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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen. 

Ook dit jaar stond weer in het teken van Corona. Hoe kunnen we onze bewoonsters 

beschermen tegen besmetting, hoe krijgen we een vaccinatie en QR-code voor hen 

geregeld, hoe kunnen we voldoende veiligheid en beschermingsmaatregelen voor onze 

vrijwilligers regelen? En dan is het zo fijn dat we twee huizen onder een dak hebben, 

waarvan we er een als quarantaineruimte kunnen inzetten bij besmetting, terwijl de vrouwen 

wel nabij blijven en de zorg, het contact en de levering van boodschappen gemakkelijk te 

organiseren zijn. Hier is wel een extra woord van dank op zijn plaats aan Fifi Groenendijk, 

onze coördinator Medisch, die veel extra werk heeft verzet om alles goed geregeld te krijgen, 

o.a. met de GGD Gelderland-Zuid. 

Ons huis is het hele jaar niet volledig bezet geweest. De IND kampt nog steeds met grote 

achterstanden in afhandeling van de asielaanvragen. Daardoor kregen wij in 2021 ook 

minder aanmeldingen. Wij hebben van deze tijdelijke onderbezetting gebruik gemaakt om 

wat renovatiemaatregelen te nemen in de huizen. De badkamers zijn helemaal gestript en 

opnieuw ingericht. En ook is een van de wc-ruimtes opgeknapt. Kapotte meubels zijn 

vervangen en er is grootscheeps opgeruimd in de kelders, de tuin en andere ruimtes.  

 

Voor onze vrijwilligers was 2021 best een onrustig jaar. Er waren veel onderbrekingen in het 

programma door de lockdowns, of vanwege besmettingen in huis. Ook is de algemeen 

coördinator Bonita, na 7 jaar bijna dagelijks op het Wereldvrouwenhuis aanwezig te zijn 

geweest, gestopt met haar vrijwilligerswerk. Het afscheid gaat nog plaatsvinden, maar hier 

wil ik alvast zeggen dat we Bonita ontzettend dankbaar zijn. Niet alleen door haar tomeloze 

inzet, betrokkenheid en geduld, maar vooral ook door de persoonlijke wijze van omgaan met 

onze bewoonsters. En wat zijn we blij met Tetty, die de taken van Bonita meteen wilde 

overnemen. Tetty is van begin af aan actief binnen het Wereldvrouwenhuis, met diverse 

taken en functies, en kent de organisatie als geen ander. Er zijn nog wel meer wisselingen 

geweest onder de vrijwilligers. Maar door de jaren heen blijft er ook een vaste kern die de 

organisatie draagt en de opvang van vrouwen met een goed programma mogelijk maakt. 

Hen wil ik bedanken voor hun inzet, voor al het werk dat verzet is, voor het verschil dat zij 

maken in hun contact met onze vrouwen. Zij zijn 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. 

 

Tot slot een woord van dank aan alle donateurs. De gemeente Nijmegen die de huurlasten 

voor haar rekening neemt, de congregatie van Zusters van het Heilig Hart van Jezus die een 
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substantieel deel van de overige exploitatielasten voor hun rekening neemt. En zo zijn er veel 

meer organisaties, vrijwilligers die met gerichte acties geld voor activiteiten weten binnen te 

halen, supermarkten die meewerken aan inzamelingsacties, zorgverleners en onze vaste 

fietsenmaker die ons ondersteunen, Nijmegenaren die hun betrokkenheid tonen door donaties, 

waarvan een aantal al jarenlang. Allemaal heel erg bedankt, dankzij jullie bijdrage kunnen wij 

onze vrouwen een veilig en activerend onderkomen bieden.  

 

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 zoals koken en boodschappen doen. 

 

 

 

 

 

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. 

 

Huisvesting 

De afgelopen jaren is weinig groot onderhoud gepleegd aan beide woningen. Dat dat hard 

nodig was, bleek eind vorig jaar. Op diverse plaatsen ontstonden problemen met water en 

vocht. Voorzitter en penningmeester zijn in gesprek gegaan met de gemeente, die de 

verhuurder is van de woningen. Ondertussen renoveerde een klusbedrijf alvast de badkamers, 

verving de wc’s en behandelde diverse vochtplekken met succes. Een gespecialiseerd bedrijf 

verwijderde in de halletjes asbest, en een bestuurslid gaf met haar gezin de dakgoten een 

flinke schoonmaakbeurt. Tegelijkertijd werden al te oude meubels en bedden vervangen, extra 

kasten geplaatst en de zolders en kelders opgeruimd. In het voorjaar had de gemeente 

Nijmegen met een hoogwerker al enkele dode bomen uit de tuin verwijderd.  

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 2021 

In totaal zijn in 2021 door Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen 10 verschillende 

vrouwen opgevangen. Daarnaast vangen we sinds 2020 in een apart woninkje 1 vrouw op, 

ouder dan 65 jaar met veel gezondheidsproblemen, die uitgeprocedeerd is, en ondanks 

diverse pogingen, niet terug kan naar eigen land. 

 

Tabel 1: Leeftijden van de in 2021 opgevangen vrouwen 

 

leeftijd 

 

t/m 21 jaar 

 

22 – 30 jaar 

 

31 – 45 jaar 

 

46 – 60 jaar 

 
61 jaar 
en ouder 

Aantal 

vrouwen 

 

0 

 

4 

 

2 

 

4 

 

1 

 

 

De vrouwen waren afkomstig uit Iran (2), Eritrea (3), Armenië (1), Afghanistan (1), Guinee 

Conakry (1), Tadzjikistan (1) en Suriname (1). Zij hebben om diverse redenen onvrijwillig hun 

land verlaten, en vaak is er ook sprake van (seksueel) geweld.  
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Waar gingen vrouwen heen? 

De eerste vijf maanden van dit verslagjaar woonden er zeven vrouwen in het 

Wereldvrouwenhuis. Zes van hen zijn in de loop van het jaar vertrokken: vijf van hen vroegen 

opnieuw asiel aan en kregen daardoor onderdak in een AZC, een zesde vrouw vertrok met 

onbekende bestemming (MOB). De zevende vrouw vond onderdak bij het SNOV, een 

bevriende organisatie in Nijmegen. Tijdens de verbouwing eind van het jaar was er een 

tijdelijke opnamestop. Er woonden toen drie vrouwen in het ene huis, terwijl het andere werd 

opgeknapt. 

 

Geregeld krijgen wij nog iets te horen van vrouwen die eerder in ons huis gewoond hebben. 

Zo lieten afgelopen jaar maar liefst 8 vrouwen ons weten dat zij een verblijfsvergunning hadden 

ontvangen, soms na jarenlang wachten en procederen. Van een andere vrouw, Raja, die in 

2013 de allereerste bewoonster was, ontvingen we helaas eind vorig jaar het bericht van haar 

overlijden. 

 

Medische zorg 

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

vrouwen komen onder behandeling bij de huisartsen van Universitair Gezondheidscentrum 

Heyendael. Veel vrouwen worden doorverwezen naar specialistische zorg in GGZ of een 

ziekenhuis. Bij bezoek aan de huisarts, specialist of andere hulpverleners gaat de 

contactpersoon van de vrouw zoveel mogelijk mee. De kosten worden vergoed door het CAK 

(Centraal Administratie Kantoor) waarmee de hulpverleners een contract hebben gesloten ter 

vergoeding van de hulp aan ongedocumenteerden. Incidenteel betaalt het Wereldvrouwenhuis 

wel de kosten van medicatie of verbandmiddelen. Een tandarts, een fysiotherapeut en een 

opticien helpen onze vrouwen pro deo. Dit soort zorg wordt niet door het CAK vergoed. We 

zijn heel blij met de hulp van deze professionals. 

 

Activiteitenprogramma in 2021 

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

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

- Nederlandse taalles gericht op alledaags taalgebruik;  

- gezondheidsvoorlichting; 

- handvaardigheid en creatieve activiteiten; 
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- 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 (facultatief) 

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

- Een professionele masseuse geeft geregeld massage aan huis.  

 

 

 

 

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

van zaken in het huis en de agenda voor de komende week besproken. De vrouwen krijgen 

dan ook leefgeld, geld voor boodschappen en voor openbaar vervoer (voor bezoeken aan 

dokter, ziekenhuis, apotheek en advocaat en voor sociale contacten). 

 

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 die in Nijmegen blijven in sommige gevallen 

nog gedurende een half jaar een beroep doen op de begeleiding en activiteiten van het 

Wereldvrouwenhuis.  
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Vanwege de steeds wisselende coronamaatregelen heeft het bestuur samen met de 

coördinatoren geregeld bekeken of voortzetten van bovengenoemde activiteiten verantwoord 

was voor zowel de vrouwen zelf als voor de vrijwilligers. Uitgangspunt was daarbij dat de 

veiligheid van eenieder gegarandeerd moest kunnen worden. Het Wereldvrouwenhuis is geen 

huishouden in de zin van de coronaregels, maar een hulpverleningsorganisatie. Daarop waren 

andere coronaregels van toepassing. Dat betekende dat de bewoonsters onderling geen 1,5 

meter afstand hoefden te houden omdat ze een huishouden vormden. En ook dat de 

bezoekregel van 1 persoon per huishouden voor onze vrijwilligers niet van toepassing was. 

Deze komen immers niet op bezoek, maar om de bewoonsters te ondersteunen, les te geven, 

etc. Hulpverleningsorganisaties mochten van de overheid afwijken van de standaard 

coronaregels. Desalniettemin hanteerden we ook als uitgangspunt dat de individuele 

vrijwilligers zichzelf comfortabel zouden voelen om de activiteiten in het huis te begeleiden.  

 

De taallessen en gezondheidslessen werden zoveel mogelijk voortgezet, soms een-op-een in 

huis, soms online. Vanaf het voorjaar kon er wel in de tuin gewerkt worden. De creatieve lessen 

vervielen grotendeels, omdat het daarbij moeilijk bleek om afstand te houden.  

 

Een aantal activiteiten die buitenshuis 

plaatsvinden, kon niet doorgaan. De 

sportscholen waren voornamelijk gesloten, 

evenals het zwembad.  

Tussen de lockdowns door konden we in 

de buitenlucht een paar gezellige 

uitstapjes in de omgeving organiseren, 

zoals de Historische Tuin Warmoes in 

Nijmegen-Lent, een wandeling langs de 

Waal, en het Afrikamuseum in Berg en Dal.  

De studentenvereniging De Navigators 

boden in onze tuin een Paasactiviteit aan: 

het zoeken van verstopte eieren vormde 

een dankbare onderbreking van de 

lockdown. En gelukkig konden we ook in 

eigen huis Sinterklaas vieren: we bakten 

samen kruidnootjes en elke bewoonster 

werd verrast met een pakket cadeautjes. 

Met dank aan een van onze donateurs! 
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Ook dit jaar was het uitbreiden van hun netwerk voor en door de vrouwen in het huis gezien 

de coronamaatregelen veel lastiger. Het bestuur heeft om die reden besloten ook dit jaar niet 

vast te houden aan de zes maandstermijn en vrouwen die deze termijn volmaken niet te vragen 

het huis te verlaten, zolang de beperkende coronamaatregelen gelden.  

  

Half april kregen we ondanks alle beschermende maatregelen toch te maken met corona- 

besmettingen. Vijf van de zeven bewoonsters en een vrijwilligster bleken besmet. Sommigen 

werden behoorlijk ziek, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Alle vrouwen herstelden 

weer goed en het activiteitenprogramma kon weer opgestart worden. Het waren intensieve 

tijden voor de algemeen coördinator en de medische vrijwilligsters. Gelukkig hadden we al 

eerder een coronadraaiboek gemaakt, dat ons goed heeft geholpen. Het bestuur besloot vanaf 

september 2021 alleen vrouwen op te nemen die gevaccineerd waren.  

Eind van het jaar bleek een van de toen drie bewoonsters besmet. Omdat we twee huizen 

hebben kon de zieke vrouw meteen in het ene huis in isolatie gaan, terwijl de andere twee in 

het andere huis verbleven. Ook zij is weer goed hersteld, en de andere twee werden niet ziek. 

 

Via een speciale regeling van de GGD Gelderland-Zuid kwamen de bewoonsters bovendien 

eind van het jaar, net als andere ongedocumenteerden in Nijmegen, in aanmerking voor de 

eerste boosterprik, die op vrijwillige basis aan de vrouwen is aangeboden. 

 

Vrijwilligers en coördinatie 

In 2021 was er één algemeen coördinator voor het Wereldvrouwenhuis, en 4 coördinatoren 

met specifieke aandachtsvelden. De algemeen coördinator Bonita besloot eind van het 

verslagjaar met haar vrijwilligerswerk bij het Wereldvrouwenhuis te stoppen. Gelukkig was de 

coördinator Vrijwilligers, Tetty, bereid de functie van algemeen coördinator over te nemen.  

Elke week vergaderen de algemeen coördinator, de coördinator Medisch, en de coördinator 

Vrijwilligers om de lopende èn onverwachte zaken rondom de vrouwen en de vrijwilligers door 

te nemen. Op basis daarvan stuurt de algemeen coördinator wekelijks een intern bericht naar 

alle vrijwilligers, met relevante informatie. 

 

In dit verslagjaar waren ongeveer 50 vrijwilligers actief. Alhoewel er geregeld vrijwilligers 

vertrokken, kwamen er ook weer andere bij, waardoor het totale aantal min of meer stabiel 

bleef, en de continuïteit van de begeleiding niet in gevaar kwam. De intake en selectie van de 

vrijwilligers gebeurt door de coördinator Vrijwilligers. Deze zorgt samen met de algemeen 

coördinator en de coördinator Individuele Begeleiders voor de begeleiding van de vrijwilligers.  
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We hebben ook in 2021 bijna geen live activiteiten kunnen aanbieden aan de vrijwilligers. De 

intervisiegroepjes van de taalvrijwilligsters en van de individuele begeleidsters vonden geen 

doorgang. Ook konden we geen vrijwilligersavonden, trainingen of opleidingen organiseren. In 

november vond er wel een digitale bijeenkomst plaats, speciaal voor de nieuwe vrijwilligers, 

over de asielprocedure, met een inleiding van bestuurslid Karen Geertsema. 

 

Ook de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst en de Zomerborrel gingen niet door. Maar de 

gezellige ‘’live’’ ontmoeting eind september, met een wandeling langs de Waal, gevolgd door 

een maaltijd in een restaurant, maakte veel goed. Evenals de Kerstattentie, door het bestuur 

verzorgd en persoonlijk rondgebracht bij de vrijwilligers thuis, hetgeen zeer gewaardeerd werd. 

 

 

 

 

Half april kregen we het verdrietige bericht dat onze oud-vrijwilligster Trees Rooijendijk was 

overleden. Zij was jarenlang zeer nauw betrokken bij het Wereldvrouwenhuis en vervulde  

verschillende functies. Nooit was haar iets te veel. We houden haar in dankbare herinnering. 
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Het Wereldvrouwenhuis dankt alle vrijwilligers hartelijk voor hun grote inzet, betrokkenheid en 

flexibiliteit in dit toch niet gemakkelijke jaar! 

Bestuur van de stichting 

Het bestuur van de Stichting bestond eind 2021 uit vijf personen. Begin 2021 trad Karen 

Geertsema, universitair docent migratierecht aan de RU te Nijmegen, toe tot het bestuur.  

Vanwege een functie in het buitenland vertrok Ricky van Oers als secretaris. Bestuurslid Dorry 

de Beijer volgde haar op 1 mei op. Het bestuur vergaderde in 2021 zesmaal, in aanwezigheid 

van de algemeen coördinator. Op een na vonden alle vergaderingen digitaal plaats.  

De voorzitter, secretaris en penningmeester en de coördinatoren hadden regelmatig 

tussendoor overleg over lopende of onverwachte zaken.  

 

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

vrijwilligersbijeenkomsten, externe vertegenwoordiging en representatie, verslaglegging en 

archivering, onderhoud van beide huizen, en contacten met de gemeente Nijmegen en andere 

lokale en landelijke overheidsinstanties, vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur.  

 

Inkomsten 

In 2021 had het Wereldvrouwenhuis minder inkomsten, te weten  E 45.875,84 dan uitgaven, 

te weten E 50.497,77, en nam onze reserve dus af. De donaties van bedrijven en instellingen 

waren hoger dan begroot, maar in overleg met de Gemeente Nijmegen is de bijdrage die we 

van haar mochten ontvangen, teruggestort. 

 

Giften en acties 

De werkzaamheden van de 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. Daarnaast verschaffen onze donateurs ons de financiële middelen om 

de opvang en begeleiding mogelijk te maken.  

• Van particuliere donateurs ontvingen we dit jaar € 7.505,00. We ontvingen giften van 

35 personen. Van één persoon ontvingen in 2021 ruim € 1.805,00.  

• Van organisaties, instellingen en kerkgenootschappen ontvingen we afgelopen jaar € 

38.060,84. Een aantal donateurs steunt ons al meerdere jaren en heeft aangegeven 

dit te willen voortzetten. De giften die we mochten ontvangen zijn o.a. afkomstig van 

de congregatie van de Zusters van het Heilig Hart van Jezus, het Oranjefonds, de 
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Stichting Dominium Adullam, (collectes van) verschillende kerkgenootschappen, 

Woongemeenschap de Wonne, het Verband, stichting Basta, tennisvereniging 

Rapiditas en Het Cellenbroederenhuis. 

 

Reserves en voorzieningen 

Het Wereldvrouwenhuis had een ruime algemene reserve, wat aanleiding was voor een 

gesprek met vertegenwoordigers van de Gemeente Nijmegen. Op hun verzoek hebben we 

hun bijdrage voor dit jaar teruggestort. Tegelijk hebben we onze reserve nu opgedeeld in een 

aantal voorzieningen voor toekomstig te maken kosten, met een totaal van E 80.389,00, en is 

de vrije reserve teruggebracht tot E 8.570,53. 

Geïnteresseerden kunnen de jaarrekening 2021 inzien op onze website. 

 

Bijzondere donaties 

 

 

We kregen begin dit jaar 4 

laptops van De Kentering, 

cultureel centrum voor mensen 

met psychiatrische achtergrond 

in Nijmegen. Deze kwamen 

vanwege de lockdowns zeer 

goed van pas. Ze zijn gebruikt 

voor de online taalles, de 

gezondheidsles en sport. 

 

De vrouwen konden er zelf 

Nederlandse taal op oefenen, 

informatie ophalen, recepten 

opzoeken en het nieuws 

bijhouden. 

 

 

 

Eindelijk vond na 2 jaar wachten op 11 september de 10de bijeenkomst plaats van het 

jaarlijkse Ladies Open van de Nijmeegse tennisvereniging Rapiditas. Vanwege dit jubileum 
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had het organiserend comité er een extra feestelijke dag van gemaakt. Een deel van de 

opbrengst gaat elk jaar naar een goed doel, en dit jaar was dat het Wereldvrouwenhuis. Veel 

deelneemsters kenden ons huis niet, onze folders en banieren waren daarom zeer welkom. 

En dat leidde tot het prachtige bedrag van 800,00 euro! 

 

Op zondag 5 december waren voorzitter en secretaris uitgenodigd voor een kerkdienst van 

Pro Persona, een GGZ-instelling in Nijmegen, om de opbrengst van de jaarcollecte in 

ontvangst te komen nemen. Het werd een bijzondere ervaring. In de kapel waren ongeveer 15 

cliënten van Pro Persona aanwezig. De meesten hebben maar een klein inkomen, maar tot 

onze grote verrassing had de collecte toch het geweldige bedrag van 461,09 euro opgeleverd! 

 

 

 

 

Het Wereldvrouwenhuis dankt alle donateurs, groot en klein, hartelijk voor de ondersteuning. 

Zonder jullie giften zou ons werk niet mogelijk zijn! 

 

Communicatie en fondsenwerving 

In juni en december 2021 zijn twee nieuwsbrieven verschenen. Deze werden per mail 

verspreid onder geïnteresseerden en donateurs (ruim 300 personen en organisaties).  
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Het Wereldvrouwenhuis maakt nog steeds gebruik van Facebook om nieuws te verspreiden 

(www.facebook.com/wereldvrouwenhuis). Het heeft daarnaast sinds kort een profiel op 

Instagram (www.instagram.com/wereldvrouwenhuis).  

 

 

Interview Wereldvrouwenhuis op website van kerken Nijmegen-West. 

De twee kerken in Nijmegen-West, te weten De Goede Herder en Antonius Abt, en de 

congregatie van de zusters Dominicanessen van Neerbosch besloten de opbrengst van de 

Vastenactie - die plaatsvindt tijdens de Veertigdagentijd voorafgaand aan het Paasfeest - dit 

jaar te bestemmen voor het Wereldvrouwenhuis. Een interview met onze voorzitter en 

algemeen coördinator door pastor Hans van Zonneveld werd gepubliceerd op de website: 

www.katholiekwest.nl. In het parochieblad OASE van april verscheen een informatief stuk van 

onze secretaris. 

 

Bijdrage aan  nieuw Nijmeegs blad over vrouwen BEP 

Op 14 november werd in Nijmegen een nieuw tijdschrift gelanceerd: BEP, het nieuwe 

magazine over vrouwen uit Nijmegen, een initiatief van grafisch ontwerpstudio BONT. Met als 

motivatie dat vrouwen best wat trotser op zichzelf mogen zijn! Het Wereldvrouwenhuis werd 

uitgenodigd om over ons werk te vertellen in de rubriek Voor een Ander Voor Elkaar. 

 

Gemeente Nijmegen en Rijksbeleid 

Al vanaf de oprichting van het Wereldvrouwenhuis in oktober 2012 staan we als organisatie in 

nauw contact met de gemeente Nijmegen. Ook hebben we regelmatig contact met 

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

bekijken waar we elkaar kunnen ondersteunen en op welke fronten we kunnen samenwerken.  

 

Landelijk is er ook iedere 2 maanden een overleg met alle zusterorganisaties uit het hele land, 

onder voorzitterschap van LOS in de persoon van Rian Ederveen. Het Wereldvrouwenhuis 

neemt deel aan dit platform, waarmee we goed op de hoogte blijven van actuele 

ontwikkelingen en ervaringen elders.  

 

In 2017 werd bekend dat het nieuwe kabinet de opvangvoorzieningen voor migranten zonder 

verblijfsvergunning wilde onderbrengen onder zogenaamde Landelijke Vreemdelingen 

Voorzieningen (LVV’s). Nijmegen neem tot nu toe niet deel aan de pilots die sindsdien in 

verschillende steden zijn opgezet. 

 

http://www.facebook.com/wereldvrouwenhuis
http://www.instagram.com/wereldvrouwenhuis
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Wel vindt sinds 2014 het Lokale Samenwerkings Overleg (LSO) plaats. Deelnemers zijn de 

Gemeente Nijmegen, Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V), Immigratie- en Naturalisatie Dienst 

(IND), Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), Stichting 

Noodopvang Vluchtelingen (SNOV), Stichting Gast, Wereldvrouwenhuis Mariam van 

Nijmegen en VluchtelingenWerk (VW). Een beleidsmedewerker van de Gemeente Nijmegen 

begeleidt het overleg. Het doel van het LSO is om tot blijvende oplossingen te komen voor 

lokale problematiek van en met vreemdelingen en illegaal verblijf tegen te gaan. Namens het 

Wereldvrouwenhuis neemt dr. Kees Groenendijk, emeritus-hoogleraar migratierecht aan de 

Radbouduniversiteit, aan dit overleg deel. 

 

Cliënten waren vaak huiverig om hun zaak te laten bespreken, omdat ze vreesden voor 

negatieve gevolgen. De meesten hadden echter niet veel te verliezen, vooral omdat er nooit 

adressen worden doorgegeven en zij niet opgepakt en/of uitgezet worden gedurende de tijd 

dat hun zaak besproken wordt in het LSO. Dit laatste is mondeling overeengekomen en geldt 

niet als er sprake is van strafbare feiten. 

 

Tussen 2014 en 2021 zijn in totaal dertig casussen ingebracht, waarvan één van een cliënte 

van het Wereldvrouwenhuis. Vier van deze casussen worden momenteel nog besproken en 

26 zaken zijn afgesloten. Het betrof negentien mannen, negen vrouwen en twee gezinnen, uit 

negentien verschillende landen uit Afrika, zes uit de Kaukasus, vier uit het Midden-Oosten en 

één uit Azië. In tien van de afgesloten casussen is positief resultaat bereikt, in de vorm van 

een verblijfsvergunning of vrijwillige terugkeer. In zeven van deze casussen speelde het LSO 

in Nijmegen een cruciale rol, in drie bepaalden voornamelijk andere factoren de positieve 

afloop. In vijf casussen loopt nog een procedure en verblijven de meeste betrokkenen in een 

AZC. Het LSO heeft elf casussen afgesloten zonder resultaat, waaronder helaas ook die van 

de cliënte van het Wereldvrouwenhuis. We blijven de casussen waarin nog een procedure 

loopt op afstand volgen om de uiteindelijke afloop te monitoren. 

Cijfers afgesloten zaken  

Resultaat    Aantal   Percentage  

Verblijfsvergunning     8   31 %  

Vrijwillige terugkeer     2     8 %  

Nog in procedure     5   19 %  

Geen blijvende oplossing  11   42 % 

Totaal    26  100% 
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Aandachtspunten voor 2022 

In het Wereldvrouwenhuis neemt sinds de vergaande versoepeling van de coronamaatregelen  

vanaf half maart 2022, het aantal vrouwen dat wordt opgevangen langzaam weer toe. Het is 

echter lastig een voorspelling te doen over wat ons te wachten staat.  

De IND heeft in 2021 een groot aantal zaken die lang waren blijven liggen afgerond. Dat kan 

tot gevolg hebben dat in 2022 de behoefte aan opvangplekken voor uitgeprocedeerden en 

ongedocumenteerden zal groeien. Tegelijkertijd zitten de AZC’s  van het COA sinds eind vorig 

jaar overvol. Dit komt doordat er meer asielzoekers zijn gekomen dan verwacht, met name 

door gezinshereniging, en statushouders niet kunnen verhuizen naar een reguliere woning 

vanwege de vastgelopen woningmarkt. We verwachten daarom in het komende jaar meer 

aandacht te moeten besteden aan het vinden van geschikte opvangadressen voor de vrouwen 

na afloop van de zes maanden die ze in ons huis kunnen wonen.  

 

Inmiddels is het volledige programma dat de vrouwen volgen weer bijna helemaal opgestart. 

Dat geldt ook voor de deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligsters. Daarbij zullen we 

extra aandacht geven aan de nieuwe vrijwilligsters, iets wat we tijdens de coronacrisis 

nauwelijks konden bieden. Ook zullen de twee intervisiegroepjes van taaldocentes en 

individuele begeleidsters weer beginnen. En natuurlijk plannen we enkele gezellige 

bijeenkomsten, zoals de Zomerborrel, om elkaar, soms voor het eerst, ‘’live’’ te ontmoeten. 

 

 

En last but zeker not least: in oktober bestaat het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen 

10 jaar! Dat laten we zeker niet ongemerkt voorbijgaan. Er is inmiddels een jubileumcommissie 

gevormd, die zich buigt over een feestelijke bijeenkomst in het najaar! 
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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) 

 

Samenstelling van het bestuur in 2021: 

drs. Lenie Scholten, voorzitter 

mr. dr. Ricky van Oers, (tot mei) secretaris 

drs. Dorry de Beijer, (vanaf mei) secretaris 

drs. Rob van Dinther, penningmeester 

dr. Offra Duerink, medisch aandachtsveld  

mr. dr. Karen Geertsema, juridisch aandachtsveld 

 

 

mailto:info@wereldvrouwenhuis.nl

