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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen; 2016 

was het vierde jaar waarin wij begeleiding en tijdelijke opvang gaven aan dakloze vrouwen 

zonder verblijfsvergunning met medische problemen. Wij hebben dit jaar onze activiteiten 

kunnen consolideren en uitbreiden en in totaal 16 vrouwen opgevangen. Dit was alleen 

mogelijk door de voortdurende inzet van de vrijwilligers en de financiële steun van organisaties 

en particuliere donateurs. Als bestuur zijn wij hen veel dank verschuldigd. Met deze inzet en 

steun kunnen we de hulp aan deze kwetsbare groep vrouwen de komende jaren continueren 

en optimaliseren. 

 

Namens het bestuur van Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen, 

 

Dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh 

voorzitter 
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Doelstelling en werkwijze 

De Stichting heeft ten doel: het ondersteunen, opvangen en begeleiden van dakloze vrouwen 

zonder verblijfsvergunning die op medische gronden geïndiceerd zijn voor opvang en 

begeleiding én geen beroep kunnen doen op andere voorzieningen.  Het uitgangspunt van de 

Stichting is dat zij slechts kortdurend deze vrouwen opvang kan bieden en dat de vrouwen 

vooral gebaat zijn bij versterking van hun zelfredzaamheid en de opbouw van een sociaal 

netwerk.  

De vrouwen krijgen een beperkte periode volledige opvang in het huis, waarbij ze een eigen 

kamer krijgen en  gezamenlijk maaltijden nuttigen. Zij verplichten zich tot het volgen van een 

programma gericht op zelfredzaamheid en het opbouwen van een sociaal netwerk. Daarnaast 

krijgen zij individuele begeleiding. De verschillende programma onderdelen en de begeleiding 

worden uitsluitend uitgevoerd door vrouwelijke vrijwilligers. 

 

Huisvesting 

De Stichting huurt van de gemeente Nijmegen twee huizen onder een kap met een 

gezamenlijke keuken/woonkamer, zeven eenpersoonsslaapkamers en een logeerkamer voor 

noodgevallen waar drie vrouwen kunnen slapen.  

 

De reeds in 2015 gestarte renovatie dankzij een gulle gift van het Steunfonds Gelderse vrouwen 

werd dit jaar afgerond en in samenwerking met de bewoonsters van het Wereldvrouwenhuis 

is het steunfonds tijdens een feestelijke middag hartelijk bedankt voor het mogelijk maken van 

deze renovatie. 

 

Rondom het huis is een grote tuin die deels benut wordt als buurtmoestuin. 
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Vrouwen in opvang in 2016 

In totaal zijn in 2016  door Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen 16 vrouwen  

opgevangen.  

 

Tabel 1: Leeftijden van de in 2016 opgevangen vrouwen 

 

leeftijd 

 

t/m 21 jaar 

 

22 – 30 jr 

 

31 – 45 jr 

 

46 – 60 jr 

61 jr 

of ouder 

Aantal 

vrouwen 

 

1 

 

5 

 

4 

 

4 

 

2 

 

Zij  waren afkomstig uit Azerbeidzjan (2), Congo (2), Eritrea (3), Ethiopië (1), Guinee (1) Iran (2), 

Irak (1) Malawi (1), Nigeria (2) en Somalië (1). De vrouwen hebben om diverse redenen 

onvrijwillig hun land verlaten,. 

 

Landen van herkomst van de opgevangen vrouwen 

 

In de loop van 2016 is besloten om de opvangperiode standaard te verlengen naar zes 

maanden. In de praktijk bleek vier maanden niet voldoende om de vrouwen te empoweren en 

hen te laten nadenken over hun toekomst na het verblijf in het Wereldvrouwenhuis. Dat 
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vrouwen een langere periode in het huis wonen heeft tot gevolg dat er minder vrouwen per 

jaar kunnen worden opgevangen.  

 

Na verblijf in wereldvrouwenhuis 

In 2016 hebben we gebruik mogen 

maken van enkele kamers in een 

verzorgingshuis als vervolgopvang van 

het Wereldvrouwenhuis. Daar hebben  

zes vrouwen gewoond. Eén van hen 

heeft een verblijfsstatus gekregen, één 

heeft weer opvang bij het COA na een 

herhaald asielverzoek en twee vrouwen 

zijn met onbekende bestemming 

vertrokken. Voor de twee andere, 

oudere, dames hebben we langduriger 

opvang gevonden. Naast deze zes 

vrouwen moesten nóg zes vrouwen 

gedurende het jaar het 

Wereldvrouwenhuis verlaten. Zij 

vonden onderdak  bij particulieren. Eén 

vrouw besloot het huis eerder dan na 

zes maanden te verlaten. Eind 2016 

woonden er zeven vrouwen in het huis. 

 

 

 

Medische zorg 

Alle vrouwen hadden vaak meerdere en soms zeer ernstige gezondheidsproblemen (onder 

andere borstkanker) waarvoor zij onder behandeling waren van de huisartsen van het 

Universitair Gezondheidscentrum Heyendael . De meesten zijn van daaruit doorverwezen naar 

specialistische zorg in GGZ of ziekenhuis. De persoonlijke begeleiders van de vrouwen 

Repowerparty 

Op 1 juni 2016 zijn de vrouwen van het 

Wereldvrouwenhuis een middag in de watten gelegd 

door Marisha Maas en haar team van vrijwilligsters. De 

vrouwen konden naar hartenlust ‘free shoppen’, ze 

konden deelnemen aan creatieve workshops, zich laten 

verwennen bij de kapster, de masseuse en de manicure, 

genieten van lekkere hapjes en drankjes etc. Onze 

vrouwen hadden een geweldige middag! 

Aan de repowerparty hebben we ook een aantal vaste 

vrijwilligers over gehouden. Eén keer in de twee weken 

komt er een therapeut om de vrouwen te masseren. 

Hiervoor is een massagetafel aangeschaft. Ook is een 

kapster op aanvraag beschikbaar. 
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begeleidden de vrouwen bij bezoek aan de huisarts of andere hulpverleners. Voor zover nodig 

werden de kosten van medicatie of verbandmiddelen door het Wereldvrouwenhuis betaald.  

   

Activiteiten in 2016 

 

Activiteiten met de vrouwen 

Tijdens de opvangperiode nemen de vrouwen (als hun gezondheidssituatie het toelaat) deel 

aan een programma bestaande uit de volgende activiteiten:  

- Zelfredzaamheid/empowerment: waar vrouwen hun talenten onderzoeken en ontdekken, 

hun netwerk leren uitbreiden en zichzelf leren presenteren. Ze krijgen tevens voorlichting 

over de mogelijkheden voor goedkoop en gezond levensonderhoud; 

- gezondheidsvoorlichting; 

- yoga/beweging; 

- zwemmen (facultatief); 

- Nederlandse taalles: gericht op de situatie waarin ze na de opvangperiode zullen verkeren; 

- handvaardigheid; 

- fietsles: Omdat de meeste vrouwen niet kunnen fietsen, krijgen de vrouwen fietsles. Het 

leren fietsen is een moeizaam proces. Er wordt daarom nog altijd veel gebruik gemaakt 

van het openbaar vervoer; 

- werken in de tuin. 

 

Elke week is er een huisvergadering waaraan alle vrouwen deelnemen. Hier wordt de gang van 

zaken in het huis besproken, de poetslijst en aanwezigheidslijst voor de komende week 

ingevuld en het leefgeld en eventueel geld voor medicijnen gegeven. Indien nodig worden de 

OV-kaarten (voor bezoeken aan dokter, ziekenhuis, apotheek en advocaat) opgewaardeerd. 

 

Naast deze gezamenlijke activiteiten krijgen de vrouwen individuele begeleiding door een 

vaste vrijwilligster. Hierin wordt aandacht besteed aan hun persoonlijke 

gezondheidsproblemen, juridische situatie en het opbouwen van een eigen sociaal netwerk 

met adressen voor onderdak na afloop van de opvangperiode. Het blijft erg moeilijk om 

adressen voor vervolgopvang te vinden. Het Wereldvrouwenhuis was dan ook erg blij met het 
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aanbod van een verzorgingshuis in Nijmegen om tegen kostprijs een aantal leegstaande 

kamers te mogen benutten, totdat een definitieve bestemming van het verzorgingshuis is 

bepaald. Van eind 2015 tot november 2016 zijn deze kamers gebruikt door zes vrouwen na 

afloop van hun periode in het Wereldvrouwenhuis.  

 

Ook na de opvangperiode kunnen de vrouwen nog gedurende een half jaar een beroep doen 

op de begeleiding en activiteiten van het Wereldvrouwenhuis.  

 

 

Taalles in het kader van het Sinterklaasfeest 

 

Voor de vrouwen is dit jaar een Sinterklaasfeest georganiseerd, waarbij een gulle gever voor 

cadeaus heeft gezorgd en treinkaartjes voor alle vrouwen. Ook kregen de vrouwen met kerst 

een cadeau van Helping Hands. 
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Vrijwilligers en coördinatie 

In 2016 waren er twee algemeen coördinatoren. We hebben afscheid genomen van Mariët 

Mensink, initiatiefneemster en coördinator van het eerste uur, tijdens een zeer geslaagde 

middag in het Wereldvrouwenhuis met vrijwilligers, de vrouwen en overige betrokkenen.  

 

Naast de algemene coördinatoren zijn er coördinatoren voor vrijwilligers, individuele 

begeleiding, gezondheid, taal en tuin. Elke week is er een coördinatorenoverleg om de lopende 

zaken rondom de vrouwen, de activiteiten en de vrijwilligers door te nemen.  

 

In 2016 waren wederom ruim 50 vrijwilligers actief. De selectie en begeleiding van de 

vrijwilligers gebeurde door de coördinator Vrijwilligers in samenwerking met de algemeen 

coördinatoren en de coördinator Individuele begeleiding. Elke twee maanden is een algemene 

vrijwilligersvergadering gehouden, waarin de gang van zaken in het huis werd besproken. 

Tevens kwamen specifieke thema’s aan de orde zoals b.v. het werken volgens “de “krachtwerk” 

methode.   Daarnaast werden een zomerborrel en een kerstdiner voor de vrijwilligers 

georganiseerd.  

 

 

Bestuur van de stichting 

Het bestuur van de stichting is in 2016 uitgebreid met twee nieuwe leden: Masha Fedorova en 

Lenie Scholten. Het bestuur bestaat nu uit zes personen. We zijn heel blij met deze versterking 

waardoor het werk over meer mensen verdeeld kan worden.  

Het bestuur vergaderde in 2016 elke twee maanden, in aanwezigheid van de algemeen 

coördinatoren. De voorzitter van het bestuur en de algemeen coördinatoren hadden daarnaast 

regelmatig overleg over lopende zaken. Werving en beheer van financiën, algemene 

beleidsvorming, het organiseren van vrijwilligersvergaderingen en externe 

vertegenwoordiging vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur.  
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Overleg met gemeente en andere organisaties 

Al vanaf de oprichting van het Wereldvrouwenhuis staan we in nauw contact met de gemeente 

Nijmegen. We hebben in 2016 regelmatig overleg gehad met aanverwante organisaties binnen 

Nijmegen: Stichting Gast, Vluchtelingenwerk en het SNOV. We bekijken waar we elkaar kunnen 

ondersteunen en op welke fronten we kunnen samenwerken. We hebben informatie 

uitgewisseld over onze uitgangspunten, werkwijze en programma’s.  

 

In 2017 zullen de gesprekken met de gemeente en de overige organisaties worden voortgezet. 

De gemeente heeft ons verzocht om nog nauwer met elkaar samen te werken en waar het kan 

ook gezamenlijk subsidie aan te vragen. We zullen kijken waar dit mogelijk is. Sommige 

organisaties bedienen dezelfde doelgroep, de meeste organisaties bieden individuele 

begeleiding en juridische ondersteuning. Waar het mogelijk is, kunnen we onze krachten nog 

meer bundelen om te zorgen dat we samen optimaal de mensen bijstaan. We zullen er daarbij 

goed op letten dat onze doelstelling – het ondersteunen van dakloze migrantenvrouwen met 

medische problemen – gewaarborgd blijft. Onze prioriteit blijft immers bij deze vrouwen. 

 

Fondswerving 

De activiteiten van de stichting worden geheel bekostigd uit giften van fondsen, organisaties 

en particulieren (zie ook ons financieel verslag). Daarnaast ontvingen we diverse donaties in 

natura (voeding, kleding, fietsen, beddengoed, Sinterklaascadeaus, kerstpakketten e.d.). Vanaf 

1 januari 2015 ontvangt de stichting een bijdrage in de huurkosten  van de gemeente 

Nijmegen, ook in 2016 hebben we deze subsidie weer mogen ontvangen. We hebben subsidie 

aangevraagd bij het stimuleringsprogramma Trauma en gezondheid om onze vrijwilligers extra 

te ondersteunen in de zorg voor vrouwen met psychische problemen en in het versterken van 

de zelfregie van de vrouwen.  
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Voedselactie bij de Albert Heijn aan de Daalseweg 

Publiciteit 

In 2016 is het Wereldvrouwenhuis aanwezig geweest op enkele markten, zoals de kerstmarkt 

in Schaarsbergen en de Frowijn kerstmarkt.  

 

In 2016 kwam 1 nieuwsbrief uit. Deze werd per e-mail verspreid onder alle geïnteresseerden 

en donateurs (ruim 200 personen en organisaties).  

 

De website van het Wereldvrouwenhuis (www.wereldvrouwenhuis.nl) bevat informatie over 

doelstelling, werkwijze en activiteiten van de Stichting. Ook Facebook wordt gebruikt om 

nieuws te verspreiden (www.facebook.com/wereldvrouwenhuis). 

 

Aandachtspunten 2017 

Ook in het komende jaar zal er weer veel aandacht besteed moeten worden aan het vinden 

van geschikte opvangadressen voor de vrouwen na afloop van de zes maanden. Samen met 

de overige opvangorganisaties in Nijmegen zullen  we in gesprek blijven met de gemeente om 

te kijken waar we kunnen samenwerken. Belangrijk is dat de verschillende 

verantwoordelijkheden daarbij helder worden afgebakend. 

We willen in 2017 veel aandacht besteden aan deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers.  

http://www.wereldvrouwenhuis.nl/
http://www.facebook.com/wereldvrouwenhuis
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In 2016 hebben we bij de gemeente aandacht gevraagd voor de situatie van oudere vrouwen 

in onze doelgroep. Voor vrouwen van 70 jaar of ouder is het zeer moeilijk om zich zelfstandig 

staande te houden. Als wereldvrouwenhuis willen we deze vrouwen eigenlijk niet in de kou 

laten staan en we vinden dat er een meer blijvende opvangmogelijkheid voor deze vrouwen 

zou moeten worden gerealiseerd. We hopen dat we in samenwerking met de gemeente tot 

een oplossing kunnen komen. 
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Algemene gegevens 

Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen  

Email:  info@wereldvrouwenhuis.nl 

Internet: www.wereldvrouwenhuis.nl 

Telefoon: 06-45588555 

 

De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Bankrekening:      NL77INGB0006279869 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:  56257767 

Fiscaal nummer (RSIN):    852044276  

 

Contactadres:  

Dromedarisstraat 18 

6531 NV Nijmegen  

 

 

Samenstelling Bestuur 31 december 2016 

dr. Maria van den Muijsenbergh (voorzitter) 

mr. Henrike Schurink – Smit (secretaris) 

drs. Sèmi Abou El Ela (penningmeester) 

dr. Masha Fedorova  

dr. ir. Tetty Havinga 

drs. Lenie Scholten 

 

 

mailto:info@wereldvrouwenhuis.nl
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