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De Stichting Agnes van Leeuwenberch (“Huize Agnes”) vangt 
ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen op, die in bijzon-
dere en schrijnende omstandigheden verkeren. 
Het gaat om vluchtelingen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, 
mensenhandel en/of kampen met ernstige psychische problemen. 

Bij Huize Agnes vinden zij een veilige plek waar ze tot rust kunnen 
komen en zich geen zorgen hoeven te maken over de volgende 
maaltijd of een slaapplaats voor de nacht.
Daarnaast krijgen ze bij Huize Agnes (opvoedings-)ondersteuning, 
sociale en juridische begeleiding. De begeleiding is erop gericht  
dat de vrouwen de regie over hun leven terugvinden en van daar-
uit werken aan een nieuw toekomstperspectief, in Nederland of 
daarbuiten. Dit doen we vanuit een klein team van vier betaalde 
parttime krachten en een groep betrokken vrijwilligers. 

In dit jaarverslag beschrijven we hoe wij er in 2019 aan gewerkt 
hebben om deze kwetsbare doelgroep de begeleiding te bieden 
die zij nodig hebben. 
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Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen  
bij Huize Agnes?

• Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

• Volg ons op Facebook

• Volg ons op Twitter

Contactgegevens:
Postbus 1400  •  3500 BK Utrecht
www.huizeagnes.nl   •   info@huizeagnes.nl
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1.   OPVANG EN BEGELEIDING  
  VAN VROUWEN EN KINDEREN 

1.1  In- en uitstroom 

In 2019 heeft Huize Agnes in totaal 
21 vrouwen en 14 kinderen bed-
bad-brood en begeleiding geboden. 
Deze vrouwen waren afkomstig uit 
diverse Afrikaanse landen, Iran en 
Armenië. Ze zijn uit deze landen 
gevlucht vanwege huiselijk geweld, 
etnisch geweld, uithuwelijking, sek-
sueel geweld en/of besnijdenis.

Gedurende het jaar zijn vijf nieuwe 
vrouwen en twee kinderen inge-
stroomd en stroomden vijf vrouwen 
en vijf kinderen uit. Een vrouw met 
twee kinderen kreeg een verblijfsver-
gunning. Een vrouw zonder kinderen 
is door de IND uitgezet naar het 
land van herkomst. Een vrouw met 
twee kinderen is met onbekende 
bestemming vertrokken. Een vrouw 
zonder kinderen vond een Neder-
landse partner, bij wie ze is gaan 
wonen. En een vrouw heeft met haar 
kind onderdak gevonden via Kerk in 
Nood. 

Eind 2019 verbleven bij Huize Agnes 
nog 16 vrouwen en negen kinderen, 
waarmee alle vaste bedden bezet 
waren. Daarnaast vingen we in 2019 
in totaal drie vrouwen en drie  
kinderen kortdurend op via ons 
noodbed. 

In de loop van het jaar signaleerden 
wij dat de verzoeken om opvang van 
vrouwen met kinderen stagneerden. 
Een analyse van de mogelijke oor-
zaken bracht naar voren dat INLIA 
het criterium ‘schrijnendheid’ niet 
of nauwelijks hanteert als criterium 

voor toelating tot opvang. Dit is op-
vallend omdat onderzoek duidelijk 
laat zien dat ongedocumenteerde 
vrouwen en kinderen uiterst kwets-
baar en veelal getraumatiseerd zijn 
en alleen met rust en begeleiding 
kunnen werken aan een bestendige 
oplossing voor hun toekomst. 

Onze ervaring met de vrouwen die 
in Huize Agnes verblijven, bevestigt 
dit beeld. Een en ander is besproken 
met INLIA en verschillende andere 
betrokken partijen.  
De situatie lijkt echter niet te verbe-
teren. Ons bereiken nu berichten dat 
het helaas weer voorkomt dat vrou-
wen met kinderen op straat leven 
in Utrecht. Een ongewenste situatie 
die organisaties als Huize Agnes in 
samenwerking met de sector en de 
gemeente nu juist proberen te voor-
komen. 

1.2  Begeleiding 

De individuele begeleiding van de 
vrouwen is een belangrijk onder-
deel van het werk van Huize Agnes. 
Alleen met een nieuw perspectief 
kunnen vrouwen uit een vicieuze cir-
kel van gebrek aan zelfredzaamheid 
ontsnappen. 

De begeleiding wordt methodisch 
uitgevoerd, door de activerend 
woonbegeleiders. Zij worden daarin 
ondersteund door de stagiaires en 
een vaste vrijwilliger met een hulp-
verleningsachtergrond. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de Krachtwerk-
methodiek. 
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Iran 
2 vrouwen

Armenië 
4 vrouwen, 1 kind

Kenia 
3 vrouwen, 3 kinderen 

Soedan 
1 vrouw

Eritrea 
3 vrouwen, 1 kind

Angola 
1 vrouw

Sierra Leone 
2 vrouwen, 1 kind

Kameroen 
1 vrouw

Nigeria 
1 vrouw, 3 kinderen 

Togo 
1 vrouw, 2 kinderen

Uganda 
1 vrouw, 1 kind

Madagascar 
1 vrouw, 2 kinderen

Waar kwamen de vrouwen en kinderen vandaan die Huize Agnes in 2019 opving: 
(vaste begeleidingsplekken +noodbedopvang)



Doel van de begeleiding is om aan 
een nieuw toekomstperspectief te 
werken, in Nederland of elders. 
Hierbij leggen we de verantwoor-
delijkheid zoveel als mogelijk bij de 
vrouw zelf neer en bieden wij onder-
steuning waar nodig. 

Bij de start van de begeleiding 
wordt met iedere vrouw een analyse 
van haar situatie op de verschillende 
leefgebieden gemaakt: 

• Gezondheid 
• Juridisch 
• Wonen en dagelijks leven 
• Sociaal welzijn en opvoeding    
   kinderen 
• Dagbesteding 
• Zelfstandigheid 
• Zingeving  

Vervolgens wordt samen met de 
bewoonster, op basis van deze 
analyse, een ontwikkelplan gemaakt, 
waarin zowel de lange termijn doe-
len beschreven staan, als de concre-
te acties die de vrouwen op korte 
termijn gaan nemen om een stapje 
dichter bij hun doelen te komen. In 
tweewekelijkse gesprekken worden 
de voortgang en de knelpunten 
besproken. 

Ieder half jaar worden de resultaten 
geëvalueerd en wordt het ontwikkel-
plan bijgesteld. Op die momenten 
wordt ook nadrukkelijk stilgestaan 
bij het toekomstperspectief van de 
vrouw: is Huize Agnes nog steeds 
de beste plaats voor haar? Of is haar 
kwetsbaarheid inmiddels dusdanig 
verminderd dat ze door kan stromen 
naar een AZC of opvangplaats met 
minder begeleiding? Zo zorgen we 
ervoor dat Huize Agnes toegankelijk 
blijft voor de meest kwetsbare vrou-
wen en kinderen. 

1.3  Juridische begeleiding 

Ondersteuning bij de juridische tra-
jecten is uiteraard van groot belang 
voor de bewoonsters van Huize 
Agnes. Deze juridische begelei-
ding wordt uitgevoerd door STIL en 
Vluchtelingenwerk (Ex-AMA team). 
Om de voortgang van de juridische 
trajecten goed te kunnen volgen en 
waar nodig bij te sturen, hebben de 
coördinator en de begeleiders van 
Huize Agnes regelmatig contact met 
de juridisch begeleiders van STIL 
en Vluchtelingenwerk. Tijdens deze 
gesprekken wordt ook kritisch geke-
ken naar de haalbaarheid van juridi-
sche opties en worden andere opties 
voor een nieuw toekomstperspectief 
overwogen. 

Daarnaast wordt ook in de begelei-
ding actief gewerkt aan het juridisch 
traject, door de vrouwen te motive-
ren en ondersteunen bij het uitvoe-
ren van de noodzakelijke acties en 
door hen te helpen om belangrijke 
informatie en bewijsstukken te verza-
melen. 

Binnen de juridische begeleiding 
ging in 2019 veel aandacht uit naar 
de vier moeders met in totaal zes 
minderjarige kinderen en één inmid-
dels volwassen dochter, van wie de 
aanvraag Kinderpardon is afgewe-
zen. 
Voor deze gezinnen zijn we, in nauw 
overleg met STIL en Defence for 
Children, bezwaarprocedures ge-
start. Als onderdeel van deze pro-
cedure hebben we mensen in hun 
omgeving gevraagd om in een brief 
te beschrijven hoe ‘geworteld’ deze 
vrouwen en kinderen zijn in de Ne-
derlandse samenleving. 

Dat wil zeggen dat ze hier een net-
werk en een leven opgebouwd heb-
ben, dat van wezenlijk belang is voor 
hun welbevinden. En dat gedwon-
gen uitzetting (waarbij ze hun leven 
en netwerk in Nederland kwijtraken) 
dus schadelijke gevolgen voor hen 
zou hebben. 
Het is hartverwarmend om te zien 
hoeveel mensen aan deze oproep 
gehoor gegeven hebben!

We hopen dat deze brieven helpen 
om uiteindelijk toch een verblijfsver-
gunning te krijgen. Voor nu is het 
in ieder geval een enorme steun 
voor deze vrouwen en kinderen, dat 
er zoveel mensen zijn die om hen 
geven en hopen dat ze in Nederland 
mogen blijven.

1.4 Activering 

Ook activering speelt een belangrij-
ke rol binnen de begeleiding vanuit 
Huize Agnes. Ten eerste heeft dag-
besteding een positieve invloed op 
het welzijn van onze bewoonsters. 
Het geeft de vrouwen een reden om 
op te staan, een gezond dagritme 
en structuur in het dagelijks leven. 
Het leidt hen af van de zorgen die ze 
hebben. En de vrouwen kunnen hun 
netwerk uitbreiden via de contacten 
die zij opdoen bij de verschillende 
activiteiten. 

Ten tweede is activering een belang-
rijk onderdeel van het toekomstge-
richt werken. Immers, door active-
ring kunnen de vrouwen kennis en 
vaardigheden opdoen die belangrijk 
zijn voor hun toekomst. 

Ook zorgt het voor een actievere 
houding, waardoor ze beter in staat 
zijn om na te denken over en te wer-
ken aan hun toekomst. 

Huize Agnes neemt daarom actief 
deel aan het Utrechtse PAS-project 
en heeft het onderwerp dagbeste-
ding een prominente plaats gegeven 
binnen de begeleidingsmethodiek. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat in 2019 
alle bewoonsters van Huize Agnes 
deelnamen aan één of meerdere 
activiteiten. Daarbij gaat het in de 
meeste situaties om Nederlandse 
les, sportlessen, computercursus-
sen en vrijwillige activiteiten bij Villa 
Vrede, het aanmeldloket of de kerk. 
Maar er zijn ook twee bewoonsters 
die met veel succes een opleiding 
volgen bij het ROC. 

Omdat we het belangrijk vinden dat 
de bewoonsters zich actief voorbe-
reiden op hun toekomst (in of bui-
ten Nederland), hebben we in 2019 
besloten dat alle bewoonsters de 
Toekomstoriëntatiecursus moeten 
volgen die vanuit Villa Vrede aange-
boden wordt. 

Tot 2019 maakten alle bewoners 
volop gebruik van de U-pas. Helaas 
zijn per 1 januari volwassen ongedo-
cumenteerden uitgesloten. Gelukkig 
kunnen de kinderen wel met een 
U-pas blijven sporten.  
Dankzij een donatie konden we voor 
de duur van een jaar fitnesspassen 
aanschaffen waarmee onze bewoon-
sters onbeperkt individueel kunnen 
fitnessen en groepslessen kunnen 
volgen in een sportschool. 
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Bewoonster aan het woord
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‘Het komt goed!’

Karina (35) woont sinds 2016 bij Huize Agnes. Met haar dochter van dertien 
deelt ze een klein kamertje, waar toch nog plek is voor een elektronische piano. 
Ze heeft er vooral rust gevonden. 

Karina: “Hiervoor woonden we bij Nederlanders thuis, via STIL, steeds op ande-
re adressen. Hier kunnen we gelukkig op één plek blijven. Ik ben heel blij met de 
opvang en met alle steun en begeleiding die we krijgen. Mijn dochter heeft een 
huiswerkbegeleider, Suzan. Ze doet het heel goed op school en gaat na de zomer-
vakantie naar het vwo. Zelf heb ik een taalmaatje, Marleen. Huize Agnes heeft ook 
geholpen met het vinden van een goede psycholoog, voor mij en mijn dochter. Sinds 
de traumabehandeling gaat het veel beter met ons, maar stabiel is het nog niet.”

Karina en haar dochter deden begin 2019 vol verwachting een beroep op het Kinder-
pardon. Zouden ze na tien jaar in Nederland eindelijk een verblijfsvergunning krijgen? 
Een toekomst? 

Karina: “De teleurstelling was groot toen de aanvraag werd afgewezen. Alle nega-
tieve herinneringen kwamen weer terug. Mijn dochter moest dagenlang huilen. Zij 
droomde al van een eigen kamer, een huis waar al haar vriendinnen langs konden 
komen. De reden van de afwijzing is dat wij niet op een gezinslocatie of op een azc 
wonen. Maar dat is helemaal geen goede plek voor ons!”

Met hulp van Huize Agnes, STIL en Defence for Children is er een bezwaarprocedure 
gestart tegen de afwijzing. Een onderdeel hiervan is een brievenactie uit het netwerk 
van Karina en haar dochter, om te laten zien hoe geworteld ze zijn in Nederland en 
hoe schadelijk uitzetting naar hun moederland zou zijn.

Karina: “Als ik daar aan denk, zie ik alleen duisternis. We kennen er niemand meer, al 
mijn familie is inmiddels gevlucht. De eerste taal van mijn dochter is Nederlands, zij 
heeft daar helemaal geen toekomst. Heel veel mensen hebben brieven geschreven 
om ons te steunen. Vriendinnen, kennissen, onze psycholoog, Huize Agnes. De men-
sen van de kerk waar ik elke zondag kom, hebben een brief geschreven met honderd 
handtekeningen. We zijn ook met een groepje naar de wethouder geweest om ons 
verhaal te vertellen.”

‘Het komt goed!’, aan die woorden houdt Karina zich vast. ‘Het komt goed’ verzekert 
ze ook steeds haar dochter. Haar geloof geeft haar veel steun, net als de mensen van 
de multiculturele kerk waar ze komt. Haar droom voor betere tijden is om daar piano-
les te geven aan de kinderen. “Ik ben tenslotte gediplomeerd pianolerares.”

Karina is een gefingeerde naam



In de zomer van 2019 werd duidelijk 
dat de coördinator van Huize Agnes 
ondanks een langdurig en intensief 
re-integratietraject niet terug zou 
keren in haar functie. Daarop is een 
sollicitatieprocedure gestart en in 
september is een nieuwe coördina-
tor in dienst getreden. Wij zijn zeer 
verheugd dat we zo’n sterke profes-
sional op deze functie hebben kun-
nen aannemen. 

Ook konden we in 2019 een sociaal 
beheerder aanstellen voor 16 uur 
per week. We hebben een zeer  
geschikte medewerker gevonden, 
die een vliegende start heeft  
gemaakt met het inventariseren en 
aanpakken van noodzakelijk onder-
houd aan de panden en de bege-
leiding van de vrouwen bij het zorg 
dragen voor een schone en veilige 
leefomgeving. 

2.1 Vrijwilligers en stagiaires 

Huize Agnes werkt met een klein 
team van beroepskrachten en een 
grote groep van betrokken vrijwil-
ligers. Zij leveren een belangrijke 
bijdrage aan de kwaliteit van leven 
in Huize Agnes. Zo zijn er 'maatjes' 
die de vrouwen helpen om de Ne-
derlandse taal en samenleving beter 
te leren kennen en hier een netwerk 
op te bouwen. Ook zijn er vrijwilli-
gers die de kinderen helpen met hun 
huiswerk of leuke activiteiten met 
hen ondernemen, zodat de moeders 
even de handen vrij hebben om bij-
voorbeeld naar Nederlandse les te 

gaan. Daarnaast hebben we vrijwilli-
gers die helpen met het onderhoud 
van fietsen, het geven van fietsles, 
het onderhoud van de huizen, etc. 
Ook het bestuur van Huize Agnes 
bestaat volledig uit vrijwilligers. 

Daarnaast biedt Huize Agnes plaats 
aan stagiaires. De stagiaires zijn 
studenten van de opleiding Social 
Work van de Hogeschool Utrecht. 
Zij werken onder supervisie van de 
activerend woonbegeleider en de 
stage/werkbegeleider die hen ook 
begeleidt in hun leertraject. 
In 2019 hebben twee stagiaires van 
de Hogeschool Utrecht, opleiding 
Social Work, en één stagiaire van de 
opleiding NTI Maatschappelijk Werk 
en Dienstverlening hun stage bij Hui-
zen Agnes succesvol afgerond. 

2.   MEDEWERKERS

Huize Agnes beschikt over drie 
huizen, van waaruit we vrouwen 
en kinderen begeleiden. Twee van 
deze huizen zijn eigendom van een 
woningbouwcorporatie (Portaal en 
Mitros). 

3.1 Prettig en duurzaam wonen

Duurzaamheid is een belangrijke 
waarde binnen Huize Agnes. We  
waren dan ook blij met de bijdrage 
van het ‘Aandeel in elkaar’- fonds 
van de Rabobank Utrecht, waarmee 
we in 2019 op het dak van één van 
deze huizen zonnepanelen konden 
plaatsen. Ook konden we dankzij dit 
fonds voor alle drie de huizen nieu-
we energiezuinige koelkasten, diep-
vriezers en televisies aanschaffen. 

Daarnaast heeft onze nieuwe sociaal 
beheerder samen met de vrijwilligers 
allerlei verbeteringen doorgevoerd 
zoals het opknappen van kamers, 
het opnieuw bekleden van trap en 
overloop en het opzetten van een 
schoonmaak- en onderhoudscyclus 
voor apparatuur. Hiermee is de 
woonkwaliteit voor onze vrouwen en 
kinderen verder verbeterd.

3.2 Verhuisnoodzaak

De derde woning van waaruit Huize 
Agnes vrouwen en kinderen bege-
leid is eigendom van een particuliere 
verhuurder. Het huurcontract van dit 
pand liep af in oktober 2017. Sinds-
dien is Huize Agnes op zoek naar 

vervangende woonruimte voor de 
zes vrouwen en hun kinderen die in 
dit huis verblijven. 

Ondanks een intensieve en langduri-
ge zoektocht bleven onze inspannin-
gen lang zonder resultaat. 
Naast de schijnbare terughoudend-
heid van makelaars en particuliere 
huizenbezitters om in het huidige 
maatschappelijke klimaat onroerend 
goed ter beschikking te stellen voor 
de opvang van vluchtelingen, wor-
stelen woningcorporaties met het 
feit dat ongedocumenteerden niet 
als doelgroep worden aangemerkt in 
het Plan van Aanpak Huisvesting en 
ondersteuning kwetsbare doelgroe-
pen dat de gemeente Utrecht in juli 
2019 publiceerde. 
Het gevolg hiervan is dat corpora-
ties zich (noodgedwongen) richten 
op het voldoen aan hun taakstelling 
voor de huisvesting van de kwets-
bare doelgroepen die in het plan 
worden genoemd en geen wonin-
gen overhouden. 

Huize Agnes heeft deze urgente 
kwestie in 2019 herhaaldelijk onder 
de aandacht gebracht van de  
gemeente Utrecht. We zijn blij te 
kunnen melden dat we hierdoor  
medio 2020 een woning van de 
Mitros in gebruik mogen nemen, 
waar we een deel van de vrouwen 
en kinderen uit dit derde pand kun-
nen huisvesten. Ook Portaal gaat 
een woning voor ons vrij maken. We 
hopen dat dit snel lukt, zodat we al 
onze bewoonsters op een goede 
manier kunnen huisvesten.

3.   HUISVESTING
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Vrijwilliger aan het woord

Communicatie-adviseur Sanne Hekman (35) is sinds oktober 2018 huis-
werkmaatje bij Huize Agnes. Ze helpt drie kinderen uit een gezin - een 
jongen van elf en twee meiden van tien - met hun huiswerk. ‘Ik wil in 
ieder geval doorgaan tot ze allemaal op de middelbare school zitten.’

“Toen mijn dochtertje naar school ging, wilde ik graag vrijwilligerswerk 
gaan doen met kinderen. Via de Vrijwilligerscentrale kwam ik bij Huize Ag-
nes terecht. Eigenlijk zochten ze een kinderoppas, maar toen ik op gesprek 
kwam, bleken ze ook een huiswerkmaatje te zoeken. Dat paste hartstikke 
goed bij mij. Ik heb journalistiek en communicatie gestudeerd, dus met 
taal kon ik hen goed helpen.”
Een week later begon ze, met z’n vieren aan de huiskamertafel, twee uur 
lang. “Ik laat ze altijd beginnen met hun huiswerk van die week en help 
met de onderdelen die ze moeilijk vinden. Voor de een is dat grammatica, 
voor de ander begrijpend lezen of topografie. Maar over het algemeen 
doen ze het hartstikke goed. Het zijn drie slimme kinderen. Omdat ze met 
hun moeder Engels spreken, dacht ik dat ze misschien een taalachterstand 
hadden. Maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn heel taalgevoelig.”

In de ruim anderhalf jaar dat ze er over de vloer komt, heeft ze veel 
bewondering gekregen voor het gezin. “Ze wonen met z’n vieren in een 
kleine ruimte, leven al jaren in onzekerheid of ze in Nederland mogen 
blijven, en toch zijn ze bijna altijd opgewekt en focussen ze op wat wél 
kan. Ik ga er altijd met plezier heen. Dat Huize Agnes hen een veilig thuis 
biedt en ondersteuning vind ik heel belangrijk. Ik heb wel eens een brief 
geschreven vanwege hun verblijfsvergunning, maar verder richt ik me puur 
op de kinderen.”
De oudste heeft net havo-advies gekregen. "Ik was supertrots op hem 
toen ik dat hoorde! Samen zijn we op zoek gegaan naar een geschikte 
middelbare school. We zijn samen met zijn moeder gaan kijken bij een 
school in de stad. Voor de andere scholen heb ik een schemaatje ge-
maakt van de open dagen, zodat hij daar met zij moeder naartoe kon. De 
overgang naar de middelbare school vindt hij spannend. De kinderen zijn 
gewend om veel in en om het huis te doen, hun basisschool is dichtbij. De 
overstap naar een grote school, verder weg, is heel groot. Ik wil ook de 
andere twee kinderen daarom heel graag minimaal blijven begeleiden tot 
hun overstap naar de middelbare school."

‘Ik was supertrots toen hij zijn 
havo-advies kreeg’
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Huize Agnes heeft ook in 2019 actief 
deelgenomen aan de discussies 
die er binnen de gemeente Utrecht 
lopen op het terrein van opvang van 
ongedocumenteerden. 
Zo nemen bestuursleden o.a. actief 
deel aan het Besturenoverleg Op-
vanginstellingen in de gemeente 
Utrecht en het Managementoverleg 
Ongedocumenteerden. Teamleden 
participeren in het Hulpverlener-
soverleg, het PAS-overleg en het 
Platform Migranten zonder Verblijfs-
vergunning. 

In het kader van de LVV onderte-
kende Huize Agnes in maart 2019 
samen met andere relevante partijen 
uit de sector de Utrechtse Samen-
werkingsovereenkomst LVV. Het doel 
van de samenwerkingsovereenkomst 
is om de staande Utrechtse praktijk 
op het gebied van vluchtelingen-
opvang vorm te geven binnen de 
kaders van de pilot LVV. 
We zetten ons ervoor in om binnen 
deze pilot een constructieve rol te 
spelen, waarbij we de belangen van 
onze doelgroep behartigen. Wan-
neer de Utrechtse praktijk niet meer 
leidend zou kunnen zijn in de pilot 
LVV, dan vrezen we namelijk dat 
(meer) kwetsbare vrouwen met hun 
kinderen op straat belanden. Voor 
deze groep is het behoud van twee-
delijnsopvang binnen de Utrechtse 
LVV daarom essentieel. 

4.   SAMENWERKING 

Omdat Huize Agnes voor haar  
activiteiten voor een groot deel  
afhankelijk is van fondsen en  
donaties, is het investeren in relatie-
beheer en het werven van fondsen 
en donaties een essentieel aan-
dachtspunt in de werkzaamheden 
van het bestuur en de medewerkers 
van Huize Agnes. In 2019 kregen 
we hierbij hulp van een vrijwillige 
fondsenwerver. Zij slaagde erin om 
fondsen, subsidies en goederen te 
werven bij onder andere de Stich-
ting Oude R.K. Aalmoezenierskamer 
(ORKA) en het Oranjefonds. 

Veel kerken en religieuze organisa-
ties hebben ook in 2019 weer ge-
collecteerd voor en gedoneerd aan 
Huize Agnes: Zaanstad Ecclessia, 
Diaconie PGU, R.K. Parochie Paus 
Johannes XXIII te Houten, Doops- 
gezinde gemeente Utrecht, Maat-
schappelijke Zorg Doopsgezin-
de Gemeente en Trinity Anglican 
Church. Ook hebben we donaties 
ontvangen van The International 
Woman’s Contact Utrecht, U.C.S.A. 
events Cultural Cookery en eenmali-
ge giften van donateurs. 

Deze middelen zijn een noodzakelij-
ke aanvulling op de subsidie van de 
gemeente Utrecht en stellen ons in 
staat de hierboven geschetste be-
geleiding van vrouwen en kinderen 
en de professionalisering van onze 
medewerkers te realiseren. Daar-
naast is geld nodig voor specifieke 
noden zoals medisch noodzakelijke 
orthodontie en tandzorg. 

Ook was het dankzij deze giften 
mogelijk om in de zomer van 2019 
met alle bewoonsters en hun kinde-
ren een dagje naar de dierentuin te 
gaan en in december met zijn allen 
uit eten te gaan. Voor onze bewoon-
sters zijn dit hoogtepunten van het 
jaar, waar ze nog van nagenieten. 
We zijn dan ook erg blij dat we hen 
dit, dankzij onze donateurs, kunnen 
bieden.

Dat het werk van Huize Agnes niet 
onopgemerkt is gebleven, blijkt uit 
het feit dat we als één van 12 vrijwil-
ligersorganisaties werden genomi-
neerd voor een Appeltje van Oranje. 
Hoewel we geen Appeltje hebben 
gewonnen, ontvingen medewer-
kers en bestuur wel een uitnodiging 
voor het bijwonen van de feestelij-
ke uitreiking op Paleis Noordeinde 
en waren zij in de gelegenheid om 
Huize Agnes onder de aandacht te 
brengen van koningin Máxima. 

5.   FONDSENWERVING 
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