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Mondkapjes maken
Twee van onze vrijwilligsters naaien samen met
een aantal andere vrouwen mondkapjes. Ze vragen
voor de kapjes een vrijwillige bijdrage voor het
Wereldvrouwenhuis. De suggestie is: € 4 á 5 voor
de witte en € 7,50 voor de bonte mondkapjes. Tot
nu toe hebben we hierdoor meer dan € 1000 aan
giften gekregen. Alle naaisters bedankt! Bestellen
kan via Margreet (mfkortmann@gmail.com).

Leuk nieuws!
•	Fatima uit Iran heeft een status gekregen. Zij is
dolgelukkig. Ze verblijft voorlopig bij haar zus en
broer.
•	Ook Maryam uit Iran hoorde dat ze een status
heeft. Ze heeft er lang op moeten wachten. Ze is
heel erg blij en wij met haar!
•	Moeder en dochter Mina en Ferry uit Iran kregen
eveneens bericht dat aan hen een verblijfsver-

gunning is toegekend. Zij hebben ruim 2,5 jaar in
ons huis in Lent gewoond.
•	Yari heeft een baby gekregen. Hij heet Mohamed
en woog 3030 gram. Haar contactpersoon
Margreet heeft haar tot de laatste wee begeleid!
Yari woonde tot twee weken voor de bevalling
in het Wereldvrouwenhuis. Toen kreeg ze een
plaats in een asielzoekerscentrum. Moeder en
zoon maken het goed.

Bezoek Afrikamuseum
groot succes
Toen museumbezoek nog kon, zijn
twee vrijwilligers met de vrouwen een
dagje naar het Afrikamuseum geweest.
We bekeken de tentoonstelling ‘Inspirerend Afrika’ met veel informatie over
het heden en verleden van Afrika. Met
verhalen van Afrikanen in Nederland en
informatie over migratie, over politieke
veranderaars, maar ook over muziek
en over het maken van wax patronen.
Daarna hebben de vrouwen met veel enthousiasme allerlei outfits geprobeerd om
daarmee op de foto te gaan. Na een heerlijke lunch is het buitenmuseum aan de beurt.
Absoluut hoogtepunt is het Ghanese dorp.
Ook de Afghaanse vrouw in ons gezelschap
herkent hier veel. Een dag bleek veel te kort
om alles te bekijken.

Website in een nieuw jasje
De afgelopen maanden is achter de schermen
gewerkt aan een nieuwe website voor het Wereldvrouwenhuis. Met financiële ondersteuning vanuit
het Oranjefonds, praktische ondersteuning vanuit
communicatiebureau Gloed en de inzet van de vrijwilligers van het Wereldvrouwenhuis. De website
biedt informatie over wat wij doen, verhalen van
opgevangen vrouwen en vrijwilligsters, achter-

gronden en veel foto’s. Neem een kijkje en laat ons
weten wat je ervan vindt. Je vindt de website via
het bekende adres: www.wereldvrouwenhuis.nl.

Het Wereldvrouwenhuis in tijden van
Corona
De Corona maatregelen raken ook het Wereldvrouwenhuis. We hebben de bewoonsters uitgelegd
wat er gebeurt en met hen de maatregelen besproken: zoveel mogelijk in/bij huis blijven, handen
wassen, 1,5 meter afstand houden, geen handen
geven, niet reizen, niet samen boodschappen doen,
niet naar de kerk of andere bijeenkomsten. Onderling hoeven de vrouwen geen afstand te bewaren
(ze vormen samen een huishouden). We houden
de gezondheid van de vrouwen in huis in de gaten.
Gelukkig heeft geen van de vrouwen koorts of
andere ziekteverschijnselen gehad.
Sinds de maatregelen van half maart nemen we
geen nieuwe vrouwen meer op in het huis en de
vrouwen die er toen woonden blijven er voorlopig
wonen. Ook zijn alle lessen en activiteiten van vrijwilligsters in het huis gestopt. De contactpersonen
houden regelmatig contact met de vrouw die zij
begeleiden via telefoon of met behulp van videobellen. Enkele activiteiten zijn digitaal opgepakt. Er
wordt taalles en gezondheidsvoorlichting gegeven
via videobellen. De coördinatiegroep overlegt wekelijks via een “conference-call”.
Nu de overheid de maatregelen heeft versoepeld,
verandert er langzamerhand wat. Vrijwilligers
hebben nu in de tuin of tijdens een wandeling op
1,5 meter contact met een vrouw. Af en toe ook
weer in het huis, op 1,5 meter afstand. Vanaf juni
is er -wanneer het weer het toelaat- in de tuin
wekelijks een workshop creatief spel. De vrouwen
zijn veel bij huis, gaan niet samen boodschappen
doen, maken af en toe een fiets- of wandeltochtje,
en houden 1,5 meter afstand. Het week- en boodschappengeld en boodschappen van de voedsel-

bank worden tot aan de deur gebracht. Er komen
voorlopig geen nieuwe vrouwen. Het gaat over het
algemeen goed met de vrouwen. Natuurlijk vinden
ze het soms saai, maar ze slaan zich goed door de
dagen heen. We kijken steeds of er iets veranderd
kan worden aan de regels.

Wereldvrouwenhuis in de picture
Wijkkrant Hart van Nijmegen zette bestuurslid
Ricky van Oers in ’t zonnetje: ‘Ik vind 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 ellende
naar zelfstandige, krachtige vrouwen.’
Effata, het blad van de Effatagemeenschap in
Nijmegen interviewde twee andere bestuursleden:
Lenie Scholten en Dorry de Beijer. Dit omdat de
collecteopbrengst van 19 april voor het Wereldvrouwenhuis zou zijn geweest. Lenie vertelt dat
ze van huis heeft meegekregen dat zij toevallig
goed is terechtgekomen maar dat veel mensen het
minder goed hebben. Voor Dorry voedt haar werk
in het bestuur haar christenzijn. ‘De ontmoeting
met vluchtelingen heeft voor mij de deur tot een
tot dan toe onbekend deel van de samenleving
geopend, de achterkant. Als ik me niet verbind met
deze mensen, dan mis ik iets essentieels.’

Vrijwilliger in ’t zonnetje

De volledige interviews zijn te vinden op onze
website
https://www.wereldvrouwenhuis.nl/uitgelicht/
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‘Bij ons komen dakloze vrouwen weer
op adem’
Deze vrouwen kunnen een half jaar bij
ons op een anonieme locatie verblijven.
Ook daarna bieden we nog ondersteuning 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 psychische ondersteuning aangeboden en
moeten deelnemen aan een activiteitenprogramma. De vrouwen krijgen bijvoorbeeld 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 natuurlijk niet kunnen bestaan zonder onze
enthousiaste vrijwilligers!

Het Wereldvrouwenhuis
Mariam van Nijmegen biedt
tijdelijke opvang aan dakloze vrouwen zonder verblijfsvergunning met gezondheidsproblemen.
Ricky van Oers (41) uit het
Willemskwartier is de secretaris van de stichting.

In beide bladen wordt uiteraard ook vertelt wat het
Wereldvrouwenhuis doet en waarom. Mooie publiciteit voor ons werk!

Hart van Nijmegen - februari 2020

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 verblijfsvergunning 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 gezondheidsproblemen. 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 prostitutie.

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 ellende 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. ❤
Tekst en foto: Leonie Valckx
(leonie@hartvannijmegen.nu)

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

Wat gebeurde er in 2019?

Vluchtelingen in de knel

• Er zijn in totaal 15 vrouwen opgevangen.
• 11 in het Wereldvrouwenhuis en 4 in Lent
• 6 van hen kwamen uit Eritrea.
• De jongste was 18, de oudste 72 jaar
•	Er kwamen 6 vrouwen, er vertrokken 9
vrouwen
•	
5 vrouwen dienden een nieuwe asielaanvraag in
•	
2 nieuwe bestuursleden en 3 bestuursleden
vertrokken
• Er zijn 2 abonnementen op de sportschool
• Er waren ca 45 vrijwilligers actief.

In februari vertelde Anoeshka Gehring tijdens
een vrijwilligersavond over de opvang en begeleiding van illegalen door Vluchtelingen in de
Knel in Eindhoven. Hun organisatie verschilt op
een aantal punten van ons. Vluchtelingen in de
Knel werkt vooral in opdracht van de gemeente,
werkt naast vrijwilligers met een aantal beroepskrachten, vangt veel meer mensen op dan wij,
en niet alleen vrouwen, maar ook mannen en
gezinnen. Eindhoven doet mee met de landelijke opvang (LVV). Zeer interessant om te horen
hoe het in Eindhoven gaat.

Deze en andere informatie is te lezen in het
jaarverslag op onze website
https://www.wereldvrouwenhuis.nl/uitgelicht/

Le Souk d’Oriënt in museumpark Oriëntalis. Het
was een zeer geslaagde avond met volop gelegenheid tot kennismaking of weer ‘ns bijpraten. De
avond werd bovendien goed begeleid en we togen
tevreden naar huis, met een receptenboek in onze
tas.

Internationale Vrouwendag in Lux
Lux vertoonde 8 maart de documentaire Quienés
somos ahora over Chileense vrouwen die zich aan
het begin van de jaren zeventig verzetten tegen
de dictatuur van Pinochet. Ze werden in de gevangenis of tijdens ondervragingen systematisch
verkracht en gemarteld. De documentairemakers
spraken hen en hun inmiddels volwassen dochters
meer dan veertig jaar later over de impact die dit
had en heeft op hun levens.
Lenie Scholten, voorzitter van het bestuur van
het Wereldvrouwenhuis, nam daarna samen met
documentairemaakster Doetie Bakker en onderzoekster Nicole van Gelder deel aan een nagesprek. Zij trokken de ervaringen van de vrouwen
in Chili door naar de ervaringen van vrouwen, die
tijdelijk in het Wereldvrouwenhuis verblijven, met
seksueel geweld tijdens hun vluchttraject. Zonder
verblijfsvergunning ben je kwetsbaar. Het zijn niet
alleen vrouwen op de vlucht, die deze ervaringen
hebben. Partnergeweld, waarvan nog steeds vooral
(maar niet uitsluitend) vrouwen het slachtoffer zijn,
komt in alle lagen van de samenleving voor en lijkt
niet af te nemen. Ondanks dat het Nederlandse
systeem veel oplossingen biedt, zijn vrouwen ook
in Nederland kwetsbaar.

Kookworkshop voor vrijwilligers
In plaats van een kerstdiner was er in januari een
kookworkshop voor alle vrijwilligers in kookschool

Contactgegevens
Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Inschrijving Kamer van Koophandel: 56257767

www.wereldvrouwenhuis.nl
info@wereldvrouwenhuis.nl
Bankrekening NL77INGB0006279869

