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

Onderdak geven aan vrouwen zonder
verblijfspapieren. 3 april informatieavond
Woensdag 3 april is een informatieavond over het onderdak
geven aan vrouwen zonder
papieren. Het is om 20.00 uur
in de Haard, Groenestraat 170
in Nijmegen. Voor iedereen die
betrokken is bij het lot van
uitgeprocedeerde vrouwen die
terug moeten maar niet terug
kunnen en die op straat zijn
gezet.

Mariam van Nijmegen geeft deze
vrouwen drie maanden opvang en
probeert hen daarna onder te
brengen binnen een netwerk van
onderdakgevers.
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Om alle vragen te beantwoorden
rond onderdak geven organiseert
de Stichting deze avond.

Wij zoeken nog

Het programma kunt u lezen op
pagina drie

Stichting Wereldvrouwenhuis

maart 2013

• Onderdakgevers voor
de nacht, of voor dag
en nacht, voor na de
drie maanden opvang
en vrijwilligsters voor
• de individuele begeleiding (vanaf juni)

Hoe het gaat met de pilot

• de activiteitengroep
• fondsenwerving

Op 7 januari kwam de eerste
Wereldvrouw in huis 91 en startte
de pilot. We proberen in de pilot de
programma’s uit met drie vrouwen.
Er zijn nu drie taallessen per week,
waarbij we een methode zijn gaan
gebruiken voor mensen die van
voren af de Nederlandse taal moeten leren. Het boek geeft een lijn,
wat handig is als je met verschillende taaldocenten werkt. Er zijn
drie creatieve lessen waar mooie
dingen worden gemaakt die de
vrouwen kunnen ruilen in winkels.
De vrijwilligsters en de vrouwen
maken ook spullen voor de markt,
waar we geld proberen te
verdienen voor het huis.
Er is een weerbaarheidsles, waar
vrouwen leren zich te verdedigen
tegen aanvallen. Er wordt wekelijks een medische les gegeven door
een dokter en deze gaat met de
vrouwen zo nodig naar het zieken-

huis, de opticien of naar het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael,
onze huisartsen.
Elke vrouw heeft een individuele begeleidster die uitzoekt wat de problemen
zijn, contact legt met haar advocaat –
als ze die heeft– en uitzoekt welk netwerk er is of gemaakt kan worden met
landgenoten en kerk of moskee. De
advocate in het bestuur buigt zich
waar nodig over juridische vragen.
Nieuw is dat onze twee stagiaires Barbara en Naïma een dagdeel bewegingsles gaan geven. Ze zijn begonnen
met fietslessen.
In de weekenden is regelmatig een
extra activiteit. Er is een workshop
beeldhouwen geweest en een kookactiviteit. Ook hebben de Wereldvrouwen
mee gewerkt op de markt, waar we
een stand hadden om verzamelde
spulletjes te verkopen.
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De Wereldvrouwen
In de pilot vangen we een 68-jarige Armeense uit Azerbeidzjan, een 63-jarige Koerdische Turkse en een 30jarige vrouw uit Sierre Leone op. Uit privacy overwegingen kunnen we hun verhaal hier niet beschrijven, maar
ieder van hen heeft haar eigen redenen waarom ze niet
terug kan.
De vrouwen doen ieder op eigen wijze mee aan de
programma’s. Het is een goede zaak voor hen dat er elke
dag van alles te doen is, want hun situatie geeft hen
veel stress en ze slapen vaak slecht. Daardoor zijn ze
regelmatig erg moe en voelen ze zich ziek.
De programma’s geven afleiding.

Ons initiatief is ondertussen bekend gemaakt bij de
AZC ’s van Nijmegen en Grave en bij artsen en maatschappelijke werkers in Nijmegen en ook bij uitzetcentra en opvangcentra elders in het land.
We krijgen ongeveer om de week een aanvraag om
hulp, maar kunnen pas vanaf eind mei weer nieuwe
vrouwen opnemen. Dan gaan we in enkele maanden
tijd uitbreiden tot we zeven vrouwen opvangen.

Dank aan alle goede gevers!
Het Wereldvrouwenhuis wordt gesteund door allerlei
seerde een etentje waar meer dan vijfhonderd
particulieren, groepen en organisaties. Zonder hen zou
euro werd opgehaald
ons project niet mogelijk zijn.
•
Bij de collecte haalden 23 vrijwilligers 2929 euro
Speciaal willen we Ekoplaza op de Groenestraat Nijmeop!
gen, Plus Verbeeten in Malden en de Kledingbank Nijmegen noemen en bedanken, maar we zijn heel blij met
Verschillende fondsen ondersteunden ons de afgelopen
al onze donateurs en ondersteunende fondsen en met
maanden:
alle acties die vaak spontaan
Emmaus Wageningen gaf vijfworden gehouden om aan
honderd euro, Stichting de
geld te komen voor het VrouFinanciële steun blijft van harte
Beide Weeshuizen vijftienhonwenhuis.
derd euro. Stichting Haëlla
welkom! Periodieke ondersteuning geeft
heeft toegezegd om ons een
We noemen enkele activiteisubsidie van ruim drieduizend
ons een stevige financiële basis.
ten:
euro te geven. De PIN
•
de fooienpot van janua(Projecten in Nederland) van de
ri van tweeduizend euro van Eetcafé de Plak is
Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft een positief
toegezegd aan het Vrouwenhuis,
advies uitgebracht aan haar leden om ons een flinke
startsubsidie te geven.
•
verschillende vrijwilligsters maakten samen met
Wereldvrouw Raya een heerlijke maaltijd en
Ons project heeft nu een goede financiële basis om voort
haalden er zeventig euro mee op,
te kunnen bestaan. Wel blijft het een voortdurende zorg
•
op 8 maart organiseerden vrijwilligsters een beom elke maand, elk jaar weer aan voldoende geld te
nefiet in de Onderbroek die meer dan vijfhonkomen voor onderdak, leefgeld en programma’s. Dus
derd euro opbracht,
financiële steun blijft nodig en is van harte welkom.
•
de Oecumenische Werkgroep Diaconie organi-

Buurtmoestuin bij het huis
Er is een buurtgroep van bijna dertig mensen, merendeels
vrouwen, die samen een moestuin maken in een deel van
de tuin van het Wereldvrouwenhuis. De groep heeft een
Vereniging opgericht en is hard aan het werk.
Er zijn goede afspraken gemaakt om de rust en privacy
van onze vrouwen te waarborgen. Er is bijvoorbeeld een
aparte ingang voor de tuinders. Wereldvrouwen die dat
willen kunnen meewerken in een gemeenschappelijk deel.
Het is heel gezellig rond het huis en het is fijn dat ons initiatief op deze manier ingebed is in de buurt.
Info buurtmoestuin: vera.ros@xmsnet.nl, 024-3553017.
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Wereldvrouwenhuis
op de markt en elders
We willen op markten staan om voor het Wereldvrouwenhuis geld te verdienen met de verkoop van door vrijwilligers en vrouwen eigengemaakte spullen en leuke
kleine tweedehandsspulletjes.
Begin maart stonden we een dag op de zondagmarkt bij
V en D. Dat beviel niet zo goed. We verkochten toch nog
voor honderdtachtig euro, maar de stand kostte ook veertig, dus voor een hele dag werken met zeven mensen was
de opbrengst wat karig. We gaan het nu 6 april op de
Boeken- en Creamarkt op de Mariënburg proberen. We
staan er van 11 tot 17 uur.
Er is ook hulp nodig bij andere activiteiten waar we een
stand hebben. Op Koninginnedag 30 april op de Goffert,
bij de Music Meeting 18, 19 en 20 mei in Park Brakkenstein en 15 juni bij het Afrikaanse feestje van de Protestantse Diaconie in de Haard.
Bel 06-18194393 (Mariët) als je spullen hebt of mee wilt
helpen bij één van de activiteiten.

Programma woensdag 3 april
Informatieavond met Gabbi Wierenga: Onderdak geven aan vrouwen zonder verblijfspapieren

- introductie: korte info over het Wereldvrouwenhuis en de situatie rond onderdak geven aan
vrouwen zonder verblijfspapieren.
- Gabbi Wierenga winnares van de Harriët
Freezerprijs 1995 vertelt over hoe ze al bijna 30
jaar uitgeprocedeerde vrouwen opvangt.
Gabbi Wierenga begon eind jaren ’80 met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoeksters en hun
kinderen. Eerst in haar eigen rijtjeshuis in Den
Bosch. In 1990 richtte ze een aantal straten verderop het opvanghuis Hakuna Matata op
(Swahili voor: Welkom vreemdeling, hier geen
zorgen). In de loop der jaren heeft Gabbi Wierenga honderden vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning opgevangen. Op dit moment
huurt ze met haar Stichting drie panden in Den
Bosch, met haar eigen geld en dat wat ze krijgt

uit donaties. Ze brengt ook mensen onder in haar eigen huis. En af en toe worden mensen geplaatst bij
gastgezinnen in haar netwerk.
- onderdakgevers uit Nijmegen vertellen over
hun ervaringen
- vragen en discussie.
De avond is van 20.00-22.00 uur in de Haard,
Groenestraat 170 in Nijmegen.
Als je deze avond niet kunt, maar je wil meer weten
over hoe het is om onderdak te geven, je hebt zelf
mogelijkheden of je weet iemand die mogelijk onderdak zou willen geven, bel of mail dan svp naar
info@wereldvrouwenhuis.nl,
06-45588555 (Flo of Mariët)

Steun het wereldvrouwenhuis!
Wij hebben ook uw steun hard nodig! Doneer op rekeningnummer NL77 INGB 0006279869
t.n.v. Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen te Nijmegen.

Contactgegevens
Stichting Wereldvrouwenhuis
Mariam van Nijmegen
(06) 45588555
www.wereldvrouwenhuis.nl
info@wereldvrouwenhuis.nl
mariam.van.nijmegen@gmail.com
Bankrekening: 6279869
IBAN: NL77 INGB 0006279869
BIC: INGBNL2A
De Stichting is een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI)
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 onder één
dak waarin steeds zeven vrouwen kunnen worden opvangen; jaarlijks ongeveer vijfentwintig
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.

