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Dromen tekenen

Tijdens de crea hebben de vrouwen vaasjes be-
schilderd en tekeningen gemaakt. De verhalen bij 
de tekeningen waren ontroerend. Een tekening 
van een huis waar je hoopt te wonen, van een logo 
van je toekomstig bedrijf... Alle vrouwen hebben 
dromen.

Supermarkt Jan Linders en klanten

Het hele jaar hebben we acties gehad bij super-
markt Jan Linders in Lent. De klanten hebben geld 
in onze collectebus gedaan, hun statiegeldbon 
gegeven en een of meer levensmiddelen of verzor-
gingsproducten voor ons gekocht. Begin septem-
ber heeft supermarkt manager Jacco Dijkema  in 
het huis een cheque overhandigd van 1536 Euro. De 
totale jaaropbrengst is nog niet bekend. Zaterdag 
21 december is voor al onze bewoonsters een 
‘kerstpakket’ gevuld met lekkere dingen en fijne 

verzorgingsproducten. De vrouwen zijn er heel blij 
mee. Dank aan de supermarkt, alle gulle klanten en 
het Jan Linders Fonds!



Beelden in Brakkestein

Tijdens een wandeling door de Botanische 
Tuin en de Hortus in Park Brakkenstein 
maakte een van de vrouwen prachtige 
foto’s van de beelden en het park. We 
genoten van het heerlijke weer en een 

lekker ijsje.



Zomerborrel

Na de zomervakantie begonnen we met een 
zomerborrel voor alle vrijwilligers van het Wereld-

vrouwenhuis. Het was een gezellige middag op een 
prachtige locatie met lekkere hapjes, drankjes en 
leuk gezelschap. Het weer deed ook erg haar best!

Afscheid van huis in Lent, 
vrouwen goed onder dak

De afgelopen twee en een half 
jaar hadden wij een extra huis 
ter beschikking gekregen van 
de gemeente voor opvang van 
oudere vrouwen met een grotere 
zorgvraag. Twee van de vrouwen 
die daar woonden hebben een 
verblijfsstatus gekregen, drie 
van hen wonen momenteel in 
een asielzoekerscentrum omdat 
ze een herhaald asielverzoek 
hebben ingediend.  Voor één 
oudere vrouw is geen juridisch 
perspectief gevonden. Ze is 72 
jaar en heeft allerlei gezond-
heidsproblemen. Via woning-
corporatie Talis hebben we 
een kleine gelijkvloerse aanleun-
woning voor haar kunnen huren. 
Inmiddels is de verhuizing achter 
de rug en woont ze in haar 
nieuwe woning. Het huis in Lent is leeg en weer ter 
beschikking van de gemeente. Dat is dus een hele 
mooie uitkomst voor de vrouwen uit dit huis, en 

nogmaals dank aan iedereen die daaraan heeft 
bijgedragen! En vooral veel dank aan Vera die als 
coördinator van het huis in Lent ontzettend veel 
werk heeft verzet voor deze vrouwen.



Hoera: een status voor Fatima

Er is weer heugelijk nieuws: Fatima uit Irak heeft 
een verblijfsstatus gekregen voor 5 jaar. Zij woonde 
eerder in het Wereldvrouwenhuis en kwam daarna 
in het huis in Lent. We zijn heel blij voor haar!

Geld van fietsenmaker voor  
‘leuke dingen’

We kregen 692,09 euro van onze fietsenmaker. 
Hij hoopt dat dit bedrag besteed zal worden 
voor “leuke dingen” voor de vrouwen. Bij de fiet-
senmaker heeft een jaar lang een potje op de 
toonbank gestaan. Bij kleine reparaties zei hij 
tegen zijn klanten: “doe maar wat in het potje voor 
het Wereldvrouwenhuis”. Alle vrouwen krijgen in 
december 50 Euro op hun OV kaart. Dan kunnen 
ze in de kerstperiode een vriendin bezoeken of een 
uitstapje maken. We zijn heel blij met onze fietsen-
maker!

Rappen in de taalles

In het Wereldvrouwenhuis wordt drie keer per 
week les gegeven in de Nederlandse taal door vrij-
willigsters. Daarbij wordt rekening gehouden met 
het niveau van spreek- en taalvaardigheid van de 
vrouwen. Die kan sterk uiteenlopen. We gebruiken 
de taalmethode Spreektaal. Daarnaast worden ook 
andere middelen gebruikt zoals digitale oefenin-
gen, taalspelletjes, liedjes met gitaarbegeleiding, 
gezelschapsspelletjes en verschillende soorten 
tijdschriften. Ook worden boeken geleend bij de 
bibliotheek en gaan vrouwen af en toe naar het 
Taalcafé van de bibliotheek.

Momenteel geven sommige vrouwen presentaties 
voor elkaar tijdens de taalles. De onderwerpen zijn 
zeer verschillend en de vrouwen moeten zelf mate-
riaal zoeken over het onderwerp. In de les lezen ze 
de informatie aan elkaar voor en ze maken voor de 

andere vrouwen een samenvatting. De uitspraak 
oefenen we de door de tekst te ‘rappen’. Op deze 
manier ontstaan er leuke gesprekken. Super en-
thousiast zijn de vrouwen en trots op de informatie 
die ze hebben weten te vinden

Bestuursleden komen en gaan

Eind van het jaar stappen drie bestuursleden op: 
Maria van de Muijsenbergh, Masha Fedorova en 
Tetty Havinga. Maria en Masha hebben te weinig 
tijd voor het bestuur door hun drukke baan als 
hoogleraar. Tetty stopt met het bestuur, maar blijft 
als vrijwilligster betrokken bij het Wereldvrouwen-
huis. We zijn heel blij met de bereidheid van Offra 
Duerink om het bestuur versterken. Zij is huisarts 
in Nijmegen. Met Offra houden we een arts in het 
bestuur en dat is belangrijk omdat veel van de 
vrouwen die bij ons in huis wonen allerlei medische 
problemen hebben (tot nu toe was Maria de arts in 
het bestuur).



Sint las in het grote boek  
Dat hij snel eens op bezoek
Bij het Vrouwenhuis moest gaan,
Hij woont er toch niet ver vandaan.
Maar vóórdat hij er zelf heengaat
Vraagt hij Piet hoe het daar staat.
Piet ging naar het Vrouwenhuis heen,
Dat alles goed was, zag hij meteen:
“Sint, daar loopt het als een trein,
alles is daar goed en fijn.
Zwemles, medisch, creatief,
En de vrouwen zijn zo lief,
aardig en goed gemanierd,
er wordt nooit door hen geklierd”.
 
“Maar”, zegt Sint, “mijn beste Piet,
zonder vrijwilligers kan dat niet!
Vrijwilligers zijn de grote motor,
Zonder hen kan het echt niet, hoor.
Wie regelt daar de fietsenremmen,
Wie masseert en wie gaat zwemmen,
Wie gaat naar voedselbank, apotheek,
Wie drinkt er thee week na week,
Wie knutselt, wie zingt met gitaar,
Wie maken toch dat mooi gebaar?
Wie leert medisch en de taal,
HET ZIJN VRIJWILLIGERS 
ALLEMAAL.”
 
Sint, hoewel reeds hoogbejaard,
Stapte op zijn gezadelde paard.
Om jullie te danken allemaal
Voor dit prachtige verhaal
Van vrijwillig iets voor een ander doen,
Daarom voor ieder een dikke zoen,
 
Van Sint

Sinterklaas in het Wereldvrouwenhuis

Het was een gezellige Sinterklaasmiddag in het 
Vrouwenhuis op donderdag 5 december. Met 
koffie, thee, lekkers en veel liedjes werd de Sint 
ontvangen. Hij had voor alle vrouwen een persoon-
lijk woord en een mooi cadeau en een dank-ge-
dicht voor alle vrijwilligers.

Afscheid Paula en Trees

We hebben afscheid genomen van Paula en Trees, 
vrijwilligsters die al bijna vanaf het begin aan het 
Vrouwenhuis verbonden waren. Het was een ge-
zellige bijeenkomst met taart, aardige woorden, 
bloemen/cadeautje en een liedje. We gaan deze 
twee ervaren vrijwilligsters missen. Gelukkig 
hebben we ook nieuwe vrijwilligsters kunnen ver-
welkomen: Ineke en Riny (taal) en Alied (crea).

Vrijwilligersavonden met Zij aan Zij en 
Solid Road

In het najaar hadden we twee geslaagde vrijwilli-
gersavonden waarop het bestuur een toelichting 
gaf op actuele ontwikkelingen. Daarna was er 
ruimte voor een spreekster van een organisatie 
waar onze doelgroep iets aan zou kunnen hebben. 
Tijdens een geslaagde avond vertelde Marjolein 
over hoe Zij aan Zij probeert ongedocumenteer-
de vrouwen te helpen. 19 november heeft Judith 
Ferrier van Solid Road verteld over hun werk. Solid 
Road helpt (ex)asielzoekers en mensen zonder 
verblijfspapieren die willen terugkeren naar hun 
land van herkomst. Solid Road verzorgt korte oplei-
dingen voor deze terugkeerders en zij krijgen een 
startbedrag mee om in het land van herkomst een 
bedrijfje op te zetten. Terugkeerders krijgen ook 
begeleiding zowel hier in Nederland als na terug-
keer in het land van herkomst. 

Nieuw gasfornuis

Dankzij het Benefiet Aspergediner dat werd geor-
ganiseerd door de Soroptimisten hebben we een 
nieuw gasfornuis (het oude was dringend aan ver-
vanging toe). Ook kunnen we aantal nieuwe fietsen 
aanschaffen. 
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 We wensen iedereen

een heel goed 

Het Wereldvrouwenhuis biedt dakloze vrouwen 
zonder een verblijfsvergunning een activiteiten-
programma, individuele begeleiding en tijdelijk 
onderdak. Ze kunnen maximaal zes maanden 
wonen in ons huis in Nijmegen. Op die veilige plek 
kunnen ze weer zelfvertrouwen opbouwen en hun 
zelfredzaamheid versterken.

Het verhaal van Nadia

Ik ben Nadia, bijna 40 jaar. Zes jaar geleden ben 
ik uit Iran naar Nederland gevlucht. Mijn broer en 
zus waren al vier jaar daarvoor naar Nederland 
gevlucht. Zij kregen een status in Nederland. Ik 
hoopte ook snel een status te krijgen. Ik heb een 
dochter van acht jaar. Zij woont bij mijn moeder in 
Teheran. Ik mis haar heel erg.

Ik ben gevlucht omdat ik al lang geen moslim 
meer was. Mijn man wel. Hij dreigde mij te ver-
moorden als ik Christen zou worden. In Iran is 
iedereen Moslim. Je wordt gedwongen door het 
regime om aan je man onderdanig te zijn en om 
een hoofddoek te dragen. Dat is niet jouw keuze. 
Ik heb kunnen vluchten maar moest mijn dochter 
achterlaten. In Nederland ging ik naar Ter Apel om 
me te melden. Daarna heb ik in drie AZC’s gezeten. 
Ik ging vaak naar Nijmegen waar mijn broer en zus 
waren. Ze hebben mij geen verblijfsvergunning 
gegeven. Waarom? Ik weet het niet. Ik heb heel 
goed Nederlands geleerd, ga hier naar de kerk. Ik 
kan echt niet terug naar Iran. Dan vindt mijn man 
mij. Toen ik geen status kreeg ben ik in Neder-
land gebleven. Soms slaap ik bij mijn zus of mijn 
broer, soms bij mensen uit de kerk. Ik heb zeven 
maanden in het Wereldvrouwenhuis gewoond. 
Dat was heel fijn. Ik ben naar de dokter geweest 

en naar de tandarts. In het huis zijn allemaal 
vrouwen zonder status. Iedereen is daar hetzelfde. 
En iedereen is heel blij met de hulp die je krijgt. Er 
is wel veel stress in het huis maar toch is iedereen 
aardig voor elkaar. 

Ik ben weer naar de advocaat gegaan en ik hoop 
dat hij een herhaalde asielvraag kan doen. En dan 
hoop ik dat ik een status krijg en dat mijn dochter 
ook naar Nederland mag komen.


