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Donaties en acties

-  We kregen een doos met toilet- en make-uparti-
kelen van het Oecumenisch City Pastoraat van de 
Stevenskerk.

-  De Soroptimisten Maas en Waal organiseerden 
een aspergediner en een veiling. De totale op-
brengst was maar liefst 5200 Euro voor het We-
reldvrouwenhuis.

-  Van het Oranjefonds ontvingen we een aanzien-
lijke subsidie voor activiteiten gericht op het 
werven van nieuwe donateurs en vrijwilligers. 
We kunnen hiermee onze website vernieuwen. 
Ook de informatieavond, nieuwe flyers en andere 
informatiemateriaal is hiermee gefinancierd. 

-  De Zusters van het Heilige Hart willen ons de 
komende jaren steunen met een bijdrage voor 
onze vaste exploitatiekosten. We zijn hier heel 
erg blij mee. 

Gezellige fotosessie 

Frans Eppink heeft in het Wereldvrou-
wenhuis een serie foto’s gemaakt. Het 
werd een gezellige middag. De foto’s 

zijn gebruikt voor de presentatie op de 
informatieavond van 15 april en in deze 

nieuwsbrief. Eén van de foto’s is nu zelfs 
te zien in de zomerexpositie in museum 

De Fundatie in Zwolle!

-  De statiegeldactie bij de AH op de Daalseweg 
heeft 357,30 euro opgebracht.



Goed doel van Jan Linders Lent

Wij zijn “geadopteerd” door Jan Linders in Lent als 
hun goede doel voor 2019. Het hele jaar zullen er 
acties zijn waarvan de opbrengst steeds voor het 
Wereldvrouwenhuis is. Tijdens de eerste actieweek 
(mandarijnen, statiegeld) waren vrijwilligers van 
het wereldvrouwenhuis aanwezig met flyers en col-
lectebus. Er is 526,87 opgehaald. De opbrengst van 
de statiegeldactie horen we aan het eind van het 
jaar.  Zaterdag 1 juni hebben we klanten van de su-
permarkt gevraagd om voor ons een product extra 
te kopen. We hebben weer voorraad houdbare 
levensmiddelen en verzorgingsproducten in onze 
kelder! 

Enkele weetjes op basis van het  
financieel jaarverslag 2018

-  Slechts 1% van het geld is uitgegeven aan organi-
satie en fondswerving

-  Huisvesting en opvang zijn de grootste kosten-
posten

-  Voor 100 Euro kunnen we een week alle kosten 
voor een vrouw betalen

-  voor 50 Euro kunnen we een vrouw een maand 
leefgeld geven

-  voor 10 Euro kunnen we een week de maaltijden 
voor een vrouw betalen

Ons jaarverslag is te vinden op de website https://
wereldvrouwenhuis.nl

Vrijwilligersavond

Donderdag 16 mei hadden we een erg interes-
sante vrijwilligers vergadering over juridische 
zaken. Liesbeth Siers, advocate en bestuurslid, 
had een mooie en leerzame lezing voorbereid. 
Doordat er veel praktische vragen kwamen werd 
het een boeiende avond met bruikbare weetjes en 
adviezen. Veel dank daarvoor, Liesbeth. 

Vrouwen uit 25 landen 

Het Wereldvrouwenhuis heeft in de zes jaar van 
haar bestaan 84 vrouwen opgevangen uit 25 ver-
schillende landen. Het grootste aantal komt uit 
Eritrea (15), gevolgd door Iran (14) en Somalië (11).



Vakantie

De vakantie van het wereldvrouwenhuis is van 13 
juli t/m 28 juli. Er zijn dan geen programma’s. Wel 
proberen we te regelen dat er om de dag iemand 
in het huis komt om te zien of alles goed gaat.

Wie helpt?

We zijn nog op zoek naar een vrijwilligster die 
wil meehelpen met de taalles. Iets voor jou of 
iemand in je omgeving?

Heb je nog goede breiwol/katoen? We zijn er 
blij mee. De vrouwen breien veel momenteel.

Langer in Lent

We kunnen tot eind december gebruik blijven 
maken van het Vrouwenhuis in Lent. Daar zijn we 
erg blij mee. Het geeft ons en de vrouwen meer tijd 
om te zorgen voor nieuwe onderdakadressen en 
tijd voor de vrouwen om te werken aan juridische 
procedures.

Blij met de voedselbank

Sinds een paar maanden mogen we elke vrijdag 
boodschappen halen bij de Centrale Voedselbank 
Nijmegen. De vrouwen zijn erg blij met de kwali-
teit van het voedsel. Het gaat om goede groente 
en fruit, geregeld vlees. We zijn ook erg blij met 
de trouwe “boodschappenploeg” die elke week op 
pad gaat om de boodschappen te halen.

Kwart vrouwen krijgt status 

Van de 80 vrouwen die uit het wereldvrouwenhuis 
vertrokken heeft een kwart inmiddels een ver-
blijfsstatus gekregen. Elf vrouwen wonen (weer) 
in een opvanglocatie van het rijk. Drie vrouwen 
zullen binnenkort een hernieuwde asielaanvraag 
indienen. Van 13 vrouwen is helemaal niet bekend 
waar ze naar toe zijn gegaan na hun verblijf in het 
wereldvrouwenhuis. Dat betekent dat bijna de helft 
van de vrouwen waarvan we weten waar ze naar 
toe zijn gegaan een verblijfsstatus heeft gekregen 
of bezig is met een asielprocedure.



Succesvolle Informatieavond 

Maandag 15 april hebben we een informatieavond 
georganiseerd in de Thiemeloods. Het werd een 
plezierige en afwisselende avond. De voorzitter van 
het bestuur, Lenie,  opende de avond waarna Tetty 
(bestuur) de geschiedenis en de huidige stand 
van zaken van het Wereldvrouwenhuis vertelde 
met behulp van een prachtige fotoserie, gemaakt 

door Frans Eppink. Heidi liet zien hoe de taalles op 
dinsdagen eindigt met het zingen van Nederlandse 
liedjes. Zij speelde liedjes op haar gitaar die door 
iedereen werden meegezongen. Amal Karam, zelf 
ooit vluchteling, las prachtige gedichten voor uit 
eigen werk. Ontroerend was het gedicht dat ze 
eerst in het Arabisch voorlas. De avond werd afge-
sloten met een quiz. 

Afscheid van bestuurslid Henrike  
Schurink

Afgelopen januari nam Henrike Schurink na meer 
dan zes jaar afscheid van het bestuur. Voor de 
nieuwsbrief kijken we met haar terug op de afgelo-
pen periode. 

Hoe ben je bij het Wereldvrouwenhuis terecht 
gekomen?
In 2010 ben ik in Nijmegen komen wonen om hier 
te werken als vreemdelingenadvocaat. Ik wilde me 
graag buiten mijn werk inzetten op maatschappe-
lijk vlak en meldde me aan voor een werkgroep van 
GroenLinks. Daar kwam ik Mariët Mensink tegen en 
zij benaderde me vervolgens om bij het nog op te 
richten Wereldvrouwenhuis betrokken te zijn. 

Wat was jouw rol in het bestuur?
Officieel was ik secretaris, dus ik hield de adminis-
tratie bij en maakte notulen. Daarnaast ben ik ook 
als juridisch adviseur betrokken geweest bij een 
aantal vrouwen en onderhield ik de contacten met 
de gemeente.
 
Wat zal je het meest bijblijven?
Ik heb me eigenlijk altijd verbaasd over het succes 

van het Wereld-
vrouwenhuis. Bij 
de oprichting was 
het spannend of 
we het überhaupt 
wel van de grond 
zouden krijgen, 
maar het is echt 
een oersterk 
project gebleken. 
Dat komt denk 
ik door de goede 
formule en het 
doordachte pro-
gramma, maar 

vooral door de vele vrijwilligers die zich met hart en 
ziel inzetten voor de vrouwen. 

Wat wil je het Wereldvrouwenhuis meegeven?
Blijf vooral doorgaan en houd bij alles wat je doet 
het doel voor ogen: kwetsbare vrouwen weerbaar 
maken en weer op weg helpen. Welke weg dat is, 
dat is aan hun. Maar hoe ze die weg gaan bewan-
delen, daarin kan het Wereldvrouwenhuis het grote 
verschil maken. Ik ben er trots op dat ik zes jaar 
lang deel van deze mooie organisatie heb mogen 
uitmaken.  



Contactgegevens

Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Inschrijving Kamer van Koophandel: 56257767

www.wereldvrouwenhuis.nl
info@wereldvrouwenhuis.nl
Bankrekening NL77INGB0006279869

Dorry de Beijer, nieuw bestuurslid 

Mijn betrokkenheid  bij vluchtelingen is een van 
de rode draden in mijn leven. Het begon allemaal 
toen ik als theologiestudente halverwege de jaren 
70  van de vorige eeuw benaderd werd door enkele 
Chileense vluchtelingen in Nijmegen. Of ik zou 
willen helpen een paar compañeros vrij te krijgen 
uit de gevangenis via een telegram- en faxactie van 
Nederlandse kerken en christelijke organisaties. Tot 

mijn verbazing hadden we 
succes! Zowel bij  de Neder-
landse kerken als bij de Chi-
leense autoriteiten! Die ont-
dekking, dat juist ik daarin 
‘’verschil kon maken’’ heeft 
mijn leven gevormd. Ik heb 
na mijn studie gewerkt bij 
o.a. de landelijke katholieke 
organisatie voor migranten 
(moslims èn christenen)  en 
de Konferentie Nederland-
se Religieuzen. Sinds 2002 

ben ik geestelijk verzorger bij De Waalboog, in 
Joachim en Anna en in De Honinghoeve. Ik maak 
deel uit van een wijd vertakt netwerk  van mensen 
en organisaties die zich op basis van hun christelij-
ke inspiratie  met hart en ziel, èn met geld en goed 
inzetten voor vluchtelingen. Die contacten heb ik 
jarenlang ingezet als flexvrijwilligster voor Stichting 
GAST. En nu dan ook als bestuurslid van Wereld-
vrouwenhuis.

Meisje op de vlucht

Als meisje van elf vlucht ze via Ethiopië, Libië en de 
Middellandse zee naar Europa. Op veertien jarige 
leeftijd komt ze in Duitsland terecht.

Ze krijgt daar verblijfsrecht omdat ze minderjarig 
en alleen is, en woont in een huis met meerdere 
“kinderen”, gaat naar school en leert Duits.

Wat er toen gebeurde weten we niet precies, ze is 
terughoudend als ze erover praat, maar ze komt 
in Nederland, nog geen 18 jaar. Vlak voor haar 
achttiende verjaardag verdwijnt ze uit het AZC en 
komt op straat terecht. Ze wordt gevonden door 
een docente NT2 die haar kent. En zo komt ze in 
het Wereldvrouwenhuis. Ze krijgt een kamer en 
leert Nederlands. Van Vluchtelingenwerk en “onze” 
advocaat Liesbeth horen we dat ze geen recht 
heeft op verblijf in Nederland.

Yoga en hardlopen

We hebben een nieuwe yoga docent (Malou), 
dus het wekelijkse yoga-uurtje is er weer! 
Agnes gaat elke week met de vrouwen (hard)
lopen. Het begint met wandelen en wordt 
uitgebouwd naar hardlopen.

Zihla die vorig jaar een status kreeg, belde om 
te vertellen dat ze nu een eigen huis heeft in 
Rotterdam. Haar dochter Zahar in België is 
zwanger van haar tweede kind.

Mondzorgkaravaan van “Kiezen voor  
Elkaar”

Dokters van de Wereld regelt tandartsen en mond-
zorgbussen om ongedocumenteerden te behan-
delen. De bewoonsters van het wereldvrouwenhuis 
en ons huis in Lent hebben zo hun gebit kunnen 
laten nakijken en behandelen. Nijmeegse tandart-
sen werken hier aan mee. Een prachtig en nodig 
initiatief. 

Tshirts van Via 
Berlin

Theatergroep Via Berlin 
heeft het afgelopen jaar 
rondom hun voorstel-
lingen Tshirts verkocht 
waarvan de opbrengst 
naar het Wereldvrou-
wenhuis ging. Na afloop 
van hun voorstelling, 
Instant Love, in het 
Lux theater was er een nagesprek. Victorine kon 
vertellen over het Wereldvrouwenhuis. Ze kreeg 
een cheque overhandigt met de opbrengst van de 
tshirt verkoop tot dan toe, bijna 5000 Euro.

Door haar vertrouwen te winnen mogen we 
contact opnemen met haar toenmalige voogd in 
Duitsland (na lang zoeken). De man is heel blij en 
geëmotioneerd wanneer hij hoort dat ze nog in 
leven is. Hij gaat alles in het werk stellen om haar 
te helpen. En zij is blij. Want misschien kan ze dan 
toch ooit een opleiding doen in een land waar ze 
straks misschien welkom is.


