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Al 26 jaar lang is het Jeannette Noëlhuis een warm thuis voor vele mensen zonder 
verblijfsvergunning. In Nederland leven naar schatting honderdduizend mensen die 
ongedocumenteerd zijn. Deze mensen hebben maar beperkt recht op politie-
bescherming. Ze kunnen moeilijk bij een dokter terecht en ze mogen niet werken 
of studeren. In het Jeannette Noëlhuis kunnen mensen even op adem komen, 
voorbereidingen treffen voor een nieuwe procedure, wachten op papieren uit het 
land van herkomst, of bijkomen van een operatie. Het Jeannette Noëlhuis is geen 
gewoon opvanghuis voor mensen zonder papieren. Het is een woongemeenschap. 
Iedere bewoner, Nederlander of ongedocumenteerde, is een belangrijk onderdeel 
van de gemeenschap en wordt gemist bij afwezigheid. Dagelijks eten we samen, 
ieder heeft een schoonmaaktaak en wekelijks wordt er met de hele gemeenschap 
vergaderd. Ook dit jaar konden we weer vele gasten verwelkomen en een stukje 
verder helpen. In dit jaarverslag leest u over de hoogte- en dieptepunten en over 
resultaten die behaald zijn. We wensen u veel leesplezier!  

Inleiding



Het doel van het Jeannette Noëlhuis, zoals geformuleerd in de statuten, is: “Het 
opzetten van een leefgemeenschap volgens de spiritualiteit van de Catholic 
Worker-Beweging, onder meer omvattende het onderdak bieden aan daklozen, 
thuislozen of andere ontheemden en behulpzaam te zijn bij het vinden van pas-
sende huisvesting, werkomstandigheden en/of opleiding en voorts al hetgeen te 
doen, hetwelk hiermede rechtstreeks of zijdelings in verband staat of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.” In de praktijk uit zich dat in de 
onderstaande activiteiten. 

Gastvrijheid
De belangrijkste activiteit De belangrijkste activiteit van het Jeannette Noëlhuis is het bieden van onderdak 
aan ongedocumenteerde personen. De kerngroep van het Noëlhuis biedt aan on-
geveer elf tot achttien mensen tegelijkertijd onderdak. Deze personen zouden 
zonder het Noëlhuis geen plek hebben om te leven. Zij komen niet in aanmerking 
voor reguliere opvangplaatsen. Voor organisaties als Vluchtelingenwerk, het STIL 
en het ASKV is het Noëlhuis de laatste plek waar zij mensen naar toe kunnen 
sturen als zij onderdak zoeken. 

Het Jeannette Noëlhuis heeft tien gastenkamers. In 2014 waren de kamers in het 
Noëlhuis altijd vol en zelfs de logeerkamer was regelmatig gevuld met een bewo-
ner. Onze huisgenoten  woonden in 2014 gemiddeld zeven  maanden in het Noël-
huis. Na enkele maanden vertrekken deze huisgenoten naar een asielzoekers-
centrum, hun land van herkomst of gaan zij illegaal verder leven in Nederland. 
Voor sommige mensen is illegaal leven in Nederland beter dan teruggaan naar hun 
land van herkomst. Daarnaast waren er minimaal 41 mensen die één of twee 
nachten of een paar weken in het Noëlhuis logeerden. 

Dit jaar namen we afscheid van drie gezinnen die langere tijd bij ons woonden. 
Twee van de gezinnen kregen na jaren wachten een verblijfsvergunning, wat heu-
gelijk nieuws is! Na al die jaren wachten kunnen zij nu een beginnen met het 
opbouwen van een leven in Nederland. Een nieuwe moeder met kind hoopt een 
zelfde route te volgen en zoekt vanuit het Noëlhuis naar een plekje in België en 
een baan. In totaal kregen dit jaar drie huisgenoten papieren.

Doelen



Naast de mensen die werken aan hun procedure, krijgen we regelmatig aanvragen 
voor zieke mensen. Dit zijn mensen die met levensbedreigende ziekten kampen en 
geen opvang hebben. In 2014 woonden er drie zieke mensen in huis. Zij kwamen 
bij van een operatie, of zijn in behandeling bij een Nederlands ziekenhuis voor een 
langdurige aandoening. Matthew uit Nigeria krijgt de ene na de andere zware 
operatie en woont al bijna drie jaar in het Noëlhuis. Daarnaast wonen er nog twee 
ernstig zieke ongedocumenteerde mensen in huis, waaronder een dreumesje uit 
IIvoorkust.

Er wonen ook altijd een aantal kinderen in het Noëlhuis. Dit jaar gaf het Noëlhuis 
onderdak aan zeven kinderen. De kinderen zijn altijd een grote vreugde voor de 
gemeenschap, hoewel het natuurlijk treurig is dat er kinderen zijn in Nederland 
zonder huis.  

Goede leefomstandigheden
Een andere activiteit is het beEen andere activiteit is het bevorderen van de algehele leefomstandigheden van de 
personen in de woongroep. Dit doen we met zijn allen. Alle bewoners van de 
woongroep hebben een schoonmaaktaak en koken eens in de twee weken. Daar-
naast wordt er van iedereen verwacht dat we respectvol met elkaar omgaan. Als er 
toch conflicten ontstaan wordt er door de kerngroep bemiddeld en in het geval van 
geweld of andere onveilige situaties kan de kerngroep mensen wegsturen. 

De Nederlandse kerngroep en vrijwilligers begeleiden de ongedocumenteerde 
huisgenoten op verschillende manieren, maar het belangrijkste is de gewone 
omgang met elkaar. Voorbeelden hiervan zijn gesprekjes tussendoor of iemand 
gedag zeggen. Zoals te verwachten is bij een doelgroep als die van het Noëlhuis, 
iheeft een groot deel van de huisgenoten psychische problemen.  We zijn blij dat 
Margriet een afgestudeerde psychologe is. Ze is opmerkzaam en helpt mensen op 
een heel natuurlijke manier verder. De meeste mensen ontvangen ook buitenshuis 
professionele hulp. Een paar maal hebben we de politie ingeschakeld of de begelei-
dende organisatie gevdende organisatie gevraagd iemand naar een andere woonplaats over te plaatsen. 
Redenen hiervoor waren drank- en  drugsmisbruik, relationele problemen of te 
grote psychische instabiliteit. Niet iedereen kan het mentaal aan om in een woon-
groep te wonen en het geluid van andere mensen dag en nacht te horen. Gelukkig 
kon voor alle betrokken personen een goede andere woonplek gevonden worden in 
samenwerking met de begeleidende organisaties. 



Het leven vieren
VVeel van de bewoners van het Noëlhuis hebben maanden in vreemdelingendetentie 
gezeten, jaren in kampen en voelen zich na al die jaren van onvriendelijkheid een-
zaam en ongewenst. Daarom is het in het Jeannette Noëlhuis heel belangrijk dat 
mensen zich welkom weten en gezien. Elke verjaardag wordt gevierd met taart, 
cadeautjes en gezang. De feestdagen worden gevierd met lekker eten en gezellig-
heid.  Bij een verjaardag zit de grote keuken helemaal vol! Mensen zonder familie 
vinden in de woongroep van het Noëlhuis een tijdelijke familie. Door het vieren
van de verjaardag zeggen we tegen mensen: jouw bestaan is belangrijk! 

Naast het vieren van verjaardagen, 
genieten we gezamenlijk ook erg van 
de tuin. Er is een moestuin onder het 
Noëlhuis waar we verse groenten ver-
bouwen en plukken. We zijn ook erg 
blij dat de parochie van Duivendrecht 
ruimhartig een deel van hun tuin ter 
beschikking hebben gesteld. Midden beschikking hebben gesteld. Midden 
door een zompig bosje legden we een 
paadje aan. We ontgonnen een stuk 
land wat overwoekerd was door bra-
menstruiken, maakten een vuurplaats 
en een houtstapel en bouwden een 
kapelletje voor Maria. De eerste boom-
hut is ook gemaakt en de eerste bar-
becue met het hele huis is geweest. 
Lekker buiten zijn en bewegen is 
belangrijk voor mensen met stress. 

Daarom bieden we huisgenoten ook de mogelijkheid om naar de sportschool te 
gaan of een andere hobby te ontplooien. Twee kinderen hebben dit jaar de basis 
van het zwemmen geleerd, mede dankzij de steun van een bevriend fonds. 



Een ander feest is de zomervakantie. Elke zomer gaat de hele groep op vakantie 
om even te ervaren hoe het leven is, wanneer je niet hoeft te denken aan advo-
caten en procedures. Ook dit jaar konden we dankzij de financiële steun van het 
SKAN Fonds en het Nationaal Fonds Kinderhulp weer met de hele gemeenschap 
een week naar Zeeland. Dankzij het mooie weer konden we lekker veel aan het 
strand liggen en stadjes bezoeken. 

Een huisgenoot schreef hierover: “Ik ging naar Serooskerke met de familie die ik 
de ‘regenboogfamilie’ noem. De eerste dag fietsten we naar het strand door een 
dicht bos. Het was een adembenemend moment, zomaar voor het grijpen. Aan de 
andere kant van het bos ontmoetten we het prachtige strand. Ik heb veel tijd daar 
doorgebracht, de spectaculaire golven waren mijn metgezel. Dat leidde me af van 
de gewoonlijke wereld vol van regels en stress.” 



Integratie
VVeel gasten in het Noëlhuis maken nog kans op een Nederlandse verblijfsvergun-
ning. Daarom is het belangrijk dat zij direct beginnen met integreren in de Neder-
landse samenleving. In het huis wordt Nederlandse les gegeven en fietsles. Daar-
naast worden huisgenoten begeleid in het naar de dokter gaan en naar de tandarts 
gaan. Zij leren zelf telefoongesprekken te voeren en formulieren in te vullen. Hier-
bij wordt de kerngroep ondersteund door vrijwilligers. Doordat ongedocumen-
teerde gasten samen leven met Nederlanders, leren zij de Nederlandse cultuur 
van binnenuit kennen. In Nederland is het bijvoorbeeld gewoon om precies op tijd 
te komen en om je afspraken na te komen. Dat soort dingen worden automatisch 
opgepikt in het contact met de Nederlandse kerngroep. 

Inlichten
De situatie van de vele ongedocumenteerde mensen in Nederland is een onder-
belicht onderwerbelicht onderwerp, al is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor in de media. 
Door het jaar heen spreken de kerngroepsleden bij veel kerken en organisaties om 
te vertellen over de activiteiten in het Noëlhuis en de situatie van ongedocumen-
teerden. Daarnaast ontvangt de woongroep wekelijks vele Nederlandse en buiten-
landse gasten die over dit onderwerp meer willen weten. In 2014 mochten we ook 
meerdere groepen studenten ontvangen. Verder wordt er twee maal per jaar een 
nieuwsbrief verzonden aan ongeveer 2000 adressen. Hierin wordt geschreven over 
onderwerpen die te maken hebben met de wereld van ongedocumenteerde 
mensen en de huisgenoten van het Noëlhuis. Een andere manier om aandacht te 
vragen voor ongedocumenteerden zijn de maandelijkse wakes bij Schiphol en 
andere demonstraties die (mede) door ons georganiseerd worden. De media aan-
dacht rondom deze acties heeft dit jaar duizenden mensen bereikt en veel e-mails 
en telefoontjes van geïnteresseerd personen opgeleverd. De advertentie hieronder 
stond in een aantal landelijke kranten en bracht geanimeerde gesprekken op gang.



Inzetten voor recht
Naast het bieden Naast het bieden van gastvrijheid zijn sommige kerngroepsleden samen met een 
aantal vrijwilligers actief in het organiseren van acties. Volgens ons is het niet vol-
doende om de scherven van onrechtvaardig beleid op te vegen, om de ongedocu-
menteerden die onrecht worden aangedaan te ondersteunen. Het is ook belangrijk 
om actief te pleiten voor een rechtvaardiger beleid en een meer menselijke behan-
deling van ongedocumenteerden. Vanuit het Jeannette Noëlhuis worden er in 
samenwerking met kerken en andere organisaties wakes georganiseerd bij de
migrantengevangenis in Schiphol. Mensen zonder papieren kunnen tegenwoordig 
te allen tijde –zonder een misdrijf te begaan-  opgepakt en in de gevangenis gezet 
worden. Migrantengevangenis Schiphol is een van de locaties waar ongedocumen-
teerden vaak maandenlang vastgehouden worden, zonder te weten wanneer zij 
hun vrijheid weer terugkrijgen. 

Veel huisgenoten hebben maanden in vreemdelingendetentie gezeten en zijn weer 
op straat gezet nadat bleek dat zij niet uitgezet konden worden. Het verblijven in 
vreemdelingendetentie is een onnodige en onevenredig schadelijke ingreep die een 
diepe impact heeft op onze ongedocumenteerde huisgenoten. Via maandelijkse 
demonstraties bij de Schipholgevangenis roept het Noëlhuis de minister op om het 
beleid op dit gebied te veranderen. Eén huisgenoot heeft dit jaar negen maanden 
in vreemdelingen detentie doorgebracht, nadat hij op de Albert Cuyp van straat 
gepikt werd. Uitegepikt werd. Uiteraard hebben we hem bezocht en we zijn blij dat hij ook weer vrij 
is gekomen, met een geldbedrag ter compensatie van de (onterecht zeer lange) 
periode in detentie. Maar uitzicht er is er ook niet voor deze huisgenoot, want zijn 
land accepteert hem niet meer en ook in Nederland zal hij hoogst waarschijnlijk 
geen papieren krijgen. 

Naast de wakes bij Schiphol worden er ook allerlei andere acties bezocht en geor-
ganiseerd.  Leidend principe hierbij is dat deze acties vreedzaam en vooral geweld-
loos verlopen. Immers, bij het bestrijden van onrecht, moet je niet zelf een ander 
onrecht aandoen.  



De woongroep van het Noëlhuis wordt door vele vrijwilligers gedragen en speciaal 
door de kerngroep. De kerngroep woont in het Noëlhuis en is verantwoordelijk 
voor het reilen en zeilen in de woongroep. Het jaar 2014 was een onrustig jaar 
voor de kerngroep. 

Aan het begin Aan het begin van het jaar bleek dat Peter helaas niet kon toetreden tot de kern-
groep vanwege zijn tegenvallende gezondheid. Margriet, Frits en Siska bleven hier-
door samen met de Duitse ASF-vrijwilligster Janneke de kerngroep vormen. In juni 
studeerde Siska af en gaf ze aan dat zij in oktober graag wilde gaan werken. Ver-
schillende mensen kwamen af op de oproep om haar vervanger te worden. Uitein-
delijk bleek de 73-jarige Pieter de meest geschikte en gemotiveerde kandidaat. 
Met zijn achtergrond als monnik bracht hij rijke spirituele ervaring mee en hij kon 
goed met de huisgenoten overweg. Pieter heeft meerdere periodes meegedraaid in 
de woongroep, maar vond de drukte in huis te groot om prettig te kunnen wonen. 
Tot zijn en onze spijt besloot hij om geen kerngroepslid te worden.

In dezelfde periode, rond kerst 2014, ging Margriet met een hardnekkige griep bij 
haar ouders logeren. Ze bleek echter niet alleen griep te hebben, maar ook over-
vermoeid te zijn. Ze doet het nu heel rustig aan en woont niet de hele week in het 
Noëlhuis. Tegelijkertijd viel de 91 jaar oude moeder van Frits. Zij kon niet meer 
voor zichzelf zorgen en Frits nam haar in huis. De mantelzorg viel hem zwaar en 
ook zijn energie niveau daalde snel. Zo merk je ook als kerngroep weer hoe fragiel 
het leven is en hoe stabiele situaties zomaar kunnen veranderen. Het was, en is 
ten tijde ten tijde van dit schrijven, een lastige periode. Toch voelen we ons gedragen. Van 
alle kanten wordt hulp aangeboden. Vrijwilligers helpen met het schrijven van 
bedankjes, spelen met de kinderen en komen wat vaker op bezoek. 

Gelukkig is de moeder van Frits snel weer opgeknapt en woont zij weer in haar 
eigen huis. Margriet vindt langzaam maar zeker weer nieuwe energie en zo hopen 
we als kerngroep in 2015 weer in rustiger vaarwater te komen. In de tussentijd 
blijft de nieuwe Duitse ASF-vrijwilligster Nina een rots in de branding voor alle 
huisgenoten. 

Over de organisatie



Het Jeannette Noëlhuis werkt met verschillende andere organisaties samen. Voor 
de selectie en begeleiding van huisgenoten werken we samen met bijvoorbeeld 
Vluchtelingenwerk, het STIL, Bridge to Better en het ASKV. Voor de organisatie van 
de wakes werken we samen met mensen uit vele kerken uit de regio Amsterdam 
en Haarlemmermeer. Verder voelen we ons zeer verbonden met veel van de 
kerken door het hele land heen van wie we trouwe steun ontvangen. 

In 2015 zal de woongroep van het Jeannette Noëlhuis haar werk voorzetten. De 
opvang van ongedocumenteerde mensen blijft de prioriteit. Een andere prioriteit is 
de versterking van de woongroep met één of twee nieuwe kerngroepsleden. We 
verwachten dat de zomer van 2015 een prachtige zomer wordt met maar liefst
twee tuinen om van het mooie weer te genieten. Verder mogen we ook ver-
wachten dat een aantal huisgenoten papieren gaat krijgen, een huisje en een kans 
om een hoopvolle toekomst binnen te gaan. We gunnen dat iedereen!

Vooruitzicht 2015

De woongemeenschap is verbonden met de Catholic Worker beweging. Het doel 
van deze beweging is om ‘te leven in overeenstemming met de rechtvaardigheid 
en naastenliefde van Jezus.’ Inmiddels telt de in 1933 opgerichte beweging meer 
dan honderd lokale gemeenschappen die verspreid zijn over vele landen. Het 
bieden van gastvrijheid aan mensen in de marges van de samenleving is een van 
de leidende principes. Vanuit de katholieke en protestantse kerken ervaren we 
rijke steun.  Het Jeannette Noëlhuis ontvangt geen overheidssubsidie, maar draait 
volledig op giften en donaties volledig op giften en donaties van kerken en particulieren. Het Jeannette Noëlhuis 
heeft een ANBI-status en is een stichting. Kernbewoners ontvangen geen loon, 
maar wel kost en inwoning. Voor de bewoners wordt er huur, eten en zakgeld 
betaald. Enkel met de steun van tientallen particulieren, fondsen en kerken is het 
mogelijk om het huis draaiende te houden. We zijn heel blij dat dit al 26 jaar lang 
goed lukt! Een uitgebreide financiële verantwoording van 2014 vindt u in het 
financieel jaarverslag op pagina elf en twaalf. 

Financiering



           Overzicht Exploitatie jaar 2014

Begroting      Realisatie  Begroting 
2014 2014 2015

KOSTEN € € €
Huishoudkosten 28.000,00 23.227,98 25.000,00

Vaste lasten 48.583,00 36.242,37 37.000,00

Organisatiekosten 9.600,00 8.196,96 8.600,00

Onderst.huisgen. 24.500,00 22.642,61 23.250,00

Hulp aan derden 2.700,00 3.115,00 3.000,00

Nieuwsbrief 8.000,00 9.524,00 9.500,00

Onderh inventaris en inv. 4.000,00 5.292,54 5.000,00

Getuig. Vrede/ger. 3.600,00 4.433,99 3.600,00

Rente leningen o/g 420,00 311,00

Incident.result.voorg.jaren 0,00

Totaal kosten 128.983,00 113.095,45 115.261,00

OPBRENGSTEN

Leefgeld kerngroepen 0,00 0,00 0,00

Leefgeld huisgen. 0,00 950,00 2.400,00

Vaste donaties 40000,00 40.195,50 40.000,00

Eenmalige giften 91000,00 84.052,38 85.000,00

Rente bankrek. 500,00 95,39 100,00

Incident.result.voorg.jaren 1.133,80

131.500,00 126.427,07 127.500,00

Saldo 2.517,00 13.331,62 12.239,00

Algemene reserve op 1-1-2014 48.117,36

een voordelig saldo 2014 13.331,62

onttrokken aan reserve voor aankoop pand -37.333,00

Algemene reserve op 31-12-2014 24.115,98

Saldi per 31.12.2014

Appart. Dantestraat 392.448,00

Kassaldo 1.095,00

ING-bank 12.617,89

Triodosbank Zak.rek 60.593,62

Leningen u/g 1.680,00

Voorschotten 371,29

Nog te ontv. Rente 90,16

Vooruitbet.kosten 3.666,64

Eigen vermogen -392.448,00

Leningen o/g -28.456,67

Nog te betalen kosten -2.541,95

Vooruitontv. Bedragen -25.000,00

Algemene reserve 24.115,98

0,00



Toelichting financiën 2014
2014 was een financieel spannend jaar. We hadden heel 2013 gewerkt aan de plannen voor de
aankoop van het pand waar we wonen en in februari was het eindelijk zover. We zijn blij dat we het
‘middenschip’ van het Jeannette Noelhuis konden kopen met 2/3 giften en 1/3 leningen. Daardoor
zijn onze vaste lasten in 2014 een stuk lager dan begroot en veel lager dan vorige jaren. Wat u in dat
bedrag niet ziet is dat we per eind 2014 al 9.000 euro aan leningen afgelost hebben. Onderaan de
pagina ziet u dat er nog 28.456 euro aan leningen open staat om de komende jaren af te lossen. Ook
veel van de andere uitgaven zijn lager dan begroot. Nu hebben we in 2014 met een wat kleinere
groep mensen bij elkaar gewoond en waren er ook minder kinderen. Mogelijk verklaart dat een deel
van de lagere kosten. Wel hebben we wat meer geld meegegeven aan oud-huisgenoten die op
zichzelf gingen wonen (dat valt onder de post ‘hulp aan derden’). De kosten van de nieuwsbrief
blijven stijgen. We zijn van plan om in het komende jaar te kijken of we de nieuwsbrief niet
goedkoper kunnen gaan verzenden want de portokosten stijgen het meest. We blijven het echter erg
belangrijk vinden om mensen te vertellen over het leven van mensen zonder papieren. Voor
onderhoud en investeringen gaan we iets meer reserveren nu we een groot deel van ons pand niet
meer huren. Dat er meer is uitgegeven aan getuigenissen is niet vreemd. We hadden prachtige
demonstraties tegen kernwapens toen Obama in Nederland was en een herdenking van de migranten
die omgekomen zijn op de middellandse zee op Allerzielen. Voor veel van deze acties kwamen ook
specifieke donaties binnen, zo verwachten we bijvoorbeeld nog 1550 euro als bijdrage voor de actie
op Allerzielen.  

Aan de inkomstenkant zien we een geweldige stroom van giften en donaties. Het onderscheid
tussen eenmalige giften en donaties is soms moeilijk te maken. We zochten specifieke fondsen voor
projecten als de vakantie en een nieuwe pergola. Ook wisten we wat kosten van voorgaande jaren
terug te krijgen van de belastingdienst. 

Het positieve saldo in het resultaat over 2014 en in de begroting van 2015 lijkt misschien erg groot,
maar dit bedrag is nog nodig om ook in 2015 leningen af te lossen. Voor overige vragen over de
aankoop van het pand in het afgelopen jaar of de exploitatie mag u ook altijd contact met ons
opnemen. 
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