Nieuwsbrief
voor iedereen die betrokken is bij het
Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen

Stand van zaken
11 juli 2012 hadden Maria van den
Muijsenbergh, onze voorzitster, en
Mariët Mensink, één van de coördinatoren, het eerste gesprek over
een vrouwenhuis in Nijmegen. Op
15 oktober is de Stichting in het
leven geroepen, op 23 oktober
kreeg Mariët de sleutels van het
eerste pand en op 19 november die
van het tweede pand. Zij huurt met
een eigen Stichting voorlopig de
panden tot onze Stichting voldoende geld heeft om deze verplichting
aan te gaan.
Er zijn ondertussen 21 vrijwilligsters plus 11 flex-medewerksters –
flex-mensen helpen waar nodig- en
we hebben met ons allen de twee
huizen ingericht, de grote tuin erom verzorgd, de programma's gemaakt voor weerbaarheid, taal,
medische info en creatieve activiteiten. De beleidsgroep (bestuur en
coördinatoren) heeft gezorgd voor
een goede (ook juridische) basis
met statuten, een huishoudelijk
reglement, een begroting en een
fondsenwerfplan.

Alles is klaar. We kunnen beginnen!
En we gáán beginnen met een pilot
vanaf 1 januari, met drie vrouwen in
huis 91. Daarnaast kunnen mogelijk
nog één of twee Buitencliënten (die
niet in het huis wonen) met de programma's meedoen.
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Wij zoeken nog
De eerste week mogen vrouwen altijd
bijkomen en wennen.
Flo en Mariët zorgen dat de vrouwen
een begeleidster krijgen en laten de
vrouwen zonodig naar het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael,
waar Maria werkt, gaan voor een medische check en naar Henrike
(bestuurslid en advocate vreemdelingenrecht) voor een juridische check.
Vanaf nu kunnen vrouwen aangemeld
worden voor het huis door Stichting
Gast en Noodopvang Nijmegen (die
asielzoekers opvangen die nog kans
hebben op een verblijfstatus) en door
Maria van den Muijsenbergh, die als
huisarts werkt met uitgeprocedeerden
en daklozen.
.

Oud en Nieuw in het huis?
Onze tuinvrouw Esther is met vele
vrijwilligsters bezig geweest een
prachtige wilgentenen afscheiding
te maken, waarin al het afval van
de tuin in stukjes gehakt gestort
wordt, wat straks goede compost
geeft.
Als er nog geen vrouwen op nummer 91 zijn, gaan Mariët met haar
man vanaf 22.00 uur op nummer
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91 zitten om er voor te zorgen dat er
door de buurt geen vreugdevuren in de
tuin aangestoken
worden. Als Mariët en Frans er zijn
staat er een stok met gekleurde slierten buiten! Iedereen is dan van harte
welkom om even langs te komen
(neem wel zelf frisdrank –geen alcohol- en eten mee, er is thee en koffie).

• Onderdakgevers voor
de nacht, voor na de
drie maanden opvang
en vrijwilligsters voor
• de taalgroep,
• de creatieve groep,
• de individuele begeleiding
• de aktiviteitengroep
• fondsenwerving
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Vrijwilligstersbijeenkomsten
13 en 20 december gaf Wendi
Dragonfire de vrijwilligsters weerbaarheidstraining, de
eerste avond vooral fysiek, de tweede avond door middel
van rollenspelen. De aanwezigen vonden het heel zinvol.
Er zullen vaker van dit soort trainingen worden gegeven
door Wendi. Daarnaast mag iedere vrijwilligster gratis
meedoen met de weerbaarheidslessen die Wendi elders
geeft (zie: www.wendi-dragonfire.com)

4 februari is er in de Haard, Groenestraat 170, een Vrijwilligstersavond om de eerste pilotmaand samen te bespreken. Maria van de Muijsenbergh zal ook aanwezig
zijn en wil ons vertellen over wat het
illegale leven op straat met vrouwen doet.
De Diaconie geeft ons de ruimte overigens gratis inclusief
koffie en thee. Ze ondersteunt ons huis ook financieel en
materieel!

14 januari is er in de Haard bij de Protestantse Diaconie,
Groenestraat 170, een vrijwilligsters thema-avond over
'Leven zonder geld'. De gelijknamige film wordt gedraaid,
die gaat over een vrouw die ervoor gekozen heeft om zonder
huis en bijna zonder geld te leven. Na afloop praten we
daar samen over.

Dank aan alle goede gevers!
Verschillende mensen, groepjes en organisaties geven
geld voor ons initiatief, fooienpotten worden ons geschonken, er wordt gecollecteerd in kerken, er worden
potjes neergezet bij feesten en andere activiteiten. Het
is geweldig.

Alles wat in beide huizen staat is geschonken. Mensen
kochten soms nieuwe dingen, zoals pannen, zodat ze de
oudere spullen aan het Vrouwenhuis konden geven.
Iemand kocht een hakselaar 'ach, altijd handig, wilde ik
altijd al hebben'- omdat het
Vrouwenhuis die voor de tuin
nu zo hard nodig had.

Alles wat in de huizen staat
Particulieren willen meestal
niet genoemd, maar we danis geschonken!
ken hen van harte voor hun
bijdragen die variëren van 5
tot 500 euro! En een gift van 1500 wordt snel verwacht!
Mensen reden gratis voor ons of leenden hun bus uit
alleen voor benzinekosten.
Van de organisaties waarvan we al geld kregen willen
we toch even De Klinker, De Grote Broek, Overal, De
(Flex-)medewerk(st)ers hingen planken, lampen en gorProtestantse Diaconie, Woonvereniging Toe blijf nog
dijnen op, schilderden, poetsten en vochten in de tuin
wat , de Vrouwendialooggroep, Stichting Terra, Cellentegen het overal vertegenwoordigde zevenblad.
broeders en St Noodfonds Vluchtelingen noemen en
hun danken voor hun steun! De organisaties die toeAllen heel hartelijk bedankt voor alle goede gaven en
zegden om te doneren ook alvast hartelijk dank.
hulp!

Komt er een eetbare tuin bij het huis?
Er is al een groep van 20 mensen uit de buurt, merendeels
vrouwen, die graag een eetbare tuin zou willen maken in
tuin 91. Ze zijn enthousiast, ook over het Vrouwenhuis, al
weten ze dat het bestuur pas in maart kan beslissen hoe
alles verder zal gaan.
Al drie vrouwen van de eetbare tuingroep helpen Esther
met hakselen.
Bij de buren presenteerden we ons initiatief als een rusthuis voor vrouwen.
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Kunst en Creatiefmarkten
Wie wil op de maandelijkse koopzondagen (vanaf maart
2013) op de Kunst- en Creatiefmarkt staan voor het Wereldvrouwenhuis? Met leuke kleine spulletjes om te gebruiken voor prijzen voor een loterij en om te verkopen.
Wil iedereen s.v.p. vanaf nu mooie dingen verzamelen
en/of maken?
En aan familie, vrienden, kennissen vragen om leuke
dingen te haken, breien, knutselen en te verzamelen?
Graag -na afspraak- afgeven bij het Vrouwenhuis.

Wat we nog nodig hebben
•
•
•
•
•

Gordijnen van 1.80 bij 2.40 meter (2 x)
Twee gordijnrails van 1.80 meter
1 hanteerbare kleerkast (dus niet te groot)
Meerdere lage ladenkasten. Stellingenkasten.
Allerhande tuingereedschap

Collecte van 11 t/m 16 februari. Help!!
Hopelijk willen heel veel mensen één of meerdere dagdelen helpen collecteren in de collecteweek van 11 t/m 16
februari. We willen, afhankelijk van de hulp, huis-aanhuis collecteren in de Hazenkamp, Brakkenstijn, Bottendaal en Nijmegen Oost en bij supermarkten in Centrum,
Dukenburg, Lindenholt en andere wijken waar dat mag.

Samen collecteren voor
Wereldvrouwenhuis.

Geef je op bij de coördinatoren (zie contactgegevens) en
vraag mensen om mee te doen.

Steun het wereldvrouwenhuis!
Wij hebben ook uw steun hard nodig! Doneer op rekeningnummer 6279869
t.n.v. Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen te Nijmegen.

Donateurs zoeken
We hebben minstens 45.000 euro per jaar nodig, dus de
kring van mensen die ons steunen moet nog sterk uitgebreid worden.

Stuur -als je wilt- straks de links naar alle mensen die je
kent!
Er is een donateursbrief die je nu al door kunt sturen.

Vrijwilligers en vrijwilligsters zijn bezig om een
Facebook pagina, een website en een folder te maken.

Misschien wil je ook mensen persoonlijk vragen of ze willen
doneren, dat werkt vaak heel goed.

Contactgegevens
Stichting Wereldvrouwenhuis
Mariam van Nijmegen
(06) 45588555
mariam.van.nijmegen@gmail.com
Bankrekening: 6279869
De Stichting is een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI), dus uw giften
zijn aftrekbaar bij uw belastingaangifte.
Schriftelijke vragen kunt u richten aan
M.Mensink
Dr. Banningstraat 3
6532 VZ Nijmegen

Help ons vrouwen
van de straat te houden

Stichting Wereldvrouwenhuis
Mariam van Nijmegen
biedt dakloze vrouwen zonder verblijfsvergunning met gezondheidsproblemen tijdelijk
opvang en begeleiding.
Opvang, begeleiding en empowerment
De Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van
Nijmegen wil deze vrouwen gedurende drie
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 en 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 waarin
steeds zeven vrouwen kunnen worden opvangen;
jaarlijks ongeveer 25 vrouwen. De stichting start
in januari 2013 met een pilot voor 3 vrouwen.
Alle activiteiten worden georganiseerd en begeleid door vrijwilligsters, er zijn geen betaalde
krachten.

Is zo'n huis nodig in Nijmegen? Ja, heel hard nodig!
Ook in Nijmegen zijn uitgeprocedeerde
asielzoeksters, die niet terug kunnen of
durven naar hun herkomstland, en andere migrantenvrouwen die (bijvoorbeeld na
een scheiding) geen verblijfsvergunning
hebben en bij niemand terecht kunnen.
Zij leven op straat of moeten seksuele
diensten verlenen in ruil voor onderdak
en voeding. Hun leven is gekenschetst
door angst en stress. Zij hebben veel gezondheidsproblemen. In Nijmegen kloppen jaarlijks zo’n 30 tot 40 van deze vrouwen aan voor hulp, bij huisartsen en bij
vrijwilligers-organisaties.

