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Het Wereldvrouwenhuis biedt 
dakloze vrouwen zonder 
verblijfsvergunning met 
gezondheidsproblemen een 
activiteitenprogamma en individuele 
begeleiding gericht op versterking 
van zelfredzaamheid. Vrouwen 
wonen maximaal zes maanden in het 
Wereldvrouwenhuis.  

Wereldvrouwenhuis Lent  
succesvol van start

Vorig jaar hebben we geconstateerd dat we van 
vooral de oudere vrouwen niet kunnen verwachten 
dat ze het zelfstandig redden. We zijn dan ook zeer 
blij dat we nu een tweede huis hebben voor meer 
langdurige opvang voor vrouwen op leeftijd of met 
ernstige medische problemen. We hebben dit kun-
nen doen met hulp van de gemeente Nijmegen die 
een huis ter beschikking heeft gesteld voor de duur 
van twee jaar. Een grote gift van de Dekenale Caritas 
Instelling ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan 
maakte het mogelijk het huis in te richten en de 
dagelijkse kosten te betalen. 

Het “Wereldvrouwenhuis Lent” is een vrijstaand 
huis met ruime kamers en een grote tuin. Mei 2017 
hebben de eerste vier bewoonsters er hun intrek 
genomen. De vrouwen zijn heel blij met het huis, het 
biedt veel ruimte! Iedereen heeft een eigen kamer. 
Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes (keu-
ken, badkamer, woonkamer, tuin). Vanaf september 
wonen er vijf vrouwen. Zij komen uit Malawi, Iran, 
Irak en Azerbeidzjan. Inmiddels hebben we de eer-
ste 70-jarige verjaardag gevierd.

Wethouder op bezoek

Maandag 3 juli was wethouder Bert Frings te gast bij 
het nieuwe wereldvrouwenhuis Lent. De wethouder 
kreeg informatie over de werkwijze van het wereld-
vrouwenhuis. Na een rondleiding door het huis is het 
bezoek afgesloten in de tuin met koffie en door de 
vrouwen gebakken lekkernijen.



Vrijwilligster, iets voor u?

We zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers voor 
onze beide huizen. Er zijn nog vrijwilligers nodig 
voor ondersteuning bij sport en beweging, voor 
de taallessen en voor creatieve activiteiten. Lijkt u 
dit wat of kent u iemand die dit zou willen doen, 
neem dan contact op via mailadres info@wereld-
vrouwenhuis.nl of telnr. 06 45588555.

Of u nu helpt met een financiële bijdrage, vrijwil-
ligerswerk, giften in natura of op andere wijze, 
zonder al uw hulp kon het wereldvrouwenhuis 
niet bestaan. Heel hartelijk dank daarvoor. We 
hopen ook in de toekomst op uw steun te mogen 
rekenen. 

Werken in de tuin

Twee vrouwen doen vrijwilligerswerk bij de Histori-
sche tuin Lent. Ze krijgen vaak groente of fruit mee 
als dank. Achter het huis hebben de vrouwen zelf 
moestuinen aangelegd met hulp van met vrijwil-
ligers. In de tuin staan een oude appelboom, prui-
menbomen en vlierbesstruiken. Er wordt nu druk 
geoogst door de vrouwen. De negen krielkippen 
scharrelen in een grote buitenren. Nu is het wachten 
op scharreleitjes. 

Een groep van elf vrijwilligers ondersteunt de vrou-
wen in Lent met taalles, fietsles, tuinieren, massage, 
sjoelen, spelletjesmiddag met Nederlandse taal en 
rijden naar de voedselbank.  Een algemeen coördi-
nator voor het huis Lent komt geregeld langs voor de 
lopende dingen die er spelen. We zijn nog op zoek 
naar een tweede coördinator voor het nieuwe huis. 
Het bestuur van de Stichting Wereldvrouwenhuis 

Midzomerfeest

Woensdag 21 juni hebben we met de vrijwilligsters 
en de vrouwen een gezellig Midzomer samenzijn 
gehad in de tuin van het Wereldvrouwenhuis. Het 
was warm weer, dus we konden buiten aan tafel 
waar drie mooi gedekte tafels stonden die door de 
vrouwen met bloemen versierd waren.

Acht bewoonsters

Naast de vijf vrouwen in het Wereldvrouwenhuis 
Lent wonen er momenteel  acht vrouwen in het 
Wereldvrouwenhuis. Op dit moment zijn vooral veel 
jonge vrouwen bij ons te gast.  De vrouwen komen 
uit Eritrea, Ethiopië,  Iran en Senegal. Het is altijd 
weer bijzonder om te zien hoe zich al snel een hech-
te groep vormt waarin vrouwen elkaar wederzijds 
respecteren en steunen. Boodschappen worden 
samen gedaan en de vrouwen eten geregeld samen. 
Er wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om naar een fitnessclub te gaan, er zijn 
twee sportkaarten beschikbaar.

Mariam van Nijmegen zoekt per direct een 
tweede coördinator / achterwacht voor de 
woonlocatie Lent. Meer informatie kan hier 
worden gevonden.



Tijdens een taalles maakten de vrouwen 
samen onderstaande tekst:

Wij wonen in het Vrouwenhuis.

We hebben Nederlandse les en conversatie.

Woensdag en vrijdag komen de boodschappen 

en vrijdag gaan we zwemmen.

We hebben ook een sportkaart. We hebben yoga 

en medische les en soms massage.

Het is een veilig en groot huis, het is er comfor-

tabel.

Iedereen heeft een eigen slaapkamer. Dat is fi jn.

We hebben computers om te studeren.

We hebben een grote tuin, daar kunnen we lek-

ker zitten aan de tafel.

Er zijn aubergines en tomaten, uien en sla.

We leren hier fi etsen en we kunnen nu fi etsen.

Iedereen heeft een individuele begeleidster. Die 

helpt ons bij heel veel.

Soms gaan we met een vrijwilligster naar de 

stad.

We zijn blij in het huis

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 en het fi nancieel verslag 2016 
zijn te vinden op onze website.

Jaarverslag 2016
Financieel verslag 2016

Bewoonster huis Lent krijgt verblijfsstatus

Groot en blij nieuws! Onze lieve Joyce uit Malawi 
heeft voor vijf jaar een verblijfsstatus gekregen! 
Niemand die dit had verwacht, en Joyce wel het 
allerminst! Joyce is zo blij, en wij met haar. Dit goede 
nieuws is gevierd door de bewoonsters van het huis 
in Lent en de vrijwilligsters.  Nu nog woonruimte 
vinden. Wie iets weet, laat het ons horen.

Ruilwinkel en Eritrese vluchtelingen

De vrouwen uit het huis in Lent hebben kennisge-
maakt met de buurt. De ruilwinkel Lent wordt weke-
lijks bezocht, de vrouwen halen daar spullen maar 
brengen ook spullen die het wereldvrouwenhuis 
niet (meer) nodig heeft. Zo ontstaat een levendige 
ruilhandel. De ruilwinkel heeft een inzamelingsactie 
voor ons huis gehouden, dus binnenkort worden 
we verrast. Onze vrouwen bezoeken ook het ont-
moetingshuis van de Eritrese vluchtelingen in Lent. 
De Eritrese jongemannen komen wel eens langs; 
ze hebben geholpen met het dragen van zware 
meubels en onkruid wieden. Wie langs kwam in de 
eerste maand werd verrast met brandnetelsoep of 
een met brandnetels gevuld broodje.

Van harte gefeliciteerd, Joyce!:-D



Contactgegevens

Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen

De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Inschrijving Kamer van Koophandel: 56257767

Postadres: Dromedarisstraat 18, 6531 NV Nijmegen
www.wereldvrouwenhuis.nl
info@wereldvrouwenhuis.nl
Bankrekening NL77INGB0006279869

PCs van uitgeverij Boom

Van uitgeverij Boom uit Amsterdam kregen we 
twaalf computers. Inmiddels zijn er zes geplaatst en 
voorzien van gratis software. De vrouwen kunnen 
aan de slag met taal en internet. Boom gaf ook do-
zen vol met cartridges. Verkoop via marktplaats door 
een vrijwilligster leverde maar liefst 600 euro op!
Of u nu helpt met een fi nanciële bijdrage, vrijwilli-
gerswerk, giften in natura of op andere wijze, zonder 
al uw hulp kon het wereldvrouwenhuis niet bestaan. 
Heel hartelijk dank daarvoor. We hopen ook in de 
toekomst op uw steun te mogen rekenen. 

Nieuw bestuurslid

Sinds 1 september 2017 
is Ricky van Oers lid van 
het bestuur van Stich-
ting Wereldvrouwenhuis 
Mariam van Nijmegen.

Ricky van Oers: ‘Ik heb 
jarenlang als onderzoe-
ker bij het Centrum voor 
Migratierecht gewerkt 
en de asiel- en migra-
tieproblematiek van 
een afstand bestudeerd. 
Op een goed moment vond ik het tijd om ook in de 
praktijk iets  te betekenen. Met name de situatie van 
illegale vluchtelingen greep mij aan: zij vallen tus-
sen wal en schip en vormen zo een kwetsbare groep 
in onze samenleving. Ik heb mij in eerste instantie 
ingezet voor de juridische groep van het Wereld-
vrouwenhuis. Ik kijk er naar uit vanaf nu mijn bijdra-
ge te leveren als bestuurslid. Daarnaast maak ik deel 
uit van de vluchtelingenwerkgroep van de Radboud 
Universiteit, die zich heeft hard gemaakt voor de 
integratie van de vluchtelingen op Heumensoord 
en zich momenteel inzet voor vluchtelingen in de 
Nijmeegse asielzoekerscentra.’

Klussen 

Onze senior klusjesman 
Joseph 84 jaar helpt 
waar hij kan. Joseph 
brengt een hoop lol en 
grappen met zich mee, 
zoals boos kijken als je 
een foto maakt.

Ook het kippenren heeft 
hij gemaakt. Met een 
goede deur erin, zodat 
de vrouwen de kippen 
kunnen voeren. En een 
stenenpad gelegd.  

Inner Wheel

Inner Wheel Nijmegen 
heeft voor 2016 en 2017 
het Wereldvrouwenhuis 
gekozen als goede doel. 
Bestuurslid Henrike 
Schurink nam op 7 sep-
tember jl de cheque van 
2000 Euro in ontvangst.


