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vrouwen opgevangen!
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Wij zoeken nog

Opvang
In 2014 hebben we in totaal 30 verschillende vrouwen kunnen opvangen. Zij
varieerden in leeftijd van 21 tot 73 jaar en
waren afkomstig uit vijftien verschillende,
hoofdzakelijk Afrikaanse landen. De
vrouwen hebben om diverse redenen hun
land verlaten, grotendeel vanwege
(seksueel) geweld en mensenhandel. Vier
van de opgevangen vrouwen waren zwanger.
We konden dit jaar vrijwel alle aanvragen
om opvang honoreren. Een enkele keer
zaten we vol, maar dan kon de vrouw
enige tijd later alsnog terecht. Daarnaast
waren er een tiental aanvragen van vrouwen die niet aan onze criteria voldeden.
Drie vrouwen die eerder door ons opgevangen werden zijn vanwege medische
redenen teruggekeerd naar ons huis. Deze
hernieuwde opvang varieerde van enkele
dagen tot enkele maanden. Bij een paar
vrouwen werd de officiële opvangtijd van
vier maanden verlengd tot vijf maanden in
verband met een lopende medische behandeling of het niet voorhanden zijn van
Feest want een Somalische moeder en kind
kregen een status! De 5de en 6de status in
de ruim 2 jaar van ons bestaan.

een passend opvangadres.

• Logeeradressen voor na de
vier maanden opvang

Vier maanden opvang en dan?
en vrijwilligsters voor
Het vertrek van de vrouwen uit het huis is
de eerste driekwart jaar goed verlopen. Zes • Crea: dinsdagmiddag, iemand met ideeën die goed
vrouwen konden terug naar de opvang van les kan geven
het Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(COA) op grond van uitstel van vertrek • Taal T2 lerares
om medische redenen, waaronder drie
• Taalmaatjes
hoogzwangeren. Eén van hen kreeg een
verblijfsvergunning. Tien vrouwen zijn • Activiteiten organiseren en
naar adressen gegaan waar ze door particu- pr medewerkers
lieren voor meestal drie maanden onder• Tuingroep
dak en in enkele gevallen ook te eten kregen. Tien vrouwen vonden zelf na afloop
van de opvang een logeerplek in huis bij Zie ook onze website
kennissen of vrienden. Eén vrouw is van- www.wereldvrouwen
wege onacceptabel gedrag gevraagd te huis.nl
vertrekken. Ze heeft gelukkig ergens anders onderdak kunnen vinden. Twee vrouwen zijn naar Duitsland vertrokken. Eén
vrouw werd opgenomen voor therapie in
In dit nummer:
een zorginstelling.
Logeeradressen
Het vinden van goede logeer- en opvangadressen kost veel moeite en inspanning.
Aan het einde van dit jaar zijn twee vrouwen tijdelijk wat langer in het huis gebleven omdat we niet genoeg logeerplekken
konden vinden. In 2015 willen we dan ook
extra inzetten op het vinden van logeeradressen, zowel bij particulieren als instanties.

Meer informatie over hoe het gaat met het
Wereldvrouwenhuis treft u in het jaarverslag 2014 dat in april op de website zal
verschijnen.

30 vrouwen in 2014
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Voedselactie 18 april ,
van Stichting Gast en
Wereldvrouwenhuis
Op zaterdag 18 april zullen we weer samen met Stichting Gast een voedselactie houden bij de Albert Hein
op de Daalseweg 200 om rijst, pasta, olie, verzorgingsproducten en producten voor het huishouden als wcpapier, (af)wasmiddel en tandpasta te vragen. We delen
bij de ingang flyers uit met informatie over beide organisaties en een lijst met gewenste producten.
De vorige voedselactie was erg succesvol.

Contact met de gemeente
De gemeente Nijmegen heeft voor de komende vier jaar
jaarlijk € 60.000,- extra vrijgemaaktvoor hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning. Door de opvangorganisaties in Nijmegen zijn verschillende gesprekken gevoerd met de gemeente over hoe dit bedrag besteed kan
worden.
Een groot probleem bleek de landelijke invoering per 1
januari 2014 van een eigen bijdrage van
€ 5,- die de ongedocumenteerden moesten gaan betalenaan de apotheek voor elk medicijn dat werd voorgeschreven. Gelukkig is de gemeente Nijmegen bereid de kosten
die de Nijmeegse opvangorganisaties hierdoor moeten
maken voor haar rekening te nemen. Hiervoor is
€ 10.000,- uitgetrokken. De totale kosten die het Wereldvrouwenhuis voor onze vrouwen moest dragen bedroegen in 2014 € 925,-.
Daarnaast is € 35.000,- uitgetrokken voor het organiseren van een nachtopvang door het SNOV.
En de laatste € 15.000 euro gaat naar het Wereldvrouwenhuis als bijdrage in de huur! Dit betekent dat we ons
de komende vier jaar geen zorgen hoeven te maken over
de huur van de twee huizen.
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Fakkeloptocht en Taalmaatjes
Het Colorful Citykoor organiseerde samen met Stichting Gast en met medewerking van Liesbeth en Marjolein, vrijwilligers van het Wereldvrouwenhuis, in het
centrum van Nijmegen een geslaagde fakkeloptocht om
aandacht te vragen voor de situatie van mensen zonder
verblijfsvergunning die op straat worden gezet.
Omdat enkele mensen van het koor meer wilden doen
voor mensen zonder verblijfsvergunning kwamen Marjolein en Liesbeth op het idee van het taalmaatjesproject. De bedoeling is dat taalmaatjes regelmatig een
activiteit ondernemen met één van onze vrouwen zodat
ze op een natuurlijke manier Nederlands kunnen oefenen.
Ondertussen zijn er al tien maatjes gevonden en is er
een gezellige bijeenkomst geweest waar taalmaatjes,
vrouwen en hun begeleidsters van het Wereldvrouwenhuis met elkaar kennismaakten tijdens een lekker
etentje (gekookt door onze vrouwen).
Waar een fakkeloptocht niet allemaal toe kan leiden...

Hoe kunt u helpen?
Veel lezers van deze Nieuwsbrief steunen ons al financieel of anderszins, waarvoor onze grote dank. Wilt u
meer doen?
Er zijn nog taalmaatjes nodig. U kunt u opgeven via
info@wereldvrouwenhuis.nl of 06-45588555
18 april kunt u enkele uren meedoen met de voedselactie. Het is van 10-19 uur. Opgeven bij Mariët Mensink:
06-18194393.
Onze vrouwen willen graag hun talenten laten zien en
nuttige dingen doen, bijvoorbeeld koken, haarvlechten,
fietsen maken. U kunt als u interesse hebt contact opnemen met ZijAanZij: 06-48237217,
zij.aan.zij@hotmail.com
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Dank aan alle goede gevers!
Dank aan al onze donateurs! Dank aan de Parkstraatgemeente in Arnhem voor wie we nog steeds Diaconaal
Project zijn. Dank aan de Protestantse Diaconie in
wiens pand ‘de Haard’ we altijd gratis mogen vergaderen met koffie en thee. Dank aan Kleding– en Voedselbank, Plus-Verbeeten Malden, Helping Hands, Albert
Heijn Daalseweg, Ekoplaza Groenestraat, Stichting
Volksbelang, Stichting Overal, Rotary Rijk van Nijmegen, De Refter, NLdoet, De Wonne, Cellenbroederen,
UGC Heyendael, Huisartsenpraktijk Het Meijhuis, Ieder z’n vak, Buurtmoestuingroep, Het Verband, Odysseus Druten, Diaconie Protestantse gemeente Grave,
Books4Life, Yes-energie Nijmegen en vele particulieren voor hun hulp.
Dank aan de 50 vrijwilligers voor alle tijd en energie
die ze in het Wereldvrouwenhuis stoppen.
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Informatie geven op markten
en op andere manieren
Het is belangrijk om regelmatig van ons te laten horen in
Nijmegen, bijvoorbeeld door met een stand op een markt te
staan of door praatjes te houden. Zo kunnen we nieuwe
donateurs, vrijwilligers en onderdakgevers werven.
Afgelopen maanden waren we onder andere te vinden bij
het Paduahuis waar wij en ZijAanZij over onze inspiratie
mochten komen praten. We stonden op de gezellige kerstmarkt van Joachim en Anna. We waren 7 maart bij het
benefietdansfeest voor ons Wereldvrouwenhuis van de
Vrouwenschool en 8 maart bij de vrouwenverwendag in
Dukenburg. 14 maart mochten we een praatje houden op
de studiedag van het Katholieke Vrouwen Dispuut over de
participatiemaatschappij.

Logeeradressen gevraagd

Books4Life

We zijn hard op zoek naar opvangadressen voor de tijd
na de opvang in het Wereldvrouwenhuis. Vanaf september 2015 hebben we een heel mooie locatie voor
meerdere vrouwen, maar tot die tijd hebben we nog
voor naar schatting zes vrouwen tijdelijk onderdak
nodig.

Vrijwilligersorganisatie Books4Life verkoopt gedoneerde
boeken en geeft alle “winst” aan goede doelen.
50% van de opbrengst gaat naar Amnesty International en
Oxfam Novib.
50% van de opbrengst gaat naar lokale projecten. In 2014
was het Wereldvrouwenhuis één van de drie projecten die
geld kregen van Books4Life Nijmegen. Via een soort wedstrijd waarbij elk project een korte presentatie moest geven
kregen we de tweede prijs: 900 euro!

Als u erover denkt om enkele maanden een vrouw van
het Wereldvrouwenhuis op te vangen krijgt u eerst een
intakegesprek met de algemeen coördinatoren van het
Wereldvrouwenhuis. In dit gesprek worden duidelijke
afspraken gemaakt over bijvoorbeeld al dan niet kunnen
koken, over regels rond douche– en verwarminggebruik, regels rond bezoek (wel vriendinnen-die niet
mogen blijven slapen, geen mannenbezoek), al dan niet
samen eten etc. Het logeren wordt helemaal aan de
wensen van de onderdakgever aangepast. Sommige
onderdakgevers geven alleen onderdak, anderen ook
eten. Sommigen vinden het leuk om af en toe samen te
eten of elkaar regelmatig te spreken, andere onderdakgevers hebben graag dat de vrouwen hun eigen gang
gaan.
De opvang bij logeeradressen is altijd voor een afgepaste tijd (meestal 3 maanden), er is begeleiding vanuit het
huis van zowel vrouwen als onderdakgevers en als er
een probleem is kan de vrouw zonodig meteen opgehaald worden.
Na het gesprek wordt een kennismakingsgesprek georganiseerd met de vrouw (soms twee vrouwen) en haar
begeleidster. Daarna komt de vrouw eerst een week op
proef. Het Wereldvrouwenhuis stelt zich garant dat bij
problemen de vrouw direct opgehaald zal worden.
Hebt u interesse of wilt u meer informatie? Bel de algemeen coördinatoren Mariët of Bonita:
06-45588555 of mail naar

Aandacht voor de vrijwilligers
Half januari was er een feestje speciaal voor de vrijwilligers. Met lekker eten
gekookt door onze eigen vrouwen en prachtige liedjes van de Nijmeegse singer/
songwriter Anouk
Balins. Deze ontroerde
de vrijwilligers met
haar lied: ‘Mag ik bij
jou?’
Het bestuur maakte van
de gelegenheid gebruik
om alle vrijwilligers
van harte te bedanken
voor hun geweldige inzet.
Doordat we inmiddels met meer dan 50 vrijwilligers werken, is niet meer altijd voor iedereen duidelijk wie wat doet
en waarvoor je wie moet benaderen. Een vertegenwoordiging van de vrijwilligers en coördinatoren werkt daarom
aan een notitie over de communicatie- en beslisstructuur.
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Contactgegevens
Stichting Wereldvrouwenhuis
Mariam van Nijmegen
(06) 45588555
www.wereldvrouwenhuis.nl
info@wereldvrouwenhuis.nl
Bankrekening:
IBAN: NL77 INGB 0006279869
BIC: INGBNL2A
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI)
Postadres Wereldvrouwenhuis
Mariam van Nijmegen, p.a. M. Mensink
Dr. Banningstraat 3
6532 VZ Nijmegen

Stichting Wereldvrouwenhuis
Mariam van Nijmegen
biedt dakloze vrouwen zonder verblijfsvergunning met
gezondheidsproblemen tijdelijk opvang,
begeleiding en empowerment
De Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van
Nijmegen wil deze vrouwen gedurende vier maanden opvang verlenen zodat zij tot rust kunnen komen. Ze krijgen
daarnaast persoonlijke en medische begeleiding en een
activiteitenprogramma. De opvang is gericht op versterking van hun kracht, weerbaarheid en eigenwaarde, op het
ontwikkelen van een netwerk en van
vaardigheden om na de opvang zelfstandig verder te kunnen. Uitgangspunt is dat vrouwen zelf
verantwoordelijk blijven voor hun leven en niet
afhankelijk worden van steun.
De Stichting beschikt over twee huizen onder één dak
waarin steeds zeven vrouwen kunnen worden opvangen;
jaarlijks ongeveer vijfentwintig
vrouwen.

SOV ijmegen:
nachtopvang mannen, dag- en nachtopvang vrouwen
Eind 2014 is de Stichting Noodopvang Vluchtelingen
(SNOV) weer nieuw leven ingeblazen. Deze stichting
bestaat al vele jaren maar was na het Algemeen Pardon
slapend. Ze is weer wakker gekust om nachtopvang te
realiseren in Nijmegen. Het bestuur wordt gevormd
door Paul Oosterhoff (voorzitter, predikant bij de Protestantse Diaconie), Mariët Mensink (secretaris, algemeen coördinator van het Wereldvrouwenhuis) en Jo
Heiligers (penningmeester, leraar economie).

zelfs een buurvrouw die eten kookt voor twee dagen!

Vanaf 5 januari jl. is gestart met de mannenopvang die
is geopend van 20.00 tot 10.00 uur. Het begon aarzelend
met drie, twee of soms geen cliënten. Maar inmiddels
zijn er ook nachten waarin wel negen mannen komen
slapen. Er is altijd een conciërge aanwezig die ook blijft
slapen en daarnaast is er ’s ochtends en ’s avonds een
vrijwilliger aanwezig. De buurt is heel welwillend: er is

Omdat het vrouwen betreft die oud en ziek zijn en de locatie er geschikt voor is, geeft het SNOV hen op dit moment
dag- én nachtopvang waarbij ze ook eten krijgen. Zie
www.snovnijmegen.nl

Op 8 maart is ook de vrouwenopvang van het SNOV gestart. De eerste vrouw kwam gelijk op de eerste dag en op
9 maart kwam de tweede vrouw. Het gaat om vrouwen die
eerder door het Wereldvrouwenhuis zijn opgevangen, die
het nog niet gelukt is om na de vier maanden opvang in
het Wereldvrouwenhuis en het half jaar wonen op logeeradressen zelf een opvangadres te vinden.

Het Wereldvrouwenhuis is blij met de noodopvang door
SNOV.

