
Nadat het Wereldvrouwenhuis de eerste vijf maanden van 2021 een thuis bood aan zeven vrouwen
hebben inmiddels zes van hen het huis verlaten. De meesten hebben opnieuw asiel aangevraagd.
Eén vrouw heeft goed onderdak gevonden bij Stichting Noodopvang Nijmegen, een bevriende
opvangorganisatie van het Wereldvrouwenhuis. Op dit moment wonen er drie vrouwen in het huis.
De komende maanden komen er geen nieuwe vrouwen bij, omdat we de badkamer in een van de
huizen aan het opknappen zijn. Verderop in deze nieuwsbrief vertellen we daar meer over. 
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Overzicht bewoonsters

Corona

Ook in het Wereldvrouwenhuis proberen we een omgang te vinden met de gevolgen van corona. De
steeds wisselende maatregelen vereisen voortdurend aandacht. We informeren de vrouwen telkens
over de actuele regels. Dit gebeurt vooral in de gezondheidsles. Alle vrouwen die in het
Wereldvrouwenhuis wonen zijn gevaccineerd. Sinds mei is gelukkig geen van de vrouwen positief
getest op corona. Het activiteitenprogramma is al die tijd gewoon doorgegaan. Met elkaar - het
bestuur, de vrijwilligers en de vrouwen die in het Wereldvrouwenhuis verblijven - proberen we voor
iedereen een veilige ruimte te scheppen om zo goed mogelijk met de maatregelen om te gaan. 



Erop uit: het Afrikamuseum en andere leuke activiteiten
 Ondanks de beperkingen vanwege de pandemie waren er leuke activiteiten. In augustus hebben we

het Afrikamuseum bezocht en meegedaan aan een workshop om tasjes te bedrukken. Het was
heerlijk weer en de vrouwen hebben vooral genoten van het buitenmuseum.

Ook hebben we bloemen geplukt in de Warmoestuin in Lent en wandelingen gemaakt in het
bos en langs de Waal. In de eerste week van december hebben we kruidnootjes gebakken
en sinterklaas gevierd. Evenals voorgaande jaren ontvingen we van een donateur voor alle
vrouwen een pakket met cadeautjes. De vrouwen waren blij verrast. Het was een gezellig
uitpakfeest. 



In september van dit jaar kreeg Kadija eindelijk een verblijfsvergunning. Kadija woonde in 2014 bij
ons in het Wereldvrouwenhuis. Ze komt uit Siërra Leone. Kadija was getrouwd toen de oorlog in
Sierra Leone uitbrak. In de chaos van deze oorlog raakte zij haar man kwijt. Hij vluchtte naar
Nederland. Later vluchtte ook Kadija naar Nederland zonder te weten dat haar man al eerder naar
Nederland was gevlucht. Via internet hebben ze elkaar teruggevonden in Nederland! 
Kadija had veel last van trauma’s. Na jaren van behandeling woont zij nu in een eigen huis met haar
man en drie kinderen. En heeft ze nu haar verblijfsvergunning. We wensen haar alle goeds! 

Verdrietig bericht 
  Begin december kregen we het verdrietige nieuws dat Raiya is overleden aan corona. Raiya

was de allereerste bewoonster van het Wereldvrouwenhuis in 2013. Daarna heeft ze jaren
gewoond in een huis van Stichting Noodopvang Vluchtelingen (SNOV). 

Een goede afloop 

Het bestuur van de stichting Wereldvrouwenhuis heeft het afgelopen half jaar eindelijk weer
eens in levende lijve kunnen vergaderen. Tijdens de vergadering is er aandacht voor alle giften
en donaties en de verbouwing (zie bericht elders). Lenie en Rob begeleiden de verbouwing en
zijn in gesprek met de gemeente over de huur van het huis, nu en in de toekomst. Ook maken
we plannen voor vrijwilligersavonden, die voortaan door Offra en Karen georganiseerd zullen
worden. Dorry praat ons bij over alle post, en de acties die voor het Wereldvrouwenhuis zijn
gehouden. Bonita (en sinds kort ook Tetty) vertellen over het reilen en zeilen van activiteiten, de
vrijwilligers en natuurlijk onze vrouwen. Voorzichtig maken we plannen voor ons 10-jarig
bestaan in 2022, daarover binnenkort meer!

Vanuit het bestuur
 



Een opknapbeurt voor het Wereldvrouwenhuis 
De afgelopen jaren is weinig onderhoud gepleegd aan het
Wereldvrouwenhuis. Dat dat hard nodig was, bleek de
afgelopen maanden. Op diverse plaatsen in het huis ontstonden
problemen met water en vocht. Een lekkage in de badkamer,
een halletje dat plotseling onder water stond na hevige regenval
en wateroverlast in het toilet. Ook ontdekten we vochtplekken
op de muren naast de ‘natte’ ruimtes. Kortom, het was tijd voor
actie. We zijn in gesprek gegaan met de gemeente, die de
verhuurder is van de woningen, om te onderzoeken wie welk
aandeel heeft in het onderhoud van de woningen. In afwachting
van de uitkomsten hiervan, zijn we ondertussen begonnen om
de meest dringende problemen aan te pakken. Op dit moment
knappen we de badkamer op in een van de huizen. De
wasmachine zal worden verplaatst naar de gerenoveerde
badkamer. Daarna zal het toilet vervangen worden. Ook de
vochtplekken zullen moeten worden behandeld. 

Als de werkzaamheden in het ene huis afgerond zijn gaan we in
het andere huis met dezelfde klussen aan de slag. 
Gedurende de onderhoudswerkzaamheden is er overlast voor
de bewoners en zal het huis waar op dat moment in gewerkt
wordt, niet beschikbaar zijn. De komende periode nemen we
dus maar de helft van het aantal vrouwen op. 



Nog meer onderhoud 
De onderhoudswerkzaamheden strekken verder. Naast de werkzaamheden in de
badkamers en het toilet vragen de dakgoten aandacht. Binnenkort gaan we deze met een
aantal mensen schoonmaken. Ook het binnenschilderwerk moet ter hand genomen
worden. 

Bijdrage 
De onderhoudswerkzaamheden worden vanuit het bestuur gecoördineerd door Lenie
Scholten en Rob van Dinther. Bij de uitvoering zijn diverse mensen betrokken. Als u vragen
of voorstellen hebt over het onderhoud, als u zelf een bijdrage wilt leveren of als u mensen
in uw omgeving kent die een bijdrage kunnen leveren, dan nodigen we u van harte uit
contact op te nemen met Lenie of Rob. U kunt dat doen door een bericht te sturen naar
info@wereldvrouwenhuis.nl.
We houden u op de hoogte in volgende nieuwsbrieven en via de website. 

Een bijzondere donatie 
Op zondag 5 december waren we uitgenodigd
voor een kerkdienst van Pro Persona, een ggz-
instelling in Nijmegen, om de opbrengst van de
jaarcollecte in ontvangst te komen nemen. Het
was een bijzondere ervaring. In de ‘kapel’, waar
elke zondagochtend de kerkdienst plaatsvindt,
waren ongeveer 15 cliënten van Pro Persona
aanwezig, mensen met een psychische
aandoening die er ook wonen. De meesten van
hen hebben maar een klein inkomen, maar tot
onze grote verrassing had de jaarcollecte toch
het prachtige bedrag van 461,09 euro
opgeleverd! 

De viering had als thema ‘gevangenschap en bevrijding’ en voorganger Jan van de Wal had
een hele mooie uitleg van dit thema, hoe ieder mens gevangen kan zitten in zijn eigen
angsten en trauma’s, vooroordelen en meningen.  En hoe belangrijk het is om je daarvan
bewust te zijn en stappen proberen te zetten om daar wat losser van te komen. Want dan
komt er ruimte en het gevoel van bevrijding en vrijheid. Een mooie gedachte om nog eens
verder op te broeden in deze dagen voor kerst.

Lenie Scholten, voorzitter van het bestuur, mocht vervolgens wat vertellen over het werk
van het Wereldvrouwenhuis en de ervaringen van vrouwen. Dat werd zeer op prijs gesteld,
zo bleek bij de koffie na afloop. Al met al was het een mooie en bijzondere ervaring op
deze zondagochtend. Dank daarvoor, mensen van Pro Persona! En natuurlijk ook bedankt
voor de mooie collecte opbrengst!
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Ladies Open voor Wereldvrouwenhuis 

Eindelijk vond na 2 jaar wachten op 11 september jl de 10de bijeenkomst plaats van het
jaarlijkse Ladies Open van de Nijmeegse tennisvereniging Rapiditas, een damesdubbeltournooi
voor leden en niet-leden. In 2020 gooide corona roet in het eten, maar dit jaar lukte het wel.
Vanwege dit jubileum had het organiserend comité er een extra feestelijke dag van gemaakt,
met als thema The Roaring Twenties, met muziek, eten en drinken, en andere gezelligheid. Een
deel van de opbrengst gaat elk jaar naar een goed doel, en dit jaar was dat het
Wereldvrouwenhuis. Voor veel deelneemsters bleek ons huis niet zo bekend, onze folders en
banieren waren daarom zeer welkom, en dat leidde tot het prachtige bedrag van 800,00 euro!
Bijgaand een foto van een swingende warming-up, want getennist werd er natuurlijk ook!

Op 14  november werd in Nijmegen een
nieuw tijdschrift gelanceerd: BEP, het nieuwe
magazine over vrouwen uit Nijmegen
(www.bepmagazine.nl). Daarin mag een
bijdrage over onze wereldvrouwen natuurlijk
niet ontbreken. Het blad is een initiatief van
Marie Cecile Oosterhout en Tessa Benders
van grafisch ontwerpstudio BONT. Vrouwen
mogen best wat vaker trots op elkaar zijn, is
hun motivatie. Het Wereldvrouwenhuis werd
uitgenodigd om over ons werk te vertellen in
de rubriek Voor een Ander Voor Elkaar.

BEP Laat je zien! 



Tot slot, donateurs doneren vaak in stilte en dat begrijpen we. Niettemin willen we alle gulle
gevers dit jaar hartelijk bedanken. Zij en onze vrijwilligers maken het mogelijk dat we onze
vrouwen kunnen blijven opvangen en begeleiden.

Wilt u het Wereldvrouwenhuis steunen? 
Overweegt u het Wereldvrouwenhuis te steunen, raadpleeg de website. Hier vindt u
informatie over hoe u kunt doneren en hoe het Wereldvrouwenhuis omgaat met uw donatie.
Als er behoefte is aan meer informatie over het Wereldvrouwenhuis dan kunt u altijd een
beroep op ons doen en komen wij graag bij u langs.

Giften in 2021
 

Het jaar is nog niet voorbij, maar we willen toch alvast even stilstaan bij onze gulle gevers die
het Wereldvrouwenhuis mogelijk maken. 

Particuliere donaties 
Tot en met eind november mochten we van maar liefst 28 personen giften ontvangen. Dit zijn
de particuliere donateurs. De helft van deze donateurs maakt periodiek geld over naar het
Wereldvrouwenhuis. Op dit moment – november 2021 – gaat het om een totaalbedrag van €
6.165,00 in 2021. Een van de particuliere donateur schonk dit jaar al € 1.640,00. Op de website
kunt u lezen wat we met deze donaties allemaal kunnen doen. 

Donaties van instellingen en organisaties 
Ook organisaties en instellingen doneren aan het Wereldvrouwenhuis. Dit jaar ontving het
Wereldvrouwenhuis € 34.699,75 aan donaties van organisaties. Ook in deze groep zitten trouwe
donateurs die het Wereldvrouwenhuis al jarenlang steunen. Zonder volledig te kunnen en
willen zijn, zijn dit belangrijke ondersteuners van onze organisatie:

-        Congregatie van het Heilig Hart van Jezus 
-        DEK Caritas
-        Stichting Dominium Abdullam
-        Stichting Cellenbroederhuis
-        Woongemeenschap de Wonne
-        Het Verband
-        Diverse kerkelijke genootschappen met giften en opbrengsten van collectes

Donaties in natura
En dan zijn er de donaties ‘in natura’. Of het nu gaat om het opknappen van een fiets, een
computer, een Sinterklaascadeautje, een fietstas, een extraatje bij de voedselbank, een
fysiotherapie behandeling, gereedschap, een tas met verzorgingsproducten, een
activiteitenuurtje of een taalles, het Wereldvrouwenhuis en haar bewoonsters zijn er enorm blij
mee en dankbaar voor! 
 



Vrijwilligersbijeenkomst

Eind september was er voor het
eerst sinds lange tijd een
vrijwilligersactiviteit. Na een fijne
wandeling (Ommetje Stroom)
waarbij we oer-Hollandse luchten
kregen met wolken, zon en
regenboog, werden we ontvangen
met borrel en heerlijk eten bij
Stroom in Lent. Het was een heel
gezellige avond waarbij mensen
elkaar leerden kennen of elkaar na
lange tijd weer terugzagen.

Voor de vrijwilligers van het Wereldvrouwenhuis zijn er jaarlijks informatie-avonden over
thema’s die meer verdieping geven aan het werk. Dat doen we nu digitaal. Het is minder
gezellig, maar wel informatief. In november was de asielprocedure in Nederland aan de beurt,
specialiteit van het kersverse bestuurslid Karen Geertsema. In anderhalf uur gaf zij de
‘highlights’ weer in de procedure van het moment van aanmelding tot aan de besluitvorming
over de aanvraag, de ingewikkeldheden die zich voordoen in de uitvoering van de procedure,
het werk van asieladvocaten hierin en tot slot nog iets over de rol van de gemeente in de
opvang van vreemdelingen zonder recht op verblijf en hoe de gemeente Nijmegen daaraan
invulling geeft. Het was een verhelderende avond. 

Informatie-avond voor vrijwilligers over de asielprocedure
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