
Het is voor de bewoonsters en vrijwilligers ontzettend fijn dat het activiteitenprogramma weer
volop in uitvoering is. Met een mooie nieuwe aanvulling: er wordt nu ook naailes aangeboden,
wanneer de bewoonsters dit willen. Dit heeft inmiddels al wat zelfgemaakte kleding opgeleverd,
zoals een blouse met broek, schort en tas. Ook is het super fijn dat, na een lange afwezigheid
vanwege corona, een van de vrijwilligers op regelmatige basis weer massages komt geven. 
Naast deze activiteiten, zijn er de afgelopen maanden ook uitstapjes geweest. We hebben genoten
van een stadswandeling en een bezoek aan de Hortus, en onze ogen uitgekeken op Koningsdag
op de Goffert. Ook hebben we gewandeld in de Hatertse vennen en een bezoek gebracht aan een
boerderij waar een van de vrijwilligers woont.
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Weer volop activiteiten  



In de vorige Nieuwsbrief schreven we over de verbouwing. Deze is nu afgerond. Begin dit jaar
waren de nieuwe badkamers klaar. Het is nu prettig douchen voor de bewoonsters! Ook zijn de
vochtplekken op de muren hersteld. Een stroomstoring zorgde voor enige overlast. We moesten
het een dag stellen zonder elektriciteit. En twee avonden met kaarslicht doorbrengen. De
gemeente heeft brandmelders laten plaatsen in het huis. Naar aanleiding hiervan hebben we
met de bewoonsters gesproken over brandveiligheid en geoefend wat je moet doen als er brand
is.

Gelukkig is de situatie rondom corona (voorlopig)
genormaliseerd. De eerste maanden van het jaar
hebben de vrijwilligers en de bewoonsters
veelvuldig gebruik gemaakt van zelftesten om
verspreiding van corona zoveel mogelijk te
voorkomen. Helaas hadden we in februari toch te
maken met een coronabesmetting. De besmetting
bleef beperkt tot een van de vrouwen, die twee
weken in isolatie heeft gewoond. Verder kregen en
krijgen de vrouwen, die bij ons verblijven, een
coronavaccinatie of boosterprik wanneer ze
daarvoor in aanmerking komen. Op dit moment zijn
er weinig speciale maatregelen. We verzoeken de
vrouwen die in het Wereldvrouwenhuis wonen en
de vrijwilligers die het Wereldvrouwenhuis
bezoeken om bij verschijnselen die kunnen duiden
op corona een zelftest te doen. 

Corona in het Wereldvrouwenhuis

Verbouwing, stroomstoring en brandmelders

Ons oudste bewoonster wordt 75 jaar. Maria (niet haar
echte naam) komt uit Azerbeidzjan en woont in een
seniorenwoning sinds de sluiting van ons huis in Lent.
Ze is heel blij met het huis. Het huis heeft een kleine
patio met verhoogde plantenbak, waar zij een groente-
en kruidentuintje heeft. Maria weet veel van kruiden en
bloemen en vindt dat heel leuk. Zij kan goed koken en
bakken en maakt lekkere hapjes als je op bezoek komt.
Ook met haar buren kan ze het goed vinden; ze brengt
hen geregeld iets lekkers. Maria is al 17 jaar in
Nederland en wacht op de beslissing in een nieuwe
procedure. We hopen dat het na zoveel jaar toch een
keer leidt tot een verblijfsstatus. 
We wensen haar een fijne dag. Een aantal vrijwilligsters
zullen Maria als verrassing mee op stap nemen. 

Van harte gefeliciteerd! 



Twee vrouwen, die enkele jaren geleden bij ons in huis woonden, zijn in de afgelopen periode
beiden bevallen van een dochter. Het zijn prachtige baby’s met prachtige namen: Berta en
Bethlehem. We wensen de jonge moeders heel veel geluk, samen met hun partner en dochter.
Een van hen kreeg gelukkig recent een verblijfsstatus. We hopen nu des te harder dat dat voor de
ander ook lukt. 

Babynieuws

We ontvingen 10 kaarten voor een voorstelling van het Nederlands Danstheater ter gelegenheid
van het 60 jarig bestaan van de Schouwburg. Ook kregen we kaarten voor de Music meeting. 
We kregen heel veel spullen zoals kasten, bedden, handdoeken, stoelen, keukenspullen, spelletjes,
een fietspomp en een hometrainer. Alle gevers heel hartelijk dank. We zijn er erg blij mee en
hebben genoten van de uitjes. 

Gulle gevers bedankt



Interview met vrijwilliger Nel

Ik doe het onderhoud in de tuin, omdat ik dat goed kan
combineren met werk. Het is een vrij grote tuin met aan
de voor- en achterkant een stuk. Nu ik iets minder werk
begeleid ik ook een van de vrouwen. Dit betekent dat ik
wekelijks contact onderhoud om te horen hoe het gaat en
om te kijken of ze ergens behoefte aan heeft. We nemen
samen de dagelijkse dingen door, zoals doktersbezoeken
en de kledingbank. Daarnaast kijken we samen naar haar
procedure om te zien wie er kan helpen en of er juridisch
nog iets aan te veranderen is. En we kijken natuurlijk wat
de vervolgstappen zijn als ze bij ons weg moet. 

Wat doe je voor het Wereldvrouwenhuis? 
 

Ik heb me al mijn hele leven beziggehouden met ongelijkheid tussen landen en de
mensen in die landen. Het feit dat wij in Nederland veel kansen hebben, zie ik niet als een
recht maar als een toeval. Wij hebben het geluk dat we hier geboren zijn en daarom vind
ik dat we ons in moeten zetten voor mensen die het minder getroffen hebben. Toevallig
staat het Wereldvrouwenhuis bij mij in de wijk en sprak ik een ex-bestuurslid over het
huis. Aangezien ik in mijn werk veel met vrouwelijke vluchtelingen heb ik gewerkt, sloot
het goed aan. 

Wat motiveerde je om vrijwilliger te worden? 
 

Ik vind het mooi als vrouwen me spontaan meehelpen in de tuin en hun kennis met me
delen. Voor hen is het een herinnering aan hun eigen land en een manier om even iets
om handen te hebben en te ontspannen. 

Wat is het mooiste moment dat je hebt meegemaakt als vrijwilliger?
 

Contact hebben met mensen die in de knel zitten en dan merken dat je daar een bijdrage
aan kan leveren. Verder ben ik erg van de natuur en wandelen. Ik geniet er ook erg van
dat alles weer in bloei staat. Het lijkt me heel leuk om nog een keer te wandelen in
Honduras. Daar heb ik zes jaar gewerkt op het platteland en in de bergen. Mijn dochter en
haar partner wonen daar en ik zou graag nog een keer met hen daar een wandeling
maken.  

Waar beleef je zelf veel plezier aan?



Donderdag 9 juni is het coalitieakkoord gepresenteerd van de nieuwe gemeenteraad
Nijmegen. Zoals jullie wellicht weten is GroenLinks de grootste partij geworden. De
stadspartij Nijmegen werd onverwachts de tweede grote partij, en dus was het logisch dat
beide partijen gezamenlijk het initiatief namen voor coalitieonderhandelingen. 
Uiteindelijk is alleen D66 erbij gekomen, en zij vormen dus het nieuwe gemeentebestuur
met maar liefst 4 nieuwe wethouders. In het nieuwe coalitieakkoord komt het woord
vluchteling niet voor. Mij is verzekerd dat er alleen nieuwe acties en voornemens in het
coalitie akkoord zijn opgenomen. Het feit dat vluchtelingen er niet in voor komen zou
betekenen dat er niets verandert en dat de gemeentelijke inzet gewoon gecontinueerd
wordt zoals we dat de afgelopen jaren gewend zijn. Mooi, maar toch. Een politiek
statement naar dit landelijke kabinet hadden we wel kunnen gebruiken ter ondersteuning
van ons werk.

Want ook over de landelijke vreemdelingen voorziening (LVV) staat helaas niets vermeld.
Wat is dat ook alweer? De 5 grote steden waren de afgelopen jaren pilot gemeentes voor
de LVV. Dat betekent dat er intensiever wordt samengewerkt met de partners uit de
asielketen, dus de IND, DT&V, de Vreemdelingenpolitie, de gemeente en de NGO zoals
Vluchtelingen in de knel in Eindhoven of Inlia in Groningen. Het is de bedoeling dat er een
landelijk dekkend netwerk komt voor de LVV. Nijmegen zou daar dan ook onderdeel van
worden, maar worden we daar wel blij van? De tussenevaluatie is best kritisch. De
samenwerking levert nog weinig resultaat op. Het was namelijk de bedoeling dat op vast
gelopen dossiers een doorbraak gemaakt zou kunnen worden. Een doorbraak naar
legalisering, doormigratie of terugkeer. Die doorbraak blijkt in veel gevallen toch niet te
realiseren. Terwijl dit huidige kabinet de nadruk vooral op (gedwongen) terugkeer gaat
leggen. De gemeente Nijmegen heeft voor zover bekend nog geen standpunt ingenomen. 

Wij vinden wel dat er een landelijk dekkend netwerk van opvangvoorzieningen zou moeten
komen voor ongedocumenteerde vluchtelingen, maar niet als alleen terugkeer de
voorwaarde is waaronder er gebruik van gemaakt kan worden. We zien zelf uit onze eigen
cijfers van de vrouwen die wij opgevangen hebben dat maar liefst 44% van onze vrouwen
toch gelegaliseerd is in Nederland. Sommigen van hen zijn dus onterecht afgewezen, bij
anderen hebben zich nieuwe omstandigheden voor gedaan, bijvoorbeeld doordat ze een
kind hebben gekregen, waardoor ze alsnog wel in aanmerking kwamen voor een
verblijfsvergunning. De staatssecretaris zal nog voor het politieke zomerreces met een
voorstel komen voor de landelijke uitrol van de LVV. Wij volgen het op de voet, en we zullen
jullie blijven informeren. Want wie weet roepen we jullie nog op om mee te gaan
protesteren mochten de plannen van eenzijdige (gedwongen) terugkeer toch doorgaan.
Jullie horen nog van mij! 

Lenie Scholten (voorzitter) over Landelijke
Vreemdelingen Voorzieningen (LVV's)



Er zijn de afgelopen periode twee
vrijwilligersbijeenkomsten en een zomerborrel geweest.
De eerste vrijwilligersbijeenkomst ging over het
coalitieakkoord van het nieuwe kabinet en de betekenis
daarvan voor de positie van asielzoekers. Er werd met
name ingegaan op de ontwikkelingen rondom de
Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (zie ook een
stukje van Lenie Scholten hierover in deze nieuwsbrief).
De tweede vrijwilligersbijeenkomst ging over de
betekenis van zorg in relatie tot het Wereldvrouwenhuis.
Bijzonder was dat dit sinds lange tijd weer een live
bijeenkomst was. Beide avonden waren erg interessant
en goed bezocht. 

Op dinsdag 21 juni was er een zomerborrel voor alle
vrijwilligers en bewoonsters. Na een rondleiding over
Landgoed Grootstal langs de verschillende voedsel-
landbouw-initiatieven, genoten we van een hapje en een
drankje verzorgd door ‘Food of Cultures’. Bonita werd in
het zonnetje gezet als dank voor haar inzet en tijd als
coördinator. Het was een gezellige dag!

Vrijwilligersactiviteiten

Contactpersoon. Iemand die aanspreekpunt (contactpersoon) wil zijn en steun en toeverlaat
van een vrouw die in het Wereldvrouwenhuis woont. Als contactpersoon bekijk je samen met
de bewoonster wat er nodig is op het gebied van medische hulp, juridische procedure en
sociaal netwerk. 
Fondsenwerving en sponsoracties. Ben jij degene die mee wil en kan helpen met het aanboren
van fondsen, die het leuk vindt om sponsoracties op poten te zetten of die zich hierin wel wil
verdiepen? 
Coördinator vrijwilligers: verantwoordelijk voor intakegesprekken met vrijwilligers en opstellen
vacatures. De coördinator vrijwilligers maakt deel uit van het coördinatieteam. Het team
bespreekt wekelijks hoe het gaat met de bewoonsters en met het Wereldvrouwenhuis.

We zijn momenteel op zoek naar vrijwilligers voor drie verschillende functies: 

Lijkt een van deze functies je wat? Dan komen we heel graag met jou in contact! Kijk op de website
of bel direct met de coördinator. Dat kan op nummer 06 45588555.

Oproep: nieuwe vrijwilligers



Dit jaar hebben inmiddels vier vrouwen, die in het Wereldvrouwenhuis verbleven, een
verblijfsstatus gekregen. Midah verbleef vijf jaar geleden bij ons en heeft lang op een status
moeten wachten. Mavjuda en Ghazal zijn vorig jaar vanuit het Wereldvrouwenhuis naar Ter
Apel gegaan voor een hernieuwde asielprocedure. Met succes! Ook Farzana vroeg opnieuw
asiel aan toen ze bij ons wegging; ze moest anderhalf jaar wachten op een interview met de
IND maar op de valreep voor de sluitingsdatum van de Nieuwsbrief hoorden we dat ze een
verblijfsstatus heeft gekregen.

Van de 97 vrouwen die in het Wereldvrouwenhuis hebben gewoond hebben inmiddels 42
vrouwen een status. Zij zijn dus niet meer illegaal in Nederland. 6 vrouwen zijn nog bezig
met een juridische procedure om legaal verblijf te verkrijgen.

Met heel veel dank aan Dorry en Tetty kan ik (Lenie Scholten, voorzitter) het nieuwe jaarverslag
aankondigen. En ook veel dank aan Rob voor de inmiddels goed gekeurde jaarrekening 2021. Als
je naar onze website gaat kun je beide teksten vinden. Ook 2021 heeft in het teken gestaan van
Corona. Het heeft ons beperkt in onze activiteiten, maar desondanks hebben we toch 11 vrouwen
in dat jaar bescherming kunnen bieden in onze huizen. We hebben ook de gelegenheid
aangegrepen om bij de tijdelijke onderbezetting het huis op te knappen. De badkamers zijn
vernieuwd, er is grootscheeps opgeruimd en meubels zijn vervangen. Bonita die na jarenlange
tomeloze inzet en betrokkenheid het coördinatie stokje heeft over gedragen aan Tetty, ook een
ingrijpende gebeurtenis van het afgelopen jaar. Maar terug naar ons jaarverslag: veel leesplezier!
het bestuur is trots op de inhoud, wat is er weer veel werk verricht door iedereen.

Jaarverslag

Een verblijfsstatus voor Midah, Mavjuda, Ghazal en Farzana



Het verhaal van Maryam 

Ik woonde op een eilandje voor de kust van Somalië, maar daar was ook de terreur van Al
Shabab. Vrouwen werden gedwongen om met terroristen te trouwen, jonge meisjes
werden onder dwang besneden. Dat gebeurde met een van mijn zussen, zij bloedde dood
na zo’n besnijdenis. Dat was voor mij een dwingende reden om te vluchten. Mijn ouders
hebben ervoor gezorgd dat ik weg kon via een tussenpersoon die mijn reis regelde. 

Vertrek 

Het onderstaande verhaal is het verhaal van een vrouw afkomstig uit Somalië. Laten we haar
Maryam noemen. Ze verblijft nu 13 jaar in Nederland, waarvan ze 8 maanden in het
Wereldvrouwenhuis doorbracht. Het waren moeilijke jaren voor Maryam. Ze kende tegenslag
en ervoer veelvuldig dat ze slecht werd bejegend. Daar staat tegenover dat 
ze ook mensen ontmoette die haar verder hielpen. Het is geen 
gemakkelijk verhaal. Het is een verhaal over de onrechtvaardigheid 
die Maryam ervoer als ‘ongedocumenteerde’  in ons land. 

Sinds bijna een jaar woon ik nu met mijn
zoontje in een keurige flat in Oosterhout bij
Breda. Ik heb er tien jaar over gedaan om zover
te komen. Ik probeer deze tien jaar te
beschrijven. 

Op 10 november 2009 kwam ik aan in Nederland. De tussenpersoon zette me op een trein
naar Schiphol. Ik had geen idee waar ik was en wat ik moest doen, ik ben daar naar de
politie gegaan en zij hebben me naar Ter Apel gestuurd. Na mijn asielaanvraag heb ik een
jaar in een AZC bij Burgum (Friesland) gewoond en toen kreeg ik een negatieve beslissing.
Men geloofde mij niet vanwege mijn taal (swahili). Op het eiland waar ik vandaan kom,
spreken ze een andere taal dan op het vasteland van Somalië. In 2012 moest ik het AZC
verlaten. Ondertussen was ik getrouwd met een man die over goede verblijfspapieren
beschikte, terwijl ik ongedocumenteerd was. Mijn advocaat raadde mij aan om bij mijn
man te blijven en via hem ook een verblijfsvergunning te krijgen. Hiervoor had ik o.a. een
geboortecertificaat uit Somalië nodig. Mijn vader in Somalië deed zijn best voor mij en mijn
Nederlandse ‘Pappa’ hielp me ook, maar toen ik met die documenten bij de IND aankwam,
kreeg ik te horen dat het valse papieren waren en volgde een negatieve beslissing.
Datzelfde gebeurde bij de IND in Hoofddorp  (een IND speciaal voor
familieaangelegenheden) . 

Aankomst 



Het verhaal van Maryam 

Ik ging terug naar mijn echtgenoot en voelde me moedeloos. In juni 2015 werd er ’s
ochtends vroeg gebeld. Mijn man was op dat moment weg en ik was nog niet aangekleed.
Via de intercom zei iemand dat er een pakje werd gebracht. Ik drukte op de bel om de
deur open te doen, en plotseling stonden vier politiemannen in mijn huis. Zij gedroegen
zich grof, ik mocht me alleen in hun bijzijn aankleden. Het was heel vernederend. Vlak voor
ze mijn telefoon en tablet in beslag namen kon ik nog snel een vriendin inseinen dat ze
mijn man op de hoogte moest brengen. De politiemannen namen me mee naar het
hoofdbureau van politie in Doetinchem, waar ik woonde. Ik weigerde iets te zeggen
voordat mijn advocaat bij me was. Ik werd drie dagen opgesloten zonder enige privacy.
Continu stond de camera aan, ook als ik naar het toilet moest. Het water dat ik kreeg was
zowel drinkwater als water voor het toilet. Ik voelde me slecht bejegend door het hoofd
van de politie. Mijn advocaat diende een klacht in. Vanuit Doetinchem werd ik afgevoerd
naar het detentiecentrum in Rotterdam. Daar verbleef ik vier maanden. Er is nauwelijks
comfort, laat staan privacy. 
Gedurende deze periode ben ik naar de ambassades van Tanzania en Kenia geweest. Daar
verklaarde men dat het heel normaal was dat ik Swahili sprak, omdat ik van een kusteiland
afkomstig was. Deze verklaringen werden naar de IND en naar mijn advocaat gestuurd. 
Tijdens mijn verblijf in detentie had ik contact met een medewerker van DT&V (Dienst
Terugkeer& Vertrek). Hij kreeg mij uit detentie en vertelde me dat ik via de Somalische
ambassade in Brussel bewijsstukken moest regelen, die konden aantonen dat ik niet uit
Tanzania of uit Kenia afkomstig was. Dan kon ik via DT&V een verblijfsvergunning voor één
jaar krijgen, zo vertelde men mij. 

Illegaal in Nederland

Eenmaal uit detentie, ging ik terug naar mijn man in Doetinchem. Hij wilde echter niets
meer met mij te maken hebben en scheidde van mij volgens Islamitisch recht. Ik heb nooit
begrepen wat het probleem was. Zonder papieren, zonder huis en zonder geld was ik
dakloos in Nederland. Een vriendin met een verblijfsvergunning en een eigen flat in Ede
bood mij onderdak. Via VluchtelingenWerk Arnhem kon ik vervolgens onderdak vinden in
het Wereldvrouwenhuis in Nijmegen. Dat was een goede tijd voor mij. Er was op allerlei
manieren aandacht voor mijn problemen, juridisch en medisch. Ik leerde wat Nederlands en
ik maakte veel kennissen. Ik bleef hier ongeveer 8 maanden. 

Daarna woonde ik een tijdlang bij gastgezinnen in Nijmegen, gevolgd door een huis in Lent.
Dat was ook van het Wereldvrouwenhuis en aanvankelijk behoorlijk verwaarloosd.
Vrijwilligers knapten het op en men hield mij en andere vrouwen daar in leven. Tenslotte
kon ik terecht in een huis van de Stichting Nood Opvang Vluchtelingen. In dit huis deed ik
mee aan het werk dat ZijaanZij ons bood (koken en schoonmaken) en zo kon ik ook wat geld
verdienen. 

Onderdak bij het Wereldvrouwenhuis 



Het verhaal van Maryam 

In 2018 ontmoette ik een aardige man, we kregen een relatie en in 2019 werd ik zwanger. 
De procedure om zes weken voor en zes weken na de bevalling in een AZC te mogen
verblijven, verliep moeizaam, ik moest er zelfs voor naar Ter Apel, maar uiteindelijk kreeg
ik een kamer in het AZC van Nijmegen. Kort na de geboorte van mijn zoontje ging ik, samen
met een vrijwilligster naar het gemeentehuis in Nijmegen om mijn kind aan te geven. Daar
ontstonden problemen omdat ik nog geregistreerd stond als getrouwd met mijn eerste
man. Ik moest eerst naar de IND in Den Bosch om een zogenoemd V-document op te
halen. Daarna werd mijn zoon geregistreerd onder de naam van mijn ex-man. Maar hij
kreeg de Nederlandse nationaliteit. 

Mijn advocaat adviseerde me om een paspoort aan te vragen voor mijn zoon. Bij die
aanvraag kreeg ik zoveel problemen bij de gemeente Nijmegen, dat ik het gemeentehuis
moest verlaten. Ik had echter voor het paspoort betaald en weigerde. Na tussenkomst van
de politie, eindigde ik met lege handen: geen paspoort en het geld kwijt. Bovendien werd ik
overgeplaatst naar een ander AZC in Gilze. Daar verbleef ik twee weken in een
onverwarmde kamer, alvorens ik betere huisvesting kreeg.

Zwanger

In Gilze trof ik een aardige vrijwilliger die me adviseerde om opnieuw een aanvraag te doen
voor een paspoort voor mijn zoon. Ook dat was ingewikkeld, maar het lukte. Mijn advocaat
kon verder met de procedure voor een verblijfsvergunning. Die heb ik gekregen, als
verzorgend familielid van mijn Nederlandse zoon. En in 2021 kreeg ik van het COA een flat
aangeboden, daar woon ik nu. Ik heb vaak als een leeuwin moeten vechten voor mijn
rechten en die van mijn zoon, maar gelukkig ontmoette ik vaak mensen op mijn pad die me
enorm hebben geholpen.

De vrijwilliger en de leeuwin



Het Wereldvrouwenhuis bestaat binnenkort 10 jaar! Dat kunnen we
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het bestuur is bezig een feestelijke
bijeenkomst (met toneelvoorstelling) te organiseren voor een dag in
november. Zodra het programma bekend is, hoort u meer!

Het financieel jaarverslag over 2021 is in te zien op onze website. In financiële zin was 2021
een bijzonder jaar. We hadden een ruime financiële reserve en dat was aanleiding voor de
gemeente om met ons in gesprek te gaan over de financiële ondersteuning die we van hen
ontvingen. Besloten is om voor 2021 af te zien van ondersteuning van de gemeente en de
toekomstige verplichtingen duidelijker in kaart te brengen. Hierdoor is de vrij besteedbare
reserve sterk afgenomen en zijn de te verwachten toekomstige kosten duidelijk zichtbaar
in het financiële plaatje. Over 2022 is de financiële steun van de gemeente weer
ontvangen. De inkomsten en uitgaven in 2022 zijn tot nu toe ongeveer gelijk aan de
begroting. De kosten voor onderhoud kunnen we nog niet helemaal voorzien. We hebben
veel opgeknapt, maar zijn nog in afwachting van overleg met de gemeente over welke
kosten voor ons en welke voor de gemeente zijn, aangezien we het huis huren van de
gemeente. Onlangs hebben we wel gehoord dat een van onze grootste donoren (een
religieuze instelling) in 2023 haar bijdrage aan het Wereldvrouwenhuis stopt. Dat betekent
een serieuze financiële aderlating die we moeten opvangen. We zijn daarom op zoek naar
andere instellingen en organisaties die ons willen ondersteunen, maar ook naar
particulieren die ons eenmalig of periodiek willen ondersteunen. We vragen daarom aan
de lezers van deze nieuwsbrief om binnen hun netwerk te kijken of daar animo is om het
werk van het Wereldvrouwenhuis te ondersteunen. Je kunt ons altijd benaderen als het
nodig is om ergens een presentatie over het Wereldvrouwenhuis te verzorgen voor
geïnteresseerden in ons werk.

Financiën

Aankondiging jubileum

In de maanden mei-juni volgden vijf medewerksters van het
Wereldvrouwenhuis de door Pro Persona gratis aangeboden cursus:
Mental Health First Aid.
Deze in Australië ontwikkelde cursus geeft niet professionals
handvatten hoe te reageren op psychisch bijzonder gedrag en
wanneer en hoe hulp in te schakelen. Of -als dat niet nodig is- hoe je
iemand met psychische problemen het beste kunt helpen. Met
behulp van video’s en rollenspel werd inzicht gegeven in symptomen
van psychische stoornissen en manieren om daarop te reageren. De
cursisten kregen een goed naslagboek en veel tips. Deze cursus is
zeker een aanrader.

Eerste hulp bij psychische problemen 



Wij wensen iedereen
een fijne

zomervakantie! 

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


