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1. Algemeen 

De stichting draagt de naam Stichting Agnes van Leeuwenberch en is gevestigd op de Agnes 

van Leeuwenberchstraat 20 te 3515 AZ Utrecht. De stichting is opgericht 8 december 2004. 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 

30200386. 

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

Agnes geopend. 

Doel 

De stichting heeft tot doel het bieden van een veilige en gezonde leefplek voor vrouwen en 

kinderen zonder verblijfspapieren. De stichting tracht haar doel te bereiken door:  

 het opzetten en instandhouden van basishuisvesting 

 het verschaffen van voldoende middelen voor voeding, kleding, medische zorg en 

onderwijs 

 het samenwerken met andere organisaties die op hetzelfde terrein werken 

 het verwerven van financiële en andere middelen. 

Organen 

De stichting kent de volgende organen:  

 een Directie 

 een Raad van Toezicht. 

2. Actviteitenverslag 2009 

http://www.agnesvanleeuwenberch.nl/organisatie/jaarverslag_2009.html#Algemeen
http://www.agnesvanleeuwenberch.nl/organisatie/jaarverslag_2009.html#Activiteitenverslag
http://www.agnesvanleeuwenberch.nl/organisatie/jaarverslag_2009.html#Rekening


Inleiding 

Huize Agnes biedt opvang aan 

vrouwen en kinderen zonder geldige 

verblijfspapieren. De opvang is 

tijdelijk, voor zes maanden. In die tijd 

krijgen zij steun bij problemen met de 

Nederlandse taal, financiën, 

verblijfsstatus en gezondheid. Doel: 

een grotere zelfredzaamheid en 

onafhankelijkheid.Er is speciale 

aandacht voor de geestelijke en 

lichamelijke gezondheid van de 

bewoners. Die is vaak verwaarloosd. 

Zo zijn er bezoeken met de kinderen 

aan het consultatiebureau, de school- 

en tandarts. Bij opvoedproblemen is er 

contact met het Opvoedbureau en 

Jeugdadviesteam. Er wordt ook extra 

gelet op de gezondheid van de 

vrouwen. 

 

Bewoners Huize Agnes 

In 2009 verbleven er twaalf vrouwen, drie tieners en twaalf kinderen in Huize Agnes. 

Sommigen voor langere tijd, anderen maar even.Ze zijn aangemeld door Vluchtelingenwerk, 

de Vrouwenopvang, Bureau Jeugdzorg, particulieren en kerkelijke organisaties. Zij kwamen 

uit het hele land, maar velen hadden een band met Utrecht, of omdat ze hier eerder verbleven, 

of omdat ze vrienden hadden in de stad. Door hun band met Utrecht voelden zij zich meer op 

hun gemak en dat bevorderde hun gevoel van welbevinden. Alle vrouwen die zijn aangemeld, 

hadden dringend veilige huisvesting nodig. 

Aankomst Vertrek Herkomst Gezinssituatie Verwijzer 

18-08-07 15-09-09 China Moeder en kind Vluchtelingenwerk 

15-03-08 07-03-09 Sierra Leone Moeder en kind Vluchtelingenwerk 

20-07-08 15-09-09 China Zwangere moeder en kind Vluchtelingenwerk 

02-01-08 04-02-09 Colombia Moeder en kind Vrouwenopv. Leiden 

31-10-08 16-04-09 Polen Moeder en kind Jeugdzorg Venlo 

01-12-08   Marokko Moeder en twee kinderen GG en GD R’dam 

01-11-08   Sierra Leone Moeder en kind Vluchtelingenwerk 

14-04-09   Guinee-Conakry Tienermoeder en kind Bur. Jeugdzorg Utr. 

10-07-09   Guinee-Conakry Tiener Bureau Jeugdzorg 

07-09-09   Bangladesh Moeder en kind Vl.werk Overijssel 

22-09-09   Nigeria  Moeder en baby Vrouwenopv. Almere 

03-12-09   Marokko Tiener Marokk. vr.ver. Ned. 



07-09-08 03-12-09 China Vrouw   

07-06-09 07-09-09 China Vrouw en kind Vluchtelingenwerk 

15-09-09 15-10-09 Nigeria Zwangere moeder en kind Vl.werk Nijmegen 

15-03-09 15-06-09 Roemenie Moeder en kind Vieja Utrecht 

Geen plek 

In 2009 kon Huize Agnes 35 vrouwen en 37 kinderen niet plaatsen. Het huis zat vol. Er was 

geen plaats. Onder hen waren 4 zwangere vrouwen en 2 zieken. 

Zij werden aangemeld door: 

Vieja (vrouwenopvang Utrecht) vrouw en 1 kind Somalie 

  vrouw en 1 kind Guinee 

  vrouw, ziek Angola 

  vrouw en 3 kinderen Benin 

  vrouw en 1 kind Kenia 

  vrouw en 2 kinderen Litouwen 

  vrouw en 2 kinderen Polen 

Daklozenopvang Leiden vrouw en 1 kind Frankrijk 

Daklozenopvang in Arnhem vrouw en 1 kind Sierra Leone 

Vrouwenopvang Nijmegen vrouw en 3 kinderen Angola 

Cumulus Utrecht vrouw en 1 kind Marokko 

  vrouw en 2 kinderen Brazilië 

Comensa vrouw Guinee Bissau 

Blinn vrouw en 2 kinderen Ivoorkust 

Crisisdienst GGD Rotterdam vrouw, zwanger, en 1 kind Suriname 

Daklozenopvang Apeldoorn vrouw Nigeria 

Particulier vrouw en 2 kinderen Bolivia 

  vrouw Armenie 

  vrouw en 1 kind Nigeria 

  2 vrouwen en 2 kinderen Afghanistan 

  vrouw, zwanger Burundi 

Marokkaanse Vrouwenver. A’ dam vrouw   

Psychologenpraktijk Den Bosch vrouw Kenia 

Vrouwenopvang Leiden Roza Manis vrouw en 1 kind Sierra Leone 

Advocaat Utrecht vrouw en 2 kinderen Afghanistan 

Maatschappelijk werkster AMC vrouw, zwanger Burundi 

Meldpunt Huiselijk Geweld Almere vrouw en 2 kinderen   

Vrouwenopvang Haarlem vrouw en 1 kind India 



GGZ Mijdrecht vrouw Somalië 

Stil Utrecht vrouw en kind Somalië 

  vrouw Kameroen 

Bureau Kerken Utrecht vrouw en 2 kinderen Somalië 

Meldpunt Huiselijk Geweld Zwolle vrouw en 3 kinderen   

Tussenvoorziening vrouw, zwanger Roemenië 

  vrouw, 1 kind China 

Noodopvang Den Haag vrouw India 

Portes vrouw, ziek Slowakije 

Vluchtelingenwerk Nijmegen vrouw, ziek, en 1 kind Nigeria 

Vluchtelingenwerk Utrecht vrouw Sierra Leone 

Vertrek 

In 2009 vertrokken uit Huize Agnes acht vrouwen en zeven kinderen. Zij gingen naar hun 

partners, naar andere noodopvang of naar een eigen woning. Een baby ging naar een 

pleeggezin. 

 

Vertrokken: Waarheen: 

Vier vrouwen en drie kinderen Noodopvang Utrecht 

Vrouw en kind Eigen woning 

Vrouw Partner 

Baby Pleeggezin 

Vrouw en kind Partner 

Vrouw en kind Partner (in Amsterdam) 

 

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. 

Vrijwilligers 



Bij Huize Agnes zijn zestien 

vrijwilligers actief. In 2009 zijn er vijf nieuwe gestart. Een vrijwilligster kwam in de 

zomervakantie zes weken langs om met de kinderen te spelen. Twee vrijwilligsters gaven in 

de zomervakantie Nederlandse les aan een tiener. In november begon onze klusser. Hij heeft 

enorm veel werk verzet. Ook ging hij vaak met de kinderen naar het park. Een andere 

speelkameraad van de kinderen werd onze nieuwe ‘eigen’ fietsenmaker. Ook was er een 

vrijwilligster drie maanden lang actief. Een vrijwilligster is na twee jaar vertrokken om te 

gaan werken.De coördinator van Huize Agnes onderhield, intern en extern, de contacten. Zo 

nam zij deel aan een maandelijks overleg over de opvang en problemen van illegalen in de 

stad, hield zij de financiën bij en zorgde zij dat het huis op orde bleef. De coach signaleerde 

waaraan behoefte was en zorgde voor een educatief en recreatief aanbod. Zo gaf zij zelf 

computerles aan de bewoonsters en organiseerde zij een cursus seksuele voorlichting. Andere 

vrijwilligers zorgden voor de fondsenwerving, de nieuwsbrief en de vormgeving van 

(nieuws)brieven en de website. Twee vrijwilligsters pasten elke dinsdagavond op de kinderen 

zodat hun moeders Nederlandse taalles konden volgen, in een buurthuis van Portes. Een 

vrijwilliger, in het bezit van een grote auto, bood hulp bij verhuizingen en het ophalen van 

grote meubels als kasten en bedden. Tot slot stond er een vrijwilliger meteen paraat wanneer 

de televisie het begaf. 

Stagiaires 

Er zijn voor korte tijd twee MBO-stagiaires geweest. Helaas was het werken in Huize Agnes 

toch te moeilijk voor hen. Alleen al taalproblemen vormden een enorme barrière. 

Geld en goederen 

In 2009 ging de financiële situatie van Huize Agnes achteruit, ondanks hulp van donateurs en 

kerken. De reden: er kwamen te weinig aanvullende middelen binnen, zoals geld van fondsen. 

Hiervoor moet in 2010 meer aandacht komen, zodat er een stabiele inkomstenbron komt. 

Woningcorporatie Portaal schonk 10.000 euro voor broodnodige reparaties en verbeteringen 

in en rond het huis. Op de bovenverdieping is de keuken opgeknapt en brandveilig gemaakt. 

De stoffige kelder is gestript. Waar nodig is dubbelglas aangebracht en voor sommige ramen 

zijn hekjes geplaatst voor de veiligheid van de kinderen. In een aantal kamers is de 

vloerbedekking vervangen. De gemeente Utrecht gaf 5.000 euro subsidie voor recreatie en 

educatie. Van dit geld zijn onder andere een cursus seksuele voorlichting georganiseerd en 



een weekje vakantie bekostigd voor vrijwilligers en bewoners van Huize Agnes. 

Uitjes 

In 2009 gingen de bewoonsters, kinderen en vrijwilligers een weekje op vakantie in Petten 

aan zee. Verder gingen ze dagjes uit. Twee keer naar het strand en een keer naar de 

Maarseveense plassen. Eind dat jaar - in de kerstvakantie - gingen ze naar het Kerstcircus 

Cascade, dankzij gratis kaartjes van de Utrechtse Stadsschouwburg. En filmtheater Het Hoogt 

bood gratis kaartjes aan voor een kinderfilm in de kerstvakantie. 

Activiteiten voor en met bewoners 

Twee vrijwilligsters van het Vrouwenontmoetingsproject (VOP) gaven eens per week een 

ochtend taalles in Huize Agnes. Eens per maand was er een gezamenlijke maaltijd voor de 

bewoners, soms met gasten van buiten erbij. Eens per maand was er ook een gezamenlijke 

praatavond met medewerkers en bewoonsters. Onderwerpen van gesprek waren de gang van 

zaken in huis, de opvoeding van de kinderen en het welbevinden van bewoners en 

vrijwilligers. Bewoners en vrijwilligers gingen naar het jaarlijkse buurtfeest op vaderdag. Zij 

namen namens het huis lekker eten mee. In de vakantie gingen vrouwen en kinderen er even 

tussenuit via ‘Een weekje weg’, georganiseerd door het comité Vrouwen in de Bijstand. 

Kinderen vanaf zes jaar gingen bovendien een weekje op stap dankzij het 

Kinderactiviteitencentrum. In Huize Agnes is Sinterklaas gevierd en kerstfeest was extra 

feestelijk dankzij kerstpakketten van een kerk uit Leidsche Rijn. 

Raad van Toezicht 

Rachel Heijne trad af als voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij heeft veel betekend voor 

Huize Agnes. Zo stond zij altijd klaar met haar goede raad. Daarnaast benaderde zij in haar 

begintijd fondsen en was daar succesvol in. Zij is opgevolgd door Estee Huang. Zij is bij 

Huize Agnes bekend als hulpverleenster voor Chinese vrouwen en kinderen in nood. De 

vrijwilligers hebben haar leren waarderen om haar hulpvaardigheid en betrokkenheid. 

Wij zijn ook twee vrouwen 



Ilona Jens is samen met Ilse Vocking eigenaar 

van JVtv, een Utrechts tv-bedrijf dat programma’s maakt voor kinderen, leerkrachten en 

schooltelevisie. JVtv is donateur van Huize Agnes. 

‘We doneren ruim drie jaar, eigenlijk vanaf de start. Toen ik trouwde, drie jaar geleden, 

hebben mijn man en ik als huwelijkscadeau geld voor Huize Agnes gevraagd. Ik ken oprichter 

Henny van den Nagel al heel lang. Ze is de moeder van mijn buurvrouw, onze kinderen zijn al 

vriendjes sinds de crèche. Vanaf het begin draag ik het project een warm hart toe. Ieder mens 

dat nergens een plek heeft, moet je een veilig huis bieden. Maar vooral vrouwen en kinderen, 

die zijn nu eenmaal vaak kwetsbaarder. Het is een Utrechts project, dus dichtbij huis. Ik woon 

ruim twintig jaar in Utrecht en ons bedrijf zit er ook. Als je iets wilt betekenen in deze wereld, 

kun je beter dichtbij huis beginnen dan alleen projecten in Afrika steunen. Ik vind het idioot 

dat in deze maatschappij dit soort opvang nodig is. Voor een particulier is het een hele 

organisatie om het op te zetten en draaiende te houden. Dat kost veel energie en moeite. Ik 

vind dat de regering en de gemeente daar een taak in hebben. Als JVtv hebben we een taak 

om Huize Agnes te steunen. Wij zijn ook twee vrouwen die samen een bedrijf hebben en als 

vrouw heb je toch meer feeling met vrouwen en kinderen dan een man.’ 

Ze hebben zoveel energie 

Hij is 23 jaar en begon eind 2009 als klusjesman in Huize Agnes. Na een poosje trok hij 

steeds meer met de kinderen op, nam ze mee naar het park, met speeltuin en skatebaan en dat 

doet hij nog steeds. 

‘In het begin ben ik vooral druk geweest met verven, de muren opnieuw sausen, hekjes 

maken, zodat de kleintjes niet van de trap vielen, muizengaten dichten, lampen ophangen en 

een alarm plaatsen. Er is veel toeloop van vrouwen en kinderen, dus zo’n huis moet je blijven 

onderhouden. Toen ik voor het eerst binnenkwam, stormden de kinderen gelijk op me af, 

misschien omdat daar niet veel mannen komen. Een kind ging meteen op mijn schoot zitten. 

Een kleintje pakte mijn hand vast. Ik was helemaal vertederd. Het viel me op dat de moeders 

heel weinig met de kinderen naar buiten gaan om te spelen. Misschien hoort dat bij hun 

cultuur. Ik vond het zonde dat ze zoveel binnen zaten. Ze hebben zoveel energie! Dus ging ik 



een paar middagen per week met de kinderen naar het park. Mijn favorieten waren twee 

meisjes met een heel eigen karakter. Ze vertoonden niet het standaard meisjesgedrag, maar 

wilden graag stoeien en buiten rennen, meisjes met pit. Toen ik die voor het eerst meenam 

naar het park, wilden ze niet mee terug.’ 

Die ongelijkheid motiveert me 

Mopje Melchers is gespecialiseerd in vreemdelingenrecht. Vanuit haar kantoor Melchers 

Advocaten staat zij veel vrouwen bij die in Huize Agnes verblijven. 

‘In het begin van mijn rechtenstudie hoorde ik voor het eerst dat het niet vanzelfsprekend is 

dat iemand ergens mag zijn. Wij in het westen kunnen nagenoeg overal heen, anderen moeten 

veel moeite doen voor een visum. Die ongelijkheid motiveert me nog steeds. Ik heb ontzag 

voor mensen die aan de andere kant van de wereld een bestaan op durven bouwen. Valt dat 

bestaan in duigen, dan help ik graag. Cliënten van Huize Agnes hebben allemaal problemen 

die samenhangen met hun onrechtmatig verblijf. Die procedures duren jaren, je moet een 

lange adem hebben. Bij Huize Agnes raken ze zelf ook aardig gespecialiseerd. Zo vertelden 

ze me over een uitspraak van het Comité van het Europees Sociaal Handvest: kwetsbare 

vrouwen en kinderen moeten opgevangen worden. Daarop heeft de voorzieningenrechter in 

Utrecht gezegd dat dit ook geldt voor illegalen, zij het slechts voor vier weken, maar toch. Zo 

zie je dat Het Recht – en niet de wet – in Nederland zegt: die opvang moet er zijn, dus dat 

Huize Agnes gelijk heeft. Heel soms motiveer ik mensen om naar ‘huis’ te gaan, maar bij 

cliënten van Huize Agnes is dat nooit gebeurd. De meeste vrouwen hebben kinderen van 

Nederlandse mannen. In de VS mogen ouders blijven als hun kind daar is geboren, hier niet. 

Waarschijnlijk kom ik met deze vrouwen uiteindelijk terecht bij het Europese Hof en daar 

gaan de ontwikkelingen zo snel dat ik goede hoop heb.’ 

3. Rekening van baten en lasten over 2009 van Stichting Agnes van Leeuwenberch 

te Utrecht 

Het exploitatiesaldo resulteerde in een negatief resultaat ter grootte van € 7.148, een afname 

van € 6.412 ten opzichte van 2008. 

De giften van donateurs daalde in 2009 met € 4.753 naar € 15.089. Ook was er in 2009 een 

daling van de bijdragen huur en leefgeld. Deze bijdragen daalden met € 7.806 naar € 41.997. 

De ontvangen bijdragen van fondsen daalden in 2009 met € 2.836 naar € 13.789. De 

rentebaten bedroegen € 695, een daling van € 88 ten opzichte van 2008. Per saldo daalden de 

totale baten met € 15.483 ten opzichte van 2008. 

De directe kosten ten behoeve van huisvesting voor vrouwen en kinderen is in dit verslagjaar 

€ 77.042, een daling van € 7.346 ten opzichte van 2008. De indirecte kosten ten behoeve van 

huisvesting voor vrouwen en kinderen is tevens gedaald met € 920 naar € 1.160. De algemene 

Stichtingskosten bedroegen € 516, een daling van € 805 ten opzichte van 2008. De totale 

lasten zijn, ten opzichte van 2008, gedaald met € 9.071 naar € 78.718. 



 

 


