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Hoe ben je bij het Wereldvrouwenhuis 
terecht gekomen?
Sinds ongeveer vijf jaar ben ik betrokken 
als vrijwilliger. Sinds twee jaar zit ik in het 
bestuur van de stichting.

Welke hulp bieden jullie?
We vangen vrouwen op die geen ver-
blijfsvergunning hebben en om allerlei 
redenen niet terug kunnen keren naar het 
land van herkomst. Het gaat bijvoorbeeld 
om uitgeprocedeerde asielzoekers die na 
een afwijzing van hun asielaanvraag op 
straat staan, terwijl terugkeer naar het land 
van herkomst onmogelijk is.
     Of om migrantenvrouwen die na een 
scheiding geen verblijfsvergunning 
hebben en nergens terecht kunnen. Hun 
situatie leidt tot angst, stress en gezond-
heidsproblemen. De overheid doet niks 
voor deze kwetsbare groep vrouwen. Ze 
mogen niet naar een asielzoekerscentrum, 
krijgen geen geld en mogen niet werken. 
Zo belanden ze op straat of in de prosti-
tutie.

     Deze vrouwen kunnen een half jaar bij 
ons op een anonieme locatie verblijven. 
Ook daarna bieden we nog ondersteu-
ning en begeleiding. We hebben plaats 
voor negen vrouwen. Bij ons kunnen 
ze op adem komen en zich weer veilig 
voelen. Ze krijgen medische hulp en psy-
chische ondersteuning aangeboden en 
moeten deelnemen aan een activiteiten-
programma. De vrouwen krijgen bijvoor-
beeld fietsles, taalles en creatieve lessen. 

Hoe kunnen jullie bestaan?
Ondanks dat de overheid niks voor deze 
mensen doet, zien gemeenten natuurlijk 
wel dat er iets voor deze mensen moet 
gebeuren. Daarom krijgen we subsidie 
van de gemeente. Maar dat is lang niet 
genoeg. We zijn afhankelijk van donaties 
van de lokale middenstand, particulieren 
en fondsen. En daarnaast zouden we na-
tuurlijk niet kunnen bestaan zonder onze 
enthousiaste vrijwilligers!

Wat vind je leuk aan het werk?
Ondanks dat ik niet heel direct bij de 
opvang van de vrouwen betrokken ben, 
vind ik het fijn dat ik kan bijdragen om het 
leven van deze vrouwen een beetje beter 
te maken. Je ziet ze in een periode van zes 
maanden opbloeien van een hoopje ellen-
de naar zelfstandige, krachtige vrouwen.

Kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken?
Jazeker. We hebben vrouwen nodig die 
een vrouw intensief willen begeleiden 
of die een paar uurtjes in de week tijd 
hebben om iets leuks met de vrouwen te 
doen. ❤
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‘Bij ons komen dakloze vrouwen weer 
op adem’

Vrijwilliger in ’t zonnetje

Het Wereldvrouwenhuis 

 Mariam van Nijmegen biedt 

tijdelijke opvang aan dak-

loze vrouwen zonder ver-

blijfsvergunning met ge-

zondheidsproblemen.  

Ricky van Oers (41) uit het 

Willemskwartier is de secre-

taris van de stichting.

Bent je zelf vrijwilliger of ken je 
iemand die als vrijwilliger actief 
is in Nijmegen-Midden? 
Mail voor deze rubriek naar 
info@hartvannijmegen.nu




