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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen.  In 

2019 is er veel gebeurd. We hebben afscheid genomen van vrouwen en nieuwe vrouwen 

welkom geheten, in totaal hebben we dit jaar 12 vrouwen opgevangen. In december moesten 

we het tweede huis in Lent leeg opleveren voor de gemeente en inmiddels hadden alle 

vrouwen die daar woonden een nieuw onderdak gevonden. Drie vrouwen konden weer terecht 

in de rijksopvang, omdat er een opvolgende asielaanvraag voor ze is ingediend. En de vierde 

vrouw woont inmiddels in een huisje met steun van een Nijmeegse woningcorporatie.  

Het bestuur onderging ook nogal wat veranderingen. Twee bestuursleden van het eerste uur, 

Maria van den Muijsenbergh en Tetty Havinga namen afscheid, evenals Masha Fedorova. 

Daarvoor in de plaats hebben we ook weer nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen, Dorry 

de Beijer en Offra Duerink. Tetty is nu nog actief als docent Nederlandse les voor onze 

vrouwen.  

In 2019 zijn we ook actief aan de slag gegaan om onze financiële basis voor de komende jaren 

te versterken. En dat is boven verwachting gelukt. Een religieuze instelling heeft zich aan ons 

werk verbonden met een meerjarige subsidie voor onze vaste lasten. Ook andere charitatieve 

instellingen hebben onze aanvragen gehonoreerd. Particuliere initiatieven als aspergediners, 

theaterproductie, verjaardag en afscheidsopbrengsten, we voelen ons enorm gezien en 

gesterkt in ons werk met al die gulle giften. Het legt een solide basis onder onze 

werkzaamheden.  

Het Wereldvrouwenhuis draait op de inzet van haar vrijwilligers. Hen wil ik vooral bedanken 

voor hun inzet, voor al het werk dat verzet is, voor het verschil dat zij maken in hun contact 

met onze vrouwen. Zij vormen de spil van onze organisatie, en wij zijn trots op de manier 

waarop zij het leven van onze vrouwen weer meer stevigheid weten te geven. 

 

Namens het bestuur van Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen, 

 

Lenie Scholten, voorzitter 
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Doelstelling en werkwijze 

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

zonder verblijfsvergunning met gezondheidsproblemen die geen beroep kunnen doen op 

andere voorzieningen. Het uitgangspunt van de Stichting is dat vrouwen slechts voor een 

beperkte periode opvang wordt geboden en dat de vrouwen vooral gebaat zijn bij versterking 

van hun zelfredzaamheid en de opbouw van een sociaal netwerk.  

De vrouwen krijgen voor een periode van zes maanden volledige opvang in het huis, waarbij 

ze een eigen slaapkamer krijgen. Zij verplichten zich tot het volgen van een programma van 

activiteiten en lessen. Daarnaast krijgen zij individuele begeleiding. Alle programmaonder-

delen en de individuele begeleiding worden uitgevoerd door vrouwelijke vrijwilligers. De 

bewoonsters zijn zelf gezamenlijk verantwoordelijk voor het schoonmaken van het huis en 

andere huishoudelijke taken. 

 

 

 

 

 

 

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. Rondom het huis is een grote tuin die deels 

benut wordt als buurtmoestuin. De stichting had sinds maart 2017 de beschikking over een 

derde huis. In dit huis in Lent woonden oudere vrouwen en vrouwen met ernstige medische 

problemen die hier voor een langere periode kunnen verblijven. De gemeente Nijmegen had 

ons dit huis voor de duur van twee jaar in gebruik gegeven. Het huis in Lent is sinds eind 2019 

gesloten. Voor de vrouwen die er woonden, zijn andere huisvestingsmogelijkheden gevonden 

(zie verderop in dit jaarverslag).   

Onze uitgangspunten 

 Vrouwen behouden hun eigen verantwoordelijkheid  

 Vrouwen volgen een activiteitenprogramma en krijgen individuele begeleiding gericht op 

versterking van zelfredzaamheid  

 Vrouwen wonen maximaal zes maanden in het Wereldvrouwenhuis 
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Vrouwen in opvang in 2019 

In totaal zijn in 2019 door Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen 15 vrouwen 

opgevangen. In het verslagjaar woonden 11 vrouwen in het Wereldvrouwenhuis en volgden 

het activiteitenprogramma. In het huis in Lent woonden 4 vrouwen nadat zij een periode in het 

Wereldvrouwenhuis hadden gewoond.  

 

Tabel 1: Leeftijden van de in 2019 opgevangen vrouwen 

 

leeftijd 

 

t/m 21 jaar 

 

22 – 30 jr 

 

31 – 45 jr 

 

46 – 60 jr 

 
61 jr 
en ouder 

Aantal 

vrouwen 

 

5 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

 

De vrouwen  waren afkomstig uit Iran (4), Eritrea (6), Armenië (1), Afghanistan (1), Saoedi 

Arabië (1), Guinee Conakry (1)  en Irak (1) . De vrouwen hebben om diverse redenen 

onvrijwillig hun land verlaten, merendeels vanwege (seksueel) geweld. Eind 2019 woonden er 

5 vrouwen in het Wereldvrouwenhuis en zijn de vrouwen uit het huis in Lent elders 

heengegaan. 

Waar gingen vrouwen heen? 

Waar blijven de vrouwen nadat ze tijdelijk in het Wereldvrouwenhuis hebben gewoond? Een 

vrouw kreeg een status. Vier vrouwen wonen nu in een asielzoekerscentrum en zijn bezig met 

of wachten op een nieuwe asielprocedure. 

Eén vrouw kreeg opvang bij een andere organisatie. Vier vrouwen gingen naar STIL in Utrecht 

die hen verder helpt met een (hernieuwde) asielaanvraag i.v.m. een Dublinclaim. Voor één 

oudere vrouw hebben we een onderdak verzorgd (zie ook: Huis in Lent).  

 

Medische zorg 

Alle vrouwen hebben vaak meerdere en soms zeer ernstige gezondheidsproblemen. De 

vrouwen komen onder behandeling bij de huisartsen van Universitair Gezondheidscentrum 

Heyendael. De meeste vrouwen worden doorverwezen naar specialistische zorg in GGZ of 

een ziekenhuis. Bij bezoek aan de huisarts of andere hulpverleners gaat de contactpersoon 

van de vrouw zoveel mogelijk mee. Voor zover nodig worden de kosten van medicatie of 

verbandmiddelen door het Wereldvrouwenhuis betaald.  
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Activiteitenprogramma in 2019 

De vrouwen die in het Wereldvrouwenhuis wonen nemen (als hun gezondheidssituatie het 

toelaat) deel aan een programma bestaande uit de volgende activiteiten:  

- Nederlandse taalles gericht op alledaags taalgebruik;  

- gezondheidsvoorlichting; 

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

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

over de mogelijkheden en adressen voor goedkoop en gezond levensonderhoud;  

- handvaardigheid en creatieve activiteiten;  

- 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; 

- zwemmen (facultatief). 

- Een professionele masseuse geeft geregeld massage aan huis. Zij komt in het huis in 

Nijmegen en kwam ook in het huis in Lent. 

- Twee abonnementen zorgen ervoor dat de vrouwen naar de sportschool kunnen. 

 

Paaseieren schilderen  
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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 gezondheidsproble-

men, 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 vervolg-

opvang te vinden.  

 

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

op de begeleiding en activiteiten van het Wereldvrouwenhuis.  

 

Huis in Lent 

De stichting heeft vanaf mei 2017 tot 1 januari 2020 opvang geboden aan enkele oudere 

vrouwen en een vrouw met ernstige chronische gezondheidsproblemen in een huis in Lent dat 

de gemeente Nijmegen ons ter beschikking had gesteld. Het huis in Lent had een ander 

karakter dan het Wereldvrouwenhuis in Nijmegen, het had vooral een opvangfunctie vanwege 

de leeftijd en zorgbehoefte van de bewoonsters. Er was hier geen verplicht programma en de 

opvang was niet beperkt tot zes maanden. In 2019 woonden 4 vrouwen in het huis in Lent.  

Van mei 2017 tot eind 2019 hebben de vrijwilligers van de stichting deze vrouwen intensief 

begeleid.  Inmiddels hebben 2 van de vrouwen, van 71 en 65 jaar, een verblijfsvergunning 

gekregen, en hebben zij weer zekerheid in hun leven. Twee andere vrouwen, moeder en 

dochten van 65 en 42 jaar verblijven thans in een AZC, in afwachting van de uitslag van hun 

nieuwe asielprocedure die wij met hen hebben voorbereid. Voor een vrouw van 72 jaar hebben 

wij helaas geen juridisch perspectief kunnen vinden. Deze vrouw is al 14 jaar in Nederland, 

heeft geen familie meer, en heeft maar een heel beperkt eigen netwerk. Gezien haar leeftijd, 

heeft ze ook te maken met afnemende gezondheid en ernstige pijnklachten als gevolg van 

artrose.  

Het is ons gelukt om een aanleunwoning voor haar te verkrijgen bij een Nijmeegse 

woningcorporatie. Deze corporatie is zo betrokken bij het werk van de Stichting, dat zij ons 

een gereduceerd huurtarief heeft toegekend.  
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Vrijwilligerstrainingen: Op kracht komen 

In 2019 hebben we de inzet op deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers gecontinueerd.  

Het trainingsproject ‘Op kracht komen’ is gestart in 2017. Het project kent een tweeledige 

doelstelling. Enerzijds is het gericht op het versterken van de mentale veerkracht en de 

zelfredzaamheid van de vrouwen in het Wereldvrouwenhuis. Anderzijds willen we als 

organisatie beter leren omgaan met vrouwen met psychiatrische problemen. We willen dit 

bereiken via het trainen van vrijwilligsters. Het project omvat een drietal trainingen.  

 

 

In het najaar van 2017 zijn wij begonnen met training van de vrijwilligers in de Krachtwerk 

methodiek. Deze methode leert vrijwilligsters om vooral de bestaande krachten van de 

vrouwen te ondersteunen en te versterken, zodat zij zo min mogelijk afhankelijk worden van 

anderen. De training werd verzorgd door Holly Haylock van de Krachtwerk Academie en is in 

2018 afgerond. Er zijn twee andere trainingen voor vrijwilligers georganiseerd: een train-de-

trainer psycho-educatie cursus en een cursus herkennen van psychische decompensatie en 

omgaan met ongedocumenteerden/vluchtelingen met psychische problematiek. Voor deze 

andere trainingen zijn vrijwilligers uitgenodigd van andere Nijmeegse organisaties die 

ongedocumenteerden en vluchtelingen begeleiden en steunen (Stichting Gast, SNOV, 

Vluchtelingenwerk, Zorgcafé, Zij aan Zij).  

Indigo ontwikkelde voor ons een cursus over hoe wij “psycho-educatie “ kunnen geven aan 

onze cliënten. Hoe kun je cliënten vertellen of geruststellen over gedrag wat negatief werkt 

op hun welzijn, zoals stress, slaapproblemen, omgaan met anderen. Tevens werd aandacht 

besteed aan seksuele gezondheid bij migranten, dit onderdeel werd verzorgd door de GGD 

(afdeling seksuele gezondheid). 



 

10 
 

Er was tijd tekort voor alle vragen. Er werden veel voorbeelden en oefeningen aangeboden 

die konden worden uitgeprobeerd. 

 

  

Training Braakman najaar 2018 

 

Mario Braakman, psychiater bij Pro Persona, heeft een training verzorgd over het herkennen 

van en het omgaan met psychiatrische problematiek bij onze vrouwen. Helaas heeft de 

meerderheid van de vrouwen in ons huis dergelijke ervaringen. Het is vaak moeilijk om 

psychiatrische problemen tijdig te herkennen en om te weten hoe we hierop het beste kunnen 

reageren. Moet je een vrouw met rust laten of moet je haar tot activiteit aanzetten? Hoe moet 

je reageren op traumatische ervaringen? Moet je wel of niet vragen naar ervaringen met 

(seksueel) geweld? Hoe moet je omgaan met een vrouw die denkt over zelfmoord? De 

deelnemers waren enthousiast over alle drie de trainingen. 

Dit trainingsproject werd mogelijk door een subsidie van het Stimuleringsprogramma van de 

werkgroep Trauma en Gezondheid van de fondsen Stichting Femi, Stichting Het R.C. 

Maagdenhuis, en Stichting Projecten in Nederland. Twee medewerkers van deze werkgroep 

bezochten het Wereldvrouwenhuis in oktober. In opdracht van de werkgroep werd door Joeri 

Calis een korte film gemaakt over het Wereldvrouwenhuis en de trainingen voor vrijwilligers. 
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Vrijwilligers op de zomerborrel bij één van de bestuursleden thuis 

Vrijwilligers en coördinatie 

In 2019 was er één algemeen coördinator en een coördinator voor het huis in Lent. Daarnaast 

zijn er coördinatoren voor de verschillende activiteiten: Vrijwilligers, Individuele begeleiding, 

Medische zaken, Taal en Tuin. De crea-groep had geen coördinator. Elke week vergaderen 

de algemeen coördinatoren met de coördinator Medisch, de coördinator Individuele 

begeleiding en de coördinator Vrijwilligers om de lopende zaken rondom de vrouwen en de 

vrijwilligers door te nemen.  

 

In 2019 waren ongeveer 45 vrijwilligers actief. De intake en selectie van de vrijwilligers gebeurt 

door de coördinator Vrijwilligers. De begeleiding van de vrijwilligers gebeurt door deze 

coördinator in samenwerking met de algemeen coördinator en de coördinator Individuele 

begeleidsters.  Er is een lenteborrel en een midzomerfeest georganiseerd voor vrijwilligers en 

bewoonsters en een kerstdiner voor de vrijwilligers.  

Vanwege de Krachtwerktrainingen kwamen de algemene vrijwilligersvergaderingen te 

vervallen. Deze vergaderingen zullen in 2019 worden hervat.  
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De individuele begeleidsters komen elke maand bij elkaar. Daarnaast bespreken zij 

maandelijks of tweemaandelijks in een intervisiegroepje waar ze tegenaan lopen en hoe zij 

hun eigen grenzen kunnen bewaken bij het omgaan met de lastige en soms hopeloze 

problemen waarmee zij via ‘hun’ vrouwen te maken krijgen. Ook andere vrijwilligsters kunnen 

aan deze intervisie meedoen. De creagroep en de taalgroep komen ongeveer 1 x in de zes 

weken bij elkaar om hun activiteiten af te stemmen.  

 

Bestuur van de stichting 

Het bestuur van de Stichting bestond eind 2019 uit zes personen. Tijdens het verslagjaar is 

het bestuur versterkt door Dorry de Beijer, geestelijk verzorger, en huisarts Offra Duerink,  Een 

aantal bestuursleden heeft het bestuur verlaten. Het gaat om oud-voorzitter Maria van den 

Muijsenberg, Tetty Havinga en Masha Fedorova. Het bestuur vergaderde in 2019 elke twee 

maanden, in aanwezigheid van de coördinator en de coördinator Lent. De voorzitter van het 

bestuur en de twee coördinatoren hadden daarnaast regelmatig overleg over lopende zaken.  

 

Werving en beheer van financiën, algemene beleidsvorming, het organiseren van vrijwilligers-

vergaderingen en externe vertegenwoordiging vallen onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur.  

 

Inkomsten 

In 2019 kon het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen een positief resultaat bijschrijven. 

Begroot was een tekort van € 19.950,00, maar uiteindelijk kon aan het eind van het jaar  € 

7.864,66 aan onze reserves worden toegevoegd. Dit jaar kregen we meer donaties van 

bedrijven, instellingen en kerkgenootschappen dan we begroot hadden. Een aantal van deze 

donateurs heeft aangegeven ons voor meerdere jaren te willen ondersteunen.  

 

Giften en acties 

De werkzaamheden Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen rusten op twee 

pijlers. Allereerst onze vrijwilligers die met een grote inzet de opvang en begeleiding van de 

vrouwen verzorgen. We willen al onze vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun grote inzet in 

het afgelopen jaar.  
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Daarnaast verschaffen onze donateurs ons de financiële middelen om de opvang en 

begeleiding mogelijk te maken.  

Van de gemeente Nijmegen ontvangen we een bijdrage in de huurkosten. 

Van particuliere donateurs ontvingen we dit jaar € 109.782,75. Van 43 personen ontvingen we 

een donatie. Hiervan was het merendeel (28) regelmatige donaties. De hoogste particuliere 

donatie dit jaar was € 1.540,00.  

Van organisaties, instellingen en kerkgenootschappen ontvingen we afgelopen jaar  

€ 40.208,93. 

Uitgaande van 2018 was veel lager begroot en voor 2020 verwachten we € 30.000,00 te 

ontvangen. Een aantal donateurs heeft al aangegeven het Wereldvrouwenhuis ook volgend 

jaar te willen steunen. De giften die we mochten ontvangen zijn o.a. afkomstig van de 

congregatie van het Heilig Hart van Jezus, DEK Caritas instelling, Diaconie Protestantse 

Gemeente Nijmegen, Protestantse Gemeente Cuijk, Stichting Cellenbroedershuis, Diaconie 

Parkstraat Gemeente, Diaconie Protestantse Gemeente Grave, Stichting Emmaus-

Regenboog, Het Verband, Stichting Dominium Adullam, Stichting Via Berlin, 

Woongemeenschap de Wonne, S.I. Club Batenburg, Statiegeldacties AH Groenestraat en 

Daalseweg, Jan Linders Fonds en Jan Linders Lent en een fietsenmaker in Nijmegen. 

 

 

 

 

De Stichting is zeer erkentelijk voor al deze steun en hoopt van harte dat degenen die ons dit 

jaar ondersteunden ook volgend jaar weer aan ons denken. 
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Jan Linders Lent  

Elk jaar kiest Jan Linders Lent een goed doel in haar directe omgeving. In 2019 heeft de 

supermarkt Jan Linders in Lent het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen gekozen als het 

goede doel van dat jaar.  

Het hele jaar hebben we acties gehad bij de supermarkt . De klanten hebben geld in onze 

collectebussen gedaan, ons hun statiegeldbonnen gegeven, een of meer levensmiddelen of 

verzorgingsproducten voor ons gekocht en het Jan Linders fonds heeft ook nog een flinke duit 

in het zakje gedaan.  

29 april t/m 5 mei 2019 konden de klanten hun ingeleverde flessen aan ons doneren en hebben 

we met veel klanten kennis gemaakt en hen geïnformeerd over het Wereldvrouwenhuis en 

klanten hebben ons ook ruim bedacht in de collecte. 

1 juni en 25 oktober 2019 hebben we een voedselactie gevoerd en hebben we onze 

voorraadkast weer helemaal kunnen vullen met de donaties van klanten.  

Op 21 december hebben we klanten gevraagd om ons iets te geven om in het kerstpakket 

voor onze vrouwen te stoppen. De opbrengst was overweldigend. Onze vrouwen kunnen nog 

een heel jaar genieten van chocolade, maar kunnen ook het hele jaar vooruit met 

verzorgingsproducten en andere gulle giften. 

 

Naast alle voedsel- en verzorgingsproducten die we in april, juni en oktober hebben ontvangen, 

hebben we ook een flink geldbedrag gekregen vanuit de collectes en een bijdrage van het Jan 

Linders fonds. De opbrengst van deze actie was maar liefst € 2.358,00. 

 
Het Wereldvrouwenhuis bedankt iedereen die aan deze acties heeft bijgedragen heel hartelijk; 

het Jan Lindersfonds, bedrijfsleider Jacco en alle medewerkers van Jan Linders Lent en 

natuurlijk de klanten.  

Het Wereldvrouwenhuis vond het leuk om aan de acties mee te werken en is heel erg blij met 

de opbrengsten en de mogelijkheid om meer mensen bekend te maken met ons werk. 
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Vrijwilliger Vera bij een voedselactie bij Jan Linders Lent 

 

 

Communicatie en fondsenwerving 

In 2019 maakte het Wereldvrouwenhuis afspraken met het Oranjefonds voor een subsidie om 

de website te vernieuwen om nieuwe vrijwilligers en donateurs te werven.  

De nieuwe website zal in maart 2020 worden gelanceerd. Het webadres blijft ongewijzigd: 

www.wereldvrouwenhuis.nl. De subsidie van het Oranjefonds is daarnaast aangewend voor 

een informatieavond over het Wereldvrouwenhuis. De avond vond plaats op 15 april 2019 in 

de Thiemeloods in Nijmegen. Tijdens deze avond vertelden bestuursleden over het werk van 

het Wereldvrouwenhuis en gaven zij juridische informatie over de (asiel)procedure in 

http://www.wereldvrouwenhuis.nl/
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Nederland. De Nijmeegse Dichter van het Jaar Amal Karam droeg gedichten voor en de avond 

werd afgesloten met een quiz.  

In 2019 zijn twee nieuwsbrieven verschenen. Deze werden per mail verspreid onder 

geïnteresseerden en donateurs (ruim 300 personen en organisaties).  

Het Wereldvrouwenhuis maakt nog steeds gebruik van Facebook om nieuws te verspreiden 

(www.facebook.com/wereldvrouwenhuis).  

 

 

 

 

Gemeente Nijmegen en rijksbeleid 

Al vanaf de oprichting van het Wereldvrouwenhuis staan we als organisatie in nauw contact 

met de gemeente Nijmegen. Ook hebben we regelmatig gesprekken gehad met aanverwante 

organisaties binnen Nijmegen: Stichting Gast, Vluchtelingenwerk en SNOV. We bekijken waar 

we elkaar kunnen ondersteunen en op welke fronten we kunnen samenwerken. Het gaat 

bijvoorbeeld om het delen van hoe wij onze programma’s inrichten, samenwerking op het 

gebied van de juridische begeleiding en informatie-uitwisseling over financiering. We kunnen 

http://www.facebook.com/wereldvrouwenhuis
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van elkaar leren en elkaar sterker maken. Uiteindelijk komt dat de hulpverlening aan de 

vrouwen ten goede en daar gaat het tenslotte om. 

 

In 2017 is bekend geworden dat het nieuwe kabinet de opvangvoorzieningen voor migranten 

zonder verblijfsvergunning wil onderbrengen onder zogenaamde Landelijke Vreemdelingen 

Voorzieningen (LVV’s). In het regeerakkoord is hierover een kleine passage opgenomen. 

Nijmegen neemt niet deel aan de pilots die in verschillende steden zijn opgezet. Wel is er een 

zogenaamd LSO-overleg waaraan het Wereldvrouwenhuis deelneemt. Aan dit overleg nemen, 

naast SNOV, GAST en Vluchtelingenwerk, ook de IND en DT&V deel. Door bij de gemeente 

aan tafel te zitten, kunnen we aangeven waar wat ons betreft de uitdagingen en kansen liggen.  

 

Aandachtspunten voor 2020 

In het huis worden op het moment van schrijven van dit jaarverslag 4 vrouwen opgevangen, 

terwijl er plaats is voor 7. Ook opvanglocaties elders in het land kampen met leegstand. De 

lage behoefte aan opvangadressen voor vrouwen uit onze doelgroep is te verklaren door de 

achterstanden bij de IND. AZCs zitten vol. Het is te verwachten dat de behoefte aan 

opvangplaatsen (sterk) zal toenemen wanneer de IND de achterstanden heeft weggewerkt. 

De gedeeltelijke ‘leegstand’ waarmee het Wereldvrouwenhuis thans te maken heeft, is met 

andere woorden van tijdelijke aard.  

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

van geschikte opvangadressen voor de vrouwen die thans in het huis verblijven en er in 2020 

zullen gaan verblijven na afloop van de zes maanden die ze in ons huis kunnen wonen. 
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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:     852044276 (RSIN) 

Postadres:  

Hofdijkstraat 37 

6531 BS Nijmegen  

 

 

Samenstelling van het bestuur in 2020: 

drs. Lenie Scholten (voorzitter) 

mr. dr. Ricky van Oers (secretaris) 

drs. Rob van Dinther (penningmeester) 

mr. Liesbeth Siers  

drs. Dorry de Beijer 

dr. Offra Duerink  

mailto:info@wereldvrouwenhuis.nl

