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Het was een geweldige bijeenkomst 

in het Huis van Compassie in Nij-

megen op zondag 2 februari j.l., 

waar we met een gevarieerd pro-

gramma en meer dan 120 bezoekers 

het eenjarig bestaan vierden van het 

Wereldvrouwenhuis Mariam van 

Nijmegen.  

Foto: Mariken van Nimweghen 

 

Er is echt wat te vieren, want het 

initiatief blijkt levensvatbaar, heeft 

zich goed geworteld en blijkt in een 

grote behoefte te voorzien. In dit 

eerste bestaansjaar zijn in totaal al 

achttien vrouwen  opgevangen, vari-

erend in leeftijd van 19 tot 68 jaar 

en afkomstig uit 10 verschillende 

landen. Bijna veertig vrijwilligsters 

zijn voor hen aan het werk. De pro-

gramma's om hen te sterken: taal, 

creatief, zelfverdediging, medische 

les, fietsles en ook yoga en dans 

draaien goed en geven de vrouwen 

daadwerkelijk steun en een goede 

dagbesteding. En vele particulieren, 

organisaties en fondsen vinden het 

initiatief belangrijk en steunen het. 

 

Ria Timmermans, voorzitster van de 

Protestantse Diaconie die het Huis 

van Compassie heeft geïnitieerd, 

opende de feestelijke middag. Ze ver-

telde hoe ze als Protestantse Diaco-

nie al bij de start van het Wereld-

vrouwenhuis om hulp werden ge-

vraagd en die van harte gaven.  

Maria van den Muijsenbergh, voor-

zitster van de Stichting Wereldvrou-

wenhuis Mariam van Nijmegen, ver-

telde o.a. dat het Wereldvrouwen-

huis nu vooral dringend op zoek is 

naar logeeradressen waar bewoon-

sters van het huis terecht kunnen na 

de opvangtijd in het  huis.  

Nachtburgemeester Doro Krol kwam 

vrouwen en vrijwilligsters een hart 

onder de riem steken. 

Er was een indringende film van Jan 

Leisink (Zelfstandig programmama-

ker voor o.a. Nijmegen TV: N1) over 

het Wereldvrouwenhuis, waarin de 

vaak uitzichtloze situatie van de 

vrouwen zichtbaar gemaakt werd: ze 

mogen niet in Nederland blijven, 

maar hebben vaak geen mogelijkhe-

den om terug te keren.  

Mariken van Nimweghen (alter ego 

van Marjolein Pieks, Nijmeegse dich-

teres en theatermaakster) kwam  

zingen en een gedicht voorlezen.  

Vrijwilligers en wereldvrouwen ga-

ven een kijkje op de programma's die 

de vrouwen in het huis krijgen: er 

werden workshops Armeens, Krio en 

Fular, creatief, sacred dance en 

weerbaarheid gegeven. Vervolg: blz 3 
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Zie onze website 

www.wereldvrouwen 

huis.nl voor nieuws en 

een indringende film 

over ons initiatief en 

de situatie van één van 

onze vrouwen. 



We krijgen elke week van een winkel eten wat 

niet meer verkocht kan worden maar wat nog 

prima is. Daar zijn we erg blij mee. Houdbare 

spullen als rijst, pasta, olie, verzorgingsproduc-

ten en producten voor het huishouden als wc-

papier, (af)wasmiddel en tandpasta e.d. moeten 

we echter kopen.  

 

Op  zaterdag 15 maart zullen we samen met  

Stichting Gast een voedselactie houden bij de  

Albert Hein op de Daalseweg 200 om juist deze 

producten te vragen. De bedoeling is hier te 

gaan staan van 10 tot 19 uur en met vier     

ploegen van vier personen te werken (twee van 

Gast, twee van het Wereldvrouwenhuis), die er elk 

2 en een half uur staan. Er zijn ook steeds twee 

auto's nodig (één van Gast, één van het Wereld-

vrouwenhuis) om de spullen regelmatig weg te 

brengen. 

We delen bij de ingang flyers uit, waarin op de 

voorkant informatie staat over beide organisaties 

en waar op de achterkant de gevraagde producten 

staan. 

 

Wie doet er mee? Opgeven bij Mariët Mensink: 06-

18194393. 

Wij hebben twee huizen die aan elkaar grenzen. 

De twee zolders  van deze huizen wilden we 

graag verbouwen, zodat we er een kamer bij zou-

den krijgen (één van de zeven kamers werd ge-

bruikt als noodkamer/logeerkamer met drie bed-

den). Ook hadden we een klein kantoortje nodig 

en een grotere ruimte voor dans en yoga (vanaf 

september ook in het programma!). Heel graag 

wilden we ook een doorgang tussen de huizen. 

Stichting Standvast besloot om deze verbouwing 

mogelijk te maken. Aannemer Hugo van der 

Kallen is in januari voortvarend aan de slag ge-

gaan en jawel: de verbouwing is al af!  

Onze huis- en tuincoördinator Esther van Zuij-

len is met wat hulp van andere vrijwilligers 

druk met de afwerking, laminaat leggen, schil-

deren en het inrichten. De spullen konden aan-

geschaft worden door verschillende giften, van 

o.a. de Praxis in Malden. Geweldig! Dank! 

Voedselactie 15 maart, van Stichting Gast en 

Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen 

De verbouwing 
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Hardlopen 

Huis- en tuincoördinator Esther weet niet al-

leen alles over milieuzaken, zodat ze de afkop-

peling van het hemelwater initieerde, maar ze 

is ook rencoach en maakte een rengroepje met 

onze vrouwen. Drie ochtenden per week, om 9 

uur, kun je Esther van Zuijlen tegenkomen ren-

nend met drie tot vijf van onze vrouwen. De 

vrouwen zijn inmiddels aangemeld bij de  

Marikenloop! 

Tijdens de Marikenloop van 2013 liepen 

vrouwen van Inter-Lokaal voor het Wereld-

vrouwenhuis en kregen we een mooie  

cheque. Later werd het bedrag nog aange-

vuld tot 1000 euro! 

 

In 2014 lopen een aantal vrouwen zelf. Wilt 

u hen sponsoren laat dat dan weten op  

info@wereldvrouwenhuis.nl 



We zijn heel blij met al onze donateurs en on-

dersteunende fondsen en met alle acties die 

vaak spontaan worden gehouden om aan geld te 

komen voor het Vrouwenhuis. Zonder al deze 

warmvoelende mensen zou ons project niet mo-

gelijk zijn.  

 

Ekoplaza op de Groenestraat Nijmegen, en Plus 

Verbeeten in Malden steunen ons al vanaf het 

begin en de Kledingbank Nijmegen vanaf haar 

eigen ontstaan. Deze keer willen we speciaal 

Anneke Leisink bedanken die voor alle vrou-

wen, ook degenen die al uit huis zijn, vijf Sinter-

klaascadeautjes bracht waarmee we een heel 

gezellig Sinterklaasfeest vierden, en Judith 

Mom van Helping Hands die hen allen een 

prachtig kerstpakket schonk. Van Helping 

Hands krijgen onze zwangere vrouwen ook ba-

byspulletjes. Dank aan de vrouwen die de kerst-

boom schonken en optuigden. Aannemersbedrijf 

Cuppens gaf aan vrijwilligers en vrouwen rond 

de kerst een driegangendiner cadeau. Wat was 

het gezellig! Dank aan de artsen van Gezond-

heidscentrum Heyendael, die er een grote taak 

bij hebben gekregen met de behandeling van 

De aanwezige wereldvrouwen zongen prachtige 

dankliederen, waarbij alle aanwezigen uitgeno-

digd werden om te dansen. Ook hadden ze lek-

ker eten gemaakt voor tijdens de pauze.  

Samen met clown Boembats zorgden ze dat een 

stuk of vijf vrijwilligsters met behulp van mooie 

internationale kleding omgetoverd werden tot 

echte Mariam van Nijmegen-wereldvrouwen. 

Hierna volgde het discussiegedeelte. Drie afge-

vaardigden van politieke partijen (CHU, D66 en 

GroenLinks) kwamen met ideeën om de vrou-

wen te helpen Bijvoorbeeld samen te werken 

Dank, dank, dank aan alle goede gevers! 
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met verzorgingshuizen die moeten inkrimpen en een 

oplossing zoeken voor leegstand. Wethouder Bert 

Frings liet zien hoe gemeente klem zit onder het hui-

dige beleid, omdat hulp die men wil bieden door ‘Den 

Haag’ onmogelijk wordt gemaakt. De recente uit-

spraak van het Comité voor Sociale Rechten van de 

Raad van Europa dat alle mensen, dus ook personen 

zonder legaal verblijf recht hebben op onderdak, kle-

ding en voedsel biedt mogelijk weer een opening. Als 

het aan hem ligt gaat het nieuwe college de oproep 

van de Raad van Europa nakomen. Het zal voor hem 

een belangrijk punt in de collegeonderhandelingen 

zijn. Hij verzocht het Wereldvrouwenhuis om een 

brief aan het college van Burgemeester en Wethou-

ders te schrijven met een verzoek om deze verplich-

tingen na te komen. 

Ook overlegt de wethouder met de GGD en andere 

maatschappelijke organisaties over een oplossing 

voor ongedocumenteerden die geen inkomen kunnen 

verwerven en die per 1 januari 2014 5 euro per medi-

cijn op een recept moeten betalen. .  

 

Er was een stand waar zelfgemaakte spullen van de 

wereldvrouwen en vrijwilligsters te koop waren. In 

totaal brachten het eten, de stand en de giftboxen 

bijna 800 euro op. 

onze vrouwen. Dank aan Ineke Dijkstra die onze 

zwangere vrouwen voorlichting heeft gegeven 

over de bevalling en tandarts Olivier Vossen die 

onze vrouwen met ernstige tandproblemen al ver-

schillende keren gratis hielp. We zijn heel erg blij 

dat onze vrouwen als ze uit huis gaan ook een tijd 

ondersteuning krijgen van de Voedselbank, zodat 

ze tijd hebben om hun leven op een goede manier 

vorm te geven. Dank aan de Parkstraatgemeente 

in Arnhem die ons voor een heel jaar gekozen 

heeft als Diaconaal Project en ons al 500 euro 

overmaakte. Dank aan Running World voor ren-

schoenen voor onze vrouwen en aan de Praxis in 

Malden voor bonnen. Dank aan het Huis van 

Compassie, speciaal aan Pieter en Ruben, voor 

het faciliteren en meehelpen organiseren van de 

bijeenkomst ter ere van het eenjarig bestaan en 

aan ieder die meehielp het een groot feest te ma-

ken. Dank aan alle vrijwilligers voor alle tijd en 

energie die ze in het Wereldvrouwenhuis stoppen. 

Dank aan Skanfonds die ons in 2014 10.000 euro 

wil geven. 

Om ook volgende jaren voldoende geld te hebben 

voor onderdak, leefgeld en programma’s blijft fi-

nanciële steun natuurlijk voortdurend nodig! 



 

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 drie maan-

den opvang verlenen zodat zij tot rust kunnen ko-

men. Ze krijgen daarnaast persoonlijke en medi-

sche 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.  

 

Contactgegevens 

 

Stichting Wereldvrouwenhuis  

Mariam van Nijmegen 

 

(06) 45588555 

www.wereldvrouwenhuis.nl 

info@wereldvrouwenhuis.nl 

mariam.van.nijmegen@gmail.com 

 

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 
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Kerst– en Sinterklaasfeestjes! 
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