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Nieuwe voorzitter Wereldvrouwenhuis

Lenie Scholten heeft de voorzittershamer overge-
nomen van Maria van den Muijsenbergh. Voor Maria 
was het voorzitterschap niet meer te combineren 
met haar drukke werkzaamheden als hoogleraar. 
Maria blijft nog wel lid van het bestuur. In Lenie heb-
ben we een goede nieuwe voorzitter gevonden.  
Zij is al enige tijd bestuurslid en we kunnen profite-
ren van haar ervaring als wethouder in Eindhoven  
en Nijmegen.

Tassen, T shirts en espadrilles bedrukken 
en versieren

Een van de activiteiten in het wereldvrouwenhuis 
zijn de crea-uren. De vrouwen zijn samen met vrij-
willigsters creatief bezig. Zo hebben vrouwen kle-
ding genaaid, tasjes en sieraden gemaakt. Nu wordt 
hard gewerkt aan het bedrukken van stof. Het resul-
taat mag er zijn: originele tasjes en unieke shirts.

HOERA!

Ergisa heeft een status voor een jaar! Zij moest 
1 april het huis verlaten. Op de valreep kwam 
echter een verlossende brief: Ergisa heeft een 
verblijfsstatus. We zijn allemaal erg blij en op-
gelucht.



Weetjes uit het Jaarverslag 2017

-  In 2017 heeft het wereldvrouwenhuis 20 vrouwen 
opvang en activiteiten geboden.

-  Er is een nieuw huis geopend in Lent voor langdu-
riger opvang van vrouwen die vanwege hun hoge 
leeftijd of ernstige gezondheidsproblemen niet in 
staat zijn om zichzelf met behulp van een eigen 
netwerk te ‘redden’.

-  In 2017 kregen 2 vrouwen een verblijfstatus en 5 
vrouwen hebben kans op een verblijfstatus een 
procedure om een vergunning te krijgen

-  Vrijwilligers zijn getraind om te werken met de 
Krachtwerk methodiek

-  In 2017 waren ongeveer 45 vrijwilligers actief
  Het complete jaarverslag is te vinden op onze 

website (www.wereldvrouwenhuis.nl).

Bij de Plus supermarkt in Malden mogen we 
boodschappen halen. Wat in het vrouwenhuis 
niet gebruikt kan worden, gaat naar de kinder-
boerderij. Iedereen tevreden!

Donaties ter gelegenheid van oratie van 
onze voorzitter

Ter gelegenheid van de inaugurele rede van profes-
sor Maria van den Muijsenbergh aan de Radboud 
Universiteit op vrijdag 9 maart 2018 ontvingen we  
€ 1476 aan giften (voor zover de gevers dit aangege-
ven hebben bij hun gift).

Ook ontvingen wij:
€ 180 van de Vrouwenschool (opbrengst van het 
Internationale Vrouwendagfeest op 10 maart).
€ 125,60 van de Diaconie Parkstraatgemeente (op-
brengst van een collecte). Veel dank!

500 Euro bij elkaar gefietst voor vrouwen-
huis Lent

De coördinator en de bewoonsters van ons huis in 
Lent ontvingen woensdag 18 april een cheque van 
500 Euro van de Deelwinkel die via Ring-Ring bij el-
kaar is gefietst. Voor gefietste kilometers doneert de 
gemeente Nijmegen een bedrag voor lokale goede 
doelen. De Deelwinkel Lent koos het Wereldvrou-
wenhuis en de  Eritrese jongeren als goed doel. De 
vrouwen zijn hier heel blij mee. Zie voor informatie 
over deze actie https://ring-ring.nu/.

http://www.wereldvrouwenhuis.nl


Het bestuur van de Stichting Wereldvrouwen-
huis Mariam van Nijmegen zoekt per direct 
een tweede coördinator / achterwacht voor de 
woonlocatie Lent. Meer informatie: http://www.
wereldvrouwenhuis.nl/docs/vacaturecoordina-
tor.doc

Onderzoek Hanneke Albarda naar ervarin-
gen van bewoonsters Wereldvrouwenhuis

Van januari tot en met maart heb ik in het kader 
van mijn wetenschappelijke stage voor de studie 
Geneeskunde onderzoek gedaan naar de ervaringen 
van bewoonsters van het Wereldvrouwenhuis. Mijn 
voornaamste vragen waren hoe zij het programma 
in het Wereldvrouwenhuis hadden ervaren en of ze, 
voor hun gevoel, een beter welzijn hadden na afloop 
van het programma. Uit mijn onderzoek bleek dui-
delijk dat alle vrouwen die het programma hadden 
doorlopen, dit als heel helpend hadden ervaren. 
Ze hadden zich veilig, gesteund en gewaardeerd 
gevoeld tijdens hun verblijf in het Wereldvrouwen-
huis. Ook gaven ze aan veel geleerd te hebben van 
de lessen – met name de taallessen werden zeer 
gewaardeerd – en ze hadden het gevoel weer een 
doel in hun leven te hebben gekregen. Er werden 
ook enkele nadelen benoemd, zoals de hoeveelheid 
‘zakgeld’, dat er veel binnen gezeten wordt en dat er 
onderling soms ruzies ontstaan.
Over de vrijwilligers waren de vrouwen lovend; vaak 
werden de vrijwilligers beschreven als ‘familie’ of 
‘vriendinnen’. De vrouwen waren ook heel dankbaar 
voor het feit dat de vrijwilligers niets van hen terug 
verwachtten. Een quote uit een van de interviews 
die dit gevoel mooi verwoordt: “Volunteer, they okay, 
because volunteer, they volunteer work, is eh… for 
free. Is eh… they did for free, from their hearts, to us. 
I respect very much if somebody use their time to 
come me, even speak with me, even for one minute, 
I respect it very very much.”

Al met al waren de ervaringen met het program-
ma van het Wereldvrouwenhuis en de vrijwilligers 
erg positief. Deelneemsters waren na afloop meer 
empowered en voelden zich beter in staat hun eigen 
leven vorm te geven. In mijn onderzoek heb ik dan 
ook geconcludeerd dat het goed zou zijn als een 
dergelijk programma op meer plaatsen aangeboden 
zou worden, zodat meer vrouwen hiervan gebruik 
kunnen maken.

Voor mijzelf was het uitvoeren van dit onderzoek 
een hele bijzondere ervaring, omdat ik de kans 
kreeg met twaalf vrouwen te spreken die in het We-
reldvrouwenhuis woonden of hadden gewoond. Hun 
indrukwekkende verhalen hebben mij erg geraakt, 
en ik zal deze ervaring zeker ook meenemen in mijn 
verdere carrière.

Vriendinnen vinden elkaar weer

In januari ontvingen wij in ons huis een jonge 
vrouw uit Eritrea. Na een lange vlucht via meer-
dere landen was ze heel blij met het onderdak en 
het programma in ons huis. Ze sprak nauwelijks 
Engels, geen Nederlands en er waren op dat mo-
ment geen vrouwen in huis die haar taal spraken, 
maar we konden haar duidelijk maken dat er snel 
iemand zou komen. En inderdaad konden we drie 
weken later een jonge landgenote ophalen van 
het station. In de auto naar huis probeerden we 
deze vrouw duidelijk te maken dat er een leeftijd-
genote uit haar land in huis was. Thuisgekomen 
stelden we de twee vrouwen aan elkaar voor. Hun 
ogen werden groot van verbazing, ze noemden 
vol ongeloof elkaars naam en vielen elkaar in de 
armen om elkaar de eerste tijd niet meer los te 
laten.

Het bleek dat de meisjes elkaar tijdens de vlucht 
ontmoet hadden en elkaar meerdere maanden 
tot steun geweest waren. Ze waren vriendinnen 
geworden en dachten bij het afscheid dat ze el-
kaar nooit meer zouden zien.

Na een ingewikkelde reis kwamen ze elkaar in 
ons huis weer tegen. Het moest zo zijn.

Bezoekers Music 
Meeting geven  
gratis kaartjes
Zeven van onze vrouwen 
zijn gratis bij de Music 
Meeting geweest. Bezoe-
kers hebben een klei-
ne extra bijdrage voor 
dit doel betaald. Dank 
hiervoor! De vrouwen 
hebben genoten van het 
festival!

http://www.wereldvrouwenhuis.nl/docs/vacaturecoordinator.doc
http://www.wereldvrouwenhuis.nl/docs/vacaturecoordinator.doc
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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

Welkom Senna                       

Hoe lang ben jij in Nederland? 
Ik ben 8 jaar in Nederland.

Wanneer kwam jij in het Vrouwenhuis? 
Ik ben bijna zes maanden in het Vrouwenhuis.

Wat was je eerste indruk van het huis? 
Voor mij was het fijn om in het Vrouwenhuis 
te komen. Ik kreeg een eigen kamer, en ik vind 
het leuk om met andere mensen samen te 
wonen. Ik doe sinds een paar maanden ook 
vrijwilligerswerk in het verzorgingshuis bij 
bejaarde mensen. Dat vind ik heel leuk om te 
doen.

Hoe gaat het nu met je? 
Ik vind het nog steeds heel fijn in het Vrouwen-
huis en het is fijn dat de vrijwilligers mij helpen 
bij van alles.

Hoe vind je de programma’s? 
Ik vind die heel leuk: Nederlandse les, sport 
eigenlijk vind ik alles leuk.

Wat is jouw toekomstdroom? 
Als ik een verblijfsvergunning krijg wil ik heel 
graag met oude mensen werken. Dat is mooi 
om te doen.

Lenteborrel Wereldvrouwenhuis

Voor alle vrijwilligers en vrouwen was er 23 maart 
een gezellige lenteborrel met lekkere hapjes.

Sèmi bedankt, welkom Rob

We hebben afscheid genomen van onze pen-
ningmeester Sèmi Abou El Ela. Sèmi heeft 
ruim twee jaar onze financiële zaken geregeld. 
Hij is opgevolgd door Rob van Dinther.

Vrijwilligster, iets voor u?

We zijn nog op zoek naar iemand die de 
website wil maken en bijhouden. En ook een 
vrijwilligster die een individuele vrouw wil 
begeleiden. Lijkt u dit wat of kent u iemand 
die dit zou willen doen, neem dan contact op 
via e-mail info@wereldvrouwenhuis.nl of tel. 
06 45588555.

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


