond ons indirect bij, omdat zij huur en leefgeld betaalden voor vrouwen aan 
wie wij onderdak boden en die recht hadden op noodopvang. Ook de Sociale Dienst droeg bij, omdat er 
vrouwen en kinderen in Huize Agnes verbleven die recht hadden of kregen op een uitkering. 
Portaal doneerde niet alleen geld, maar bood ook opslagruimte aan die gebruikt wordt voor tijdelijke 
opslag van spullen. 
Emmaus in Haarzuilen stond altijd klaar om voor het huis zaken te zoeken die nodig waren. 
Ook de Voedselbank moet worden genoemd: ook zij denken aan Huize Agnes en hebben de vrouwen 
voorzien van voedsel.  
Tenslotte is er een goed contact opgebouwd met Albert Heijn op de Amsterdamsestraatweg: zij hebben 
de verjaardag van Agnes gesponsord en in ruil hebben de bewoonsters van Agnes hapjes gemaakt voor 
het personeelsfeest van de winkel. 

Netwerken  
De plaats van Huize Agnes in de Utrechtse samenleving wordt steeds steviger gegrondvest. Contacten 
zijn goed tot heel goed en variëren van de fietsenmaker tot de huisartsen. 
Veel dank gaat uit naar de verloskundigen, die soms onverwachts hulp moeten geven en die daarnaast 
in een korte periode de kraamzorg moeten organiseren.  
De kring van mensen die Agnes kennen en waarderen wordt steeds groter en meer gevarieerd. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit het aanbod van allerlei zaken van allerlei mensen die van Agnes hebben 
gehoord. 

Vrijwilligers  
In 2008 startten vier nieuwe vrijwilligers bij Huize Agnes. Eén van hen heeft een Poolse achtergrond, 
een ander zette zich in - gedurende een periode van 6 maanden - in het kader van een opleiding.  
Het vinden van vrijwilligers voor Huize Agnes is wel mogelijk maar in de praktijk blijkt dat de 
problematiek van de vrouwen, vooral voor jonge vrijwilligers zonder opleiding, te zwaar is. 
Verheugend is dat ex-bewoonsters zich gaan inzetten voor de huidige bewoonsters. Hierbij gaat het 
voornamelijk om het vertalen voor de nieuwe bewoonsters. 

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), Vluchtelingenwerk, Noodopvang en de gemeente Utrecht. 

Toekomst van de Noodopvang 
Een belangrijk onderwerp in 2008 was de toekomst van de Noodopvang. Op een themadag werd 
toegelicht wat de inhoud en gevolgen zijn van het Bestuursakkoord VNG/staatssecretaris Albayrak van 
mei 2007 over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. 
De centrale overheid zal zorgen voor opvang voor een percentage van de (bijvoorbeeld minimaal 80%) 
mensen die een procedure hebben lopen. Gewerkt wordt aan een ‘sluitende aanpak’, die voorkomt dat 
deze groep op straat komt te staan. Werkt de sluitende aanpak niet, dan vangt de gemeente deze 



mensen op. Ook blijft opvang nodig vanwege humanitaire gronden. Eind 2009 moet de sluitende 
aanpak werken en stopt de Noodopvang. 

De Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht en de coördinator van de Stichting Agnes van Leeuwenberch overleggen 
tweemaandelijks over het wel en wee van Huize Agnes. Hoewel de taak van de Raad van Toezicht 
beperkt is tot de grote lijnen, geeft ze toch ook regelmatig advies over details. Doordat er betrekkelijk 
weinig bekend is over wat de beste aanpak is, moet er veel worden ontwikkeld; de Raad draagt daar 
graag aan bij. 

 

 

Activiteiten voor/met bewoonsters van 
Huize Agnes  

Op 11 oktober werd het 2-jarig bestaan van Huize 
Agnes gevierd. Een medewerkster van de GG en 
GD verzorgde weer een opvoedcursus, en een 
aantal medewerkers van Woningbouwcorporatie 
Portaal doneerden hun verdiende bonus, zodat 
we een week op vakantie gingen naar Petten en 
een dagje naar Zandvoort.  
De Utrechtse Schouwburg en Filmtheater ’t Hoogt gaven vrijkaartjes voor het Kerstcircus en een 
kinderfilm. Enkele Chinese vrouwen maakten gebruik van het aanbod van studenten Logopedie aan de 
Universiteit Utrecht om aan hun uitspraak van het Nederlands te schaven. Mw Freddy den Herder 
heeft les gegeven in milieuvriendelijk (af)wassen, koken, schoonmaken en afval verwerken. Een snelle 
pc in ons kantoor helpt zowel bij studie als bij afleiding. 

Nederlandse taalles 
Ondanks 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. 

Bewoonsters, vrijwilligers en leiding van Huize Agnes wil iedereen bedanken, die zich op een of ander 
manier heeft ingezet voor het goed functioneren van Huize Agnes in 2008! 
  

 

 


