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1. Algemeen
Stichting Agnes van Leeuwenberch is gevestigd op de Agnes van Leeuwenberchstraat 20,
3515 AZ Utrecht. De stichting is 8 december 2004 opgericht en 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 2010
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 2010 verbleven er twaalf vrouwen, vijf tieners en veertien kinderen in Huize Agnes. De
meeste voor langere tijd. Daarnaast verbleven er nog vijf vrouwen en vier kinderen tijdelijk,
van enkele weken tot een nacht. Vlak voor Kerst is er een jongetje geboren in Huize Agnes.
De meeste vrouwen zijn aangemeld door organisaties als Vluchtelingenwerk, STIL, de
Vrouwenopvang, Bureau Jeugdzorg, kerkelijke organisaties en particulieren. Ze kwamen uit
heel het land. Veel vrouwen 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.
Geen plek

In 2010 kon Huize Agnes 75 vrouwen en zestig kinderen niet plaatsen omdat er geen plek
was. Dit aantal is bijna twee keer zo hoog als in 2009. Onder hen waren twee zwangere
vrouwen en twee zieken. De meeste aanmeldingen kwamen van Vluchtelingenwerk (14),
STIL (10), particulieren (10), Vrouwenopvang (9) en Bureau Jeugdzorg (5). Ruim de helft
van de verwijzingen kwam uit Utrecht, de rest elders uit het land.
Land van
herkomst

Personen

Marokko

Moeder, 2 kinderen GG&GD Rotterdam

14-04-09 09-02-10

GuineeConakry

Tienermoeder, kind Bureau Jeugdzorg Utrecht

10-07-09 09-02-10

GuineeConakry

Tiener

Bureau Jeugdzorg

07-09-09

Bangladesh

Moeder en kind

Vluchtelingenwerk Overijssel

22-09-09

Nigeria

Moeder en baby

Vrouwenopvang Almere

03-12-09 15-03-10 Marokko

Tiener

Marokkaanse Vrouwen
Vereniging Nederland

15-02-10 05-09-10 Polen

Moeder, 2 kinderen VieJa Utrecht

15-05-10 15-08-10 Kameroen

Moeder

STIL Utrecht

01-11-08 17-08-10 Sierra Leone

Moeder en kind

Vluchtelingenwerk Utrecht

18-08-10

Suriname

Vrouw, ziek en
zwanger

Ziekenhuis Tilburg

19-09-10

China

Moeder, 2 kinderen Tussenvoorziening

14-10-10

Algerije

Moeder, 2 kinderen Particulier

22-10-10

Nederland

Baby

Ziekenhuis Tilburg

Moeder, 2 tieners

Gemeente Utrecht

Aankomst Vertrek
01-12-08

07-092010

09-09-10 28-11-10 Marokko

Verwijzer

30-11-10

GuineeConarky

Vrouw

Vluchtelingenwerk Grave

06-12-10

Kameroen

Vrouw

BLinN

Vertrek

In 2010 vertrokken drie vrouwen, vijf kinderen en vijf tieners:
vertokken:
Moeder en twee kinderen
Tiener en kind
Tiener
Tiener
Moeder en twee kinderen
Moeder en twee tieners

naar:
Eigen woning
Tienermoederproject
Vader
AZC
Corporatiehotel
Marokko

Vrijwilligers

Bij Huize Agnes zijn zo‟n zestien vrijwilligers actief. In 2010 kwamen er een paar nieuwe
gezichten bij. Zo gaven in de zomervakantie drie jonge vrouwen lees- en schrijfles aan
analfabete vrouwen. Er kwam versterking bij het huishoudelijk team. Een assistent van de
coach en coördinator was een paar maanden actief. Een ervaren fondsenwerver kwam meer
structuur brengen in de financiering van Huize Agnes. En een journaliste nam het schrijven
van de nieuwsbrieven over. Een paar vrijwilligers zijn vertrokken, omdat ze het te druk
kregen of een nieuwe baan vonden. Na vier jaar gaf de schrijver van de nieuwsbrieven het
stokje over. Een vrijwilliger stopte met Nederlandse les, maar blijft wel klusjes doen in huis.
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. Zij hield
de financiën bij en zorgde dat het huis op orde bleef. De coach signaleerde waaraan behoefte
was en zorgde voor passende hulp. Zoals opvoedhulp, computer- en fietsles. Andere
vrijwilligers zorgden voor het onderhoud, de fondsenwerving, de vormgeving van
(nieuws)brieven. Een vrijwilliger paste op de kinderen zodat hun moeders Nederlandse les
konden volgen in het buurthuis van Portes. De fietsenmaker was ook dit jaar actief. Een
klusser deed allerlei grote en kleine reparaties en was ook een leuke speelkameraad voor de
kinderen. 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.
‘Ik help haar zich thuis te voelen’

Sinds maart 2007 is Mariet Endeman coach en begeleider van de vrouwen in Huize Agnes.
Wat doet ze precies en waarom?
“Jarenlang heb ik gewerkt als manager in de thuiszorg. Door een fusie kwam daar een eind
aan. Ik wilde wel blijven werken, maar ergens anders. Een vriendin vertelde over Huize
Agnes en het werk daar bleek naadloos bij me te passen. Ik heb een sterk gevoel voor sociale
rechtvaardigheid, ben in wezen een hulpverlener, heb feministische opvattingen en werk
graag met vrouwen, ben geïnteresseerd in andere culturen, reizen, talen en houd van kinderen.
Ik werk gemiddeld 25 uur per week. Als coach van vrouwen, maar ik haal ook een bed uit
elkaar als het moet. En ik leg veel vast op foto en film. Voor een vrouw die nieuw komt, ben
ik contactpersoon. Ik help haar zich thuis te voelen. Dan gaan we kijken welke hulp zij nodig
heeft. Heeft ze een goede advocaat? Is er andere hulp nodig? Ik introduceer haar bij een
huisarts, leg contact met het consultatiebureau en schrijf kinderen in op school. In huis
vertonen Henny van den Nagel en ik voorbeeldgedrag qua gezonde opvoeding. We laten zien
hoe je grenzen stelt aan kinderen, ruzies oppakt. Met moeders praten we over de ontwikkeling

van een kind en een gezonde leefstijl. Bij jonge vrouwen stellen wij ons soms op als moeders
of oma‟s. Als zo‟n meisje een vriendje krijgt, gaan we kennis met hem maken.”
Samenwerking hulpverleners

In 2010 werkte Huize Agnes samen met verschillende hulpverleners, zoals huisartsen,
Altrecht, Nidos, Bureau Jeugdzorg, scholen waaronder de ISK, en de crèche van Cordaad
(voorheen Meisjesstad). De samenwerking verloopt goed. De hulpverleners staan welwillend
tegenover de doelgroep.
Geld en goederen

In 2010 is meer aandacht besteed aan de financiële situatie van Huize Agnes. Zo is er een
selectie gemaakt van fondsen waarbij Huize Agnes aan kan kloppen. Deze fondsen zijn
aangeschreven. Maar het blijft moeilijk omdat fondsen wel projecten financieren en niet de
exploitatie van het huis. Er is een team van vijf „ambassadeurs‟ gestart die manieren bedenken
om Huize Agnes te financieren. Zoals de mogelijkheid om een kind financieel te sponsoren.
Deze actie heeft twee sponsors opgeleverd. Ondanks al deze pogingen is de financiële situatie
van Huize Agnes niet verbeterd. Er kwam wel geld binnen via donateurs en kerken, en een
laatste bijdrage van het Oranjefonds. In het kader van de Noodopvang betaalde de gemeente
Utrecht soms voor moeder en kind.
‘Ik ben voor een strikt asielbeleid’

Leontine van Vliet is stafmedewerker bij de Centrale Bibliotheek. Als „ambassadeur‟ van
Huize Agnes bedacht ze het plan om een kind te adopteren. Ze kreeg prompt als eerste een
Chinees jongetje toegewezen.
“Kleine Yin krijgt elke maand een vast bedrag en ik krijg mailtjes over hoe het met hem gaat.
Net zoals dat vroeger ging bij Foster Parents. Ik heb Yin ontmoet toen ik voor het eerst bij
Huize Agnes kwam. Hij kreeg een houten varkentje van me, waar geluid uit kwam en daar
heeft hij een uur stilletjes mee rond gelopen. Vertederend. Henny van den Nagel heb ik
ontmoet toen we allebei leeskringen voor vrouwen leidden in de stad. Zij vertelde over Huize
Agnes en ik vond het een knap initiatief. Hoewel ik voor een strikt asielbeleid ben, tenzij
iemand vluchteling is of in levensnood verkeert. Voor al die economische vluchtelingen
moeten de grenzen goed dicht blijven, vind ik. Maar dat verhaal kun je niet afsteken tegen een
vrouw die niet weet waar ze heen moet, de taal niet spreekt, vaak geen paspoort heeft, met een
of meer kinderen. Die geef je een bed en eten. Ambassadeur vind ik een zwaar woord. Met
een stel vrouwen bekijken we gewoon wat we kunnen doen voor Huize Agnes. En als me iets
gevraagd wordt, doe ik wat ik kan. Zoals een aanvraag schrijven voor de Slinger Award. Of
een ambtenarenoproepje als er cadeautjes nodig zijn voor Kerst en Sinterklaas. Vorig jaar
heeft dat tassen vol prachtig speelgoed en tientallen knuffels opgeleverd.”
Vakantie-uitjes

In 2010 was er weer de jaarlijkse strandvakantie in Petten, voor alle bewoners en een stel oudbewoners. Het „Kinderactiviteitencentrum‟ is een weekje met de kinderen op vakantie
geweest. Twee moeders gingen met hun kinderen een weekje weg met „Vrouwen in de
Bijstand‟. Verder waren er diverse dagjes uit. De nieuwe organisatie „Laat ze maar lachen‟
nam de kinderen mee naar de Sterrenwacht, het Dolfinarium, het Spoorwegmuseum en een
voorstelling van Holiday on Ice. En ze gaven een acteurstraining. Een stel clowns gaf in de

zomer een voorstelling plus picknick voor de kinderen van Agnes en andere opvanghuizen.
Samen met de VoorleesExpress bezochten kinderen en moeders een boerderij in Kockengen.
Met de klusjesman maakten de kinderen een zomerse vaartocht door de Utrechtse grachten.
Activiteiten voor en met bewoners

Vrijwilligers van het Vrouwen OntmoetingsProject (VOP) gaven eens per week een ochtend
taalles in Huize Agnes. De taallessen op dinsdagavond, in het buurthuis, zijn na de
zomervakantie gestopt. Helaas, want voor de vrouwen was het behalve een goede manier om
beter Nederlands te leren, ook een uitje. Ter vervanging zijn er extra taallessen in huis
georganiseerd, onder meer voor analfabete vrouwen. De fietsenmaker van Huize Agnes en
zijn echtgenote gaven de vrouwen fietsles. 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. Tijdens het buurtfeest zorgden de vrouwen van Huize Agnes voor lekkere
hapjes en de kinderen... wonnen de voetbalcompetitie. Ze waren apetrots op hun beker.
Iedereen ging naar het Suikerfeest in een buurthuis van Portaal, georganiseerd door de
„Utrechtse Lente‟. Het Sinterklaasfeest was in het Wevehuis. Via de stichting Jerry Winkler een voormalig dakloze die miljonairszoon bleek - waren er grote cadeaus voor alle kinderen
en vrouwen. Tijdens het kerstdiner in Huize Agnes zijn er kerstcadeaus uitgedeeld, dankzij
„Kerk in Actie‟, bezoekers van de Janskerk en de Vrienden van Agnes.
Raad van Toezicht
Agnes in het nieuws

Eind 2010 verscheen in Karavaan, stem van kleurrijk Utereg een uitgebreid artikel over Huize
Agnes.
‘Lukt het om hen te legaliseren?’

Niene Oepkes werkt bij de gemeente Utrecht als beleidsadviseur vreemdelingenbeleid.
Mensenhandel, prostitutie en opvang horen daar ook bij. Sinds de start werkt ze samen met
Huize Agnes.
“Als oprichter van het Ex-Ama Team heb ik voor het eerst kennis gemaakt met Huize Agnes.
Toen ik bij de gemeente kwam, hebben we daar verder vorm aan gegeven. We hebben geen
officieel protocol voor samenwerking afgesproken, maar weten elkaar te vinden. Zo doen we bij schrijnende gevallen - wel eens een beroep op Huize Agnes voor opvang. En we
bemiddelen soms als bewoonsters moeten doorstromen naar een ander adres. Een verzoek van
de gemeente kan deuren openen. Ik heb tien jaar bij Vluchtelingenwerk gewerkt. Mijn
grootste drijfveer: ik kan geen onrecht zien zonder in actie te komen. In die periode zag ik het
resultaat van het rijksbeleid. Mensen werden op straat gezet, in een vreemd land, en moesten
zich maar zien te redden. Ze kregen niet altijd de goede hulp en steun. Waren vaak de dupe
van slechte procedures, terwijl ze verschrikkelijke dingen hadden meegemaakt. Dat wilde ik
in orde maken. Ik kijk altijd mee naar de procedures die de vrouwen in Huize Agnes voeren.
Lukt het om hen te legaliseren? En als het niet lukt, waarop loopt het dan vast? Ik ben tegen
illegaliteit. Dat is geen oplossing. Mijn insteek is nooit om mensen te leren illegaal te
overleven. Maar alles te proberen om hen te legaliseren. In die zin pas ik wel bij een
overheid.”

Politiek

Met het nieuwe kabinet is het klimaat voor illegalen in Nederland er niet beter op geworden.
Oud-minister Hirsch Ballin vond al dat kinderen zonder geldige papieren op straat gezet
moesten worden. Dankzij de actie „Geen kind op straat‟ is dit voorkomen. De Raad van
Europa bepaalde in 2010 dat alle kinderen, illegaal of niet, recht hebben op onderdak. Eind
2010 pleitte de PvdA voor meer opvang en voorzieningen voor de circa 30.000 kinderen die
in Nederland in de illegaliteit leven. Die is onvoldoende, onder meer doordat de gemeentelijke
noodopvang is afgeschaft. Minister Leers van Immigratie en Asiel gaf eind 2010 - in de
aanloop naar de plannen om illegaliteit strafbaar te stellen - aan dat hulp aan illegalen zonder
winstoogmerk en gegeven uit barmhartigheid niet strafbaar zal zijn.
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 € 821. Een toename
van € 6.327 ten opzichte van 2009.
De giften van donateurs daalden in 2010 met € 2.451 naar € 12.638. De bijdragen huur en
leefgeld zijn gestegen met € 8.214 naar € 50.211. De ontvangen bijdragen van fondsen
daalden in 2010 met € 12.177 naar € 1.612. De rentebaten bedroegen € 368, een daling van €
327 ten opzichte van 2009. Per saldo daalden de totale baten met € 6.741 ten opzichte van
2009.
De directe kosten t.b.v. huisvesting voor vrouwen en kinderen is in dit verslagjaar € 64.851,
een daling van € 12.191 ten opzichte van 2009. De indirecte kosten t.b.v. huisvesting voor
vrouwen en kinderen is tevens gedaald, met € 633 naar € 527. De algemene Stichtingskosten
bedroegen € 272, een daling van € 244 ten opzichte van 2009. De totale lasten zijn, ten
opzichte van 2009, gedaald met € 13.068 naar € 65.650.

