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Jaarverslag 2016

Het Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost waar christenen met een
pacifistisch-anarchistische inslag samenwonen met ongedocumenteerde migranten van over de
hele wereld. In dit jaarverslag kunt u meer lezen over hoe een jaar als 2016 bij ons verloopt, in
cijfertjes, en met korte voorbeelden en verhalen.
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Gastvrijheid
•
•

•
•

In 2016 boden we gastvrijheid aan 16 volwassen migranten en 2 kinderen. Gemiddeld
waren er 9 migranten bij ons.
De gemiddelde verblijfsduur van de migranten die in 2016 bij ons woonden was 16
maanden, met een minimum van een maand (mensen die korter logeerden hebben we niet
bijgehouden) en een maximum van 2 jaar en 10 maanden.
Van onze (voormalige) huisgenoten hebben er dit jaar zes papieren gekregen!
Helaas is er veel nood, en zitten we bijna altijd vol. We moeten dus bijna elke week wel een
paar aanvragen afwijzen.

Dit jaar hebben we weer erg mogen genieten van onze huisgenoten. Een aantal mensen is verder
getrokken. Bijvoorbeeld onze Marokkaanse huisgenoot die ondertussen ieders fiets weleens
gerepareerd had, en onze Russische huisgenoot die een echt taart-bak-talent bleek te zijn. Allebei
zijn ze trouwens nog weleens terug geweest om gezellig bij te kletsen of hun diensten te verlenen.
En later in het jaar trok ook een Palestijnse jonge bodybuilder weer verder. Hij verhuisde naar de
Bijlmerbajes, wat nu een AZC is. Trots grapt hij zelf: "Ik woon in de gevangenis, maar ik ben niet
gevaarlijk hoor!"
Ook zijn er een paar nieuwe mensen
komen wonen. In januari kwam bijvoorbeeld
een Ghanese vrouw bij ons wonen. Die moest
eerst even aan ons wennen en wij hebben
nog best wat te leren over Ghanese manieren
tegenover een vrouw die al wat ouder is. Maar
tegen het eind van het jaar, met Sinterklaas,
voelde ze zich al zo op haar plek in huis dat
ze een extra gedicht schreef, voor iedereen
die in het Noëlhuis woont. De mooiste zin: "I
have the greatest friends/family on earth,
friends by God, but not by birth. I owe you a
lot for all you have done for me. Without you
in my life I'm not sure where I would be."
Er kwamen ook weer nieuwe moeders
bij ons wonen: In april kwam er een
Jamaicaanse moeder met een babytje bij ons
wonen. In augustus konden we het jongetje al
zijn eerste stapjes zien doen op ons balkon!
Een andere vrouw kwam zwanger bij ons
wonen, maar mocht gelukkig bevallen in het
AZC. Inmiddels heeft ze een stralend jongetje
en papieren gekregen.
Samen met deze nieuwe huisgenoten,
en de huisgenoten die al in het Noëlhuis
woonden, hebben we van alles beleefd. Hele
leuke dingen, zoals de feestdagen samen
(Sinterklaas!), een kart-avontuur (voor de mannen), een heerlijke saunadag (voor de vrouwen) en
een prachtige reünie van oud-bewoners. En avontuurtjes die nog minder leuk waren, zoals iemand
die zijn sleutels kwijtraakte op koningsdag en vervolgens door twee vrijwilligers geholpen moest
worden om door het raampje boven zijn deur de kamer in te klimmen. Of een huis vol met mensen
die blijkbaar in hun jeugd nooit de waterpokken hadden gehad, en ze nu wel kregen, van kinderen
van goede vrienden.
Soms was het ook echt moeilijk. Zoals wanneer een huisgenoot echt geen kans meer
maakt op papieren, en terug moet, of illegaal gaat leven. Of wanneer het even slechter lijkt te gaan
met de nierziekte van onze jongste huisgenoot. Dan proberen we een steun voor elkaar te zijn, en
onze onmacht samen te dragen.
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Getuigenissen
Het jaar werd ingeleid met een mooi protest dat we georganiseerd hadden op Volkel. Op 28
december 2015 hielden we een Onnozele Tocht, vanwege de onnozele kinderen die op die dag
herdacht worden. We stonden met een man of 50 van jong tot 80+, allemaal met de boodschap
dat we geen nieuwe kernwapens in Nederland willen, en die oude ook niet.
Naast dit soort acties organiseren we vooral protestwakes bij de grensgevangenis op
Schiphol. Daar zijn we weer elke maand heen geweest, en in de Vastentijd elke week. In 2016
hebben we naast de grensgevangenis soms ook stilgestaan bij de marechaussee-kazerne ernaast.
We stonden daar om te bidden voor onze marechaussee die uitgezonden wordt naar de grenzen
van Europa, en voor de vluchtelingen die ze daar tegen moeten houden. We hebben op een van
die wakes de marechaussee twee dozen stroopwafels meegegeven, om uit te delen op Lesbos,
om mensen daar welkom te heten in Europa. Later zijn we uitgenodigd voor een gesprek met de
marechaussee-commandant, om van elkaar te leren. Toen hoorden we onder andere dat op die
kazerne grenswachters en cabinepersoneel uit heel Europa komen om te oefenen met gedwongen
uitzettingen, waar Nederland blijkbaar erg goed in is. En dat onze stroopwafels daadwerkelijk naar
de Nederlandse Marechaussee op Lesbos waren verstuurd. Wat er daar mee gebeurd is durfde de
commandant niet te zeggen, maar er zal vast van genoten zijn!
Dit jaar organiseerden we weer een paar
ronde tafel gesprekken. We hebben een paar
inspirerende sprekers langs zien komen. Zo was
in januari Megan Rice op bezoek, een
Amerikaanse non op leeftijd, die onlangs
gevangenisstraf kreeg opgelegd voor het
binnendringen van een opslag voor radioactief
materiaal voor kernwapens. Ze had dit
gedaan om de aandacht te vestigen op hoe
slecht beveiligd de ‘most secure place on earth’
eigenlijk is, en hoe destructief kernwapens zijn. In
september was de Duitse Jezuïet Christian
Herwartz een week bij ons. Hij heeft veel ervaring
met de spiritualiteit van het leven op straat, en
woont zelf met 7 daklozen in een huis. Bij ons gaf hij een mooie
workshop, en was een bijzondere aanwezigheid. Hij daagde ons
uit door zijn kamerdeur letterlijk de hele dag open te houden.
Er waren ook mooie ronde tafel gesprekken door echte
Noëlhuizers. Daan vertelde over de radicale geweldloosheid van
de Christian Peacemaker Teams (CPT), en Frits vertelde over
zijn eigen bijzondere activistenverleden.
Daarnaast organiseerden we bijeenkomsten buitenshuis.
Daan organiseerde een hele dag over CPT in een kerkje in
Amsterdam Noord. Anna, Herman, Willem en Sofie
organiseerden mee aan het KloosterBoerderijFestival, een
festival voor jonge geëngageerde christenen. En later in het jaar
organiseerden ze ook nog een KloosterBoerderijFestivalbezinningsweekend in de Wonne in Enschede. Sofie zit in het
bestuur van de bezoekgroep van de gevangenis op Schiphol, en Herman bezoekt regelmatig mee.
We sloten het jaar weer activistisch af: eind november gingen we met vier auto’s naar Den Haag in
het kader van de actie ‘We Gaan ze Halen’. Daar waren 400 auto’s om de Nederlandse regering
aan te bieden te helpen met haar belofte aan de EU om vluchtelingen uit Griekenland te halen.
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De tuin
Onze tuin, of ‘het paradijs’ zoals Frits het graag noemt, bloeide ook dit jaar weer prachtig. We
mogen de tuin achter de Urbanuskerk gebruiken (dank!) en dat t ons goed. We hebben voluit
bomen omgehakt en weer nieuwe
geplant, brandhout gesleept, vuur
gemaakt en gebarbecued. Ook de
moestuin wordt gretig gebruikt.
Hoogtepunten waren een dag in
februari met 8 kinderen, 3 bijlen en
daarna een potje pingpong, een grote
feest-barbecue toen twee gasten
papieren hadden gekregen, en de ene
pompoen van Herman waar geen
enkele rat aan had geknaagd! We
hebben ook hoop voor de toekomst.
Er hangt een uilenkast klaar voor de
eerstvolgende uil die toevlucht zoekt.

Een nieuw team...
2016 was een jaar van ingrijpende veranderingen in de kerngroep. Siska en Mattias vertrokken in
februari voor een half jaar naar Australië. Bij terugkomst trokken ze al weer snel door naar een
eigen huisje in Leiderdorp. Ze worden vaak gemist, maar gelukkig komen ze nog regelmatig op
bezoek, en helpen ze ons met van alles, van fondsenwerving tot presentaties voor onze meeleefweek. Zo bleven Frits, Margriet en Paul over als kernteam. En dat ook nog eens in een heftige
fase. Margriet had een jaar eerder last gehad van overspanning, en Frits' moeder overleed in
februari.
Gelukkig waren er ook engelen die in deze moeilijke fase kwamen ondersteunen. Zo was Maria
steeds meer in huis te vinden. Uiteindelijk is ze het hele jaar gebleven, een win-win-situatie, want
ze had last van haar gezondheid en woonde liever met mensen om zich heen, maar kon zo ook
haar energie in de Noëlhuis-mix gooien.
Pieter kwam ook weer regelmatig logeren, en heeft het huis vaak uit de brand geholpen. En
zonder zijn sinterklaas-hulp en adventskrans zouden het maar schrale feestdagen zijn geweest.
In 2016 kwamen er gelukkig ook weer nieuwe teamleden. Zo kwamen Herman en Anna in
maart bij ons wonen, en Willem en Sofie in september. Met zijn vieren hebben ze plannen om een
nieuwe Catholic Worker gemeenschap te beginnen, maar tot die tijd komen ze graag stage lopen
in het Noëlhuis. In ieder geval tot september 2017.
Daan, de theologiestudent die al in het Noëlhuis woonde, ging steeds meer meedraaien en
begint steeds een beetje meer lid van het kernteam te worden. Hij maakt het huis veel gezelliger
met zijn doldwaze uitstraling, leert ons van alles over de theologie van geweldloosheid en leest
stapels en stapels boeken.
In september is Paul, onze Duitse vrijwilliger, weer verder gereisd, om te beginnen naar
Palestina, Koerdistan en de Los Angeles Catholic Worker. Paul was zijn hele vrijwilligersjaar lang
een rustpunt in huis. Zonder hem zouden oneindig veel boodschappen niet gesjouwd zijn, en zou
het huis een stuk gestresster aanvoelen.
In september kwam Susan weer in het Noëlhuis wonen. Zij woonde al eens tien jaar in het
Noëlhuis in de jaren negentig. Ze knalde er meteen in door een nieuwe wekelijkse filmavond te
organiseren. Dit keer geen hoogstaande documentaires, maar een 'bad-movie night'.
Naast al deze inwonende teamleden zijn er ook nog een paar 'gemeenschapsleden',
mensen die dichtbij wonen, en eens in de week of vaker bij ons langskomen, of een dag
meewerken. Zo zijn er Jellie en Albert (Jellie was ook al eens kerngroepslid in de jaren negentig),
en Wanda, Gerritjan en hun kinderen Teun en Marie. Zij verhuisden in september uit de Eltheto
gemeenschap in Amsterdam Oost naar een gezinswoning in de buurt van het Noëlhuis, specifiek
om meer betrokken te kunnen zijn met de gemeenschap.
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En dan wil ik natuurlijk onze vrijwilligers nog even noemen. Tjerk en Marita geven zo
ondertussen het halve huis Nederlandse les, Anne speelt regelmatig een dagje met onze een-najongste huisgenoot, Wim doet enorm veel werk aan onze boekhouding, en onze buurvrouw Monica
komt zelfs computerles geven.

… met nieuwe plannen
Met zoveel (nieuwe) mensen in het team gaan ook veranderingen gepaard. Een eerste grote
verandering is eigenlijk al de manier waarop het team gevormd is. Vanouds bestond het Noëlhuis
team uit 'kerngroepleden'; mensen die zich minstens 20 uur per week konden inzetten voor het
huis, en liefst meer. Hier kwam eigenlijk al verandering in met de komst van Daan, die er een
studie naast doet. Nu is de samenstelling helemaal anders. Het team bestaat uit een paar mensen
die bijna voltijds met het huis bezig zijn, maar ook mensen die ernaast werken of studeren,
deeltijds of fulltime. En de 'gemeenschapsleden' wonen niet eens allemaal in het Noëlhuis. Dit
vraagt om een wat andere organisatiestructuur.
We zijn in 2016 gaan experimenteren met meer werkgroepjes. Veel dingen hoeven nu niet
meer centraal besloten te worden in de kerngroepvergadering, waar veel mensen vanwege werk of
studie ook niet bij kunnen zijn. Nu is er een apart clubje voor de nieuwsbrief, de ronde tafel
gesprekken en films, de tuin, de acties die we voeren en noem maar op. En we werken nu met een
dagverantwoordelijke (de 'worker') en de meeste van onze huisgenoten hebben nu een
contactpersoon voor vragen naar het team. Eens in de zoveel maanden hebben we een
gemeenschapsoverleg, met alle gemeenschapsleden erbij.
We proberen van deze weelde aan dragende schouders gebruik te maken om het Noëlhuis
te bestendigen voor de toekomst. We hebben een 'droomdag' gehouden om met de hele
gemeenschap te dromen over de toekomst, en een uitgebreide retraite met de kerngroep. Ook
organiseerden we voor het eerst
een 'meeleef-week', om nieuwe
mensen enthousiast te maken
voor het Noëlhuis. De volgende
droomdag en meeleef-week
staan al gepland. Ook zijn we
weer begonnen met supervisie
voor het kernteam, wat er al lang
niet meer van gekomen was.
Daar kunnen we met onze coach
Paul praten over de dingen die
wat dieper gaan. Om feedback te
krijgen op onze beslissingen
hebben we een paar keer per
jaar een vergadering met ons klankbord, een groep wijze mannen en vrouwen die op verschillende
manieren soortgelijke dingen doen.
Net als voorgaande jaren hebben we de relatie met andere Catholic Worker groepen
geprobeerd goed te onderhouden. Met wel tien mensen gingen we naar de Europese Catholic
Worker Gathering. Sofie ging 2 maanden weg naar de Catholic Worker Farm in Londen en naar
het Catholic Worker huis in Calais. Herman en Anna bezochten de Catholic Worker in Calais en
Göteborg. En Frits maakte het het bontst door naar de National Gathering in de VS af te reizen, en
ook nog eens vier nieuwe Catholic Worker gemeenschappen te ontdekken in Europa!
We werden dit jaar weer volop geïnspireerd door onze vrienden, zoals de Franciscanen in
Megen en Amsterdam, de 'monniken' van het kleiklooster en André, onze buurt-jongeren-dominee
in wording. En we werkten weer prettig samen met Stap Verder, STIL, het ASKV,
Vluchtelingenwerk, het Wereldhuis, en de andere hulpverleners van onze huisgenoten.

Leuke donaties
Ons huis kan niet bestaan zonder alle gulle gevers, en die willen we hierbij graag nog extra
bedanken. We zijn erg dankbaar dat we door zoveel mensen op zoveel verschillende manieren
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gesteund worden, materieel, financieel, maar ook door gebed, vrijwilligerswerk, of door een
opbeurend gesprek.
Een willekeurige selectie uit de leuke dingen die we dit jaar kregen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een pingpongtafel van de Franciscanen,
Oneindig veel net-niet-over-de-datum-brood van Michael,
Een kast vol verzamelde spullen van zr. Jeannette en zr. Geraldine,
Twee heerlijke banken, waar al dezelfde dag door een huisgenoot een dutje op werd
gedaan,
Fietsen, in alle staten van fietsbaarheid,
De mooiste dingen uit een verhuiswagen vol kantoormeubilair en oude laptops,
Geluiddempende platen voor op het keukenplafond van de Emmaüs,
Coöperatieve bordspelletjes op gerecycled papier van het vredesmuseum,
En een stortregen van kerstdonaties, onder andere van de Doopsgezinden uit Aalsmeer,
een katholieke parochie uit Amstelveen en de Lutheranen uit Amsterdam Zuidoost. Zo'n
oecumenische kerst heeft bijna niemand!
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Overzicht Exploitatie 2016
Begroting
2016

2016

€

KOSTEN

Realisatie
€

Begroting
2017
€

Huishoudkosten

26.000,00

29.330,79

30.000,00

Vaste lasten

35.500,00

33.429,53

37.500,00

Organisatiekosten

9.500,00

6.753,97

8.000,00

Onderst.huisgen.

20.000,00

16.574,00

20.000,00

Hulp aan derden

2.500,00

19.974,74

2.500,00

Nieuwsbrief

9.000,00

9.175,39

9.200,00

Onderh inventaris en inv.

5.000,00

6.889,53

7.000,00

Getuig. Vrede/ger.

1.500,00

1.734,74

1.700,00

Rente leningen o/g

0,00

0,00

Incident.result.voorg.jaren
Totaal kosten

811,32
109.000,00

124.674,01

115.900,00

0,00

0,00

1.500,00

Vaste donaties

37.000,00

33.296,04

32.000,00

Eenmalige giften

85.000,00

91.896,93

85.000,00

100,00

75,03

75,00

OPBRENGSTEN
Leefgeld huisgen.

Rente bankrek.
Incident.result.voorg.jaren

Saldo

0,00
122.100,00

125.268,00

118.575,00

13.100,00

593,99

2.675,00

(overschot)

Algemene Reserve op 1-1-2016

57.945,84
593,99

een voordelig saldo 2016

Algemene Reserve op 31-12-2016

58.539,83

Saldi per 31.12.2016
Appart. Dantestraat

392.448,00

Kassaldo

110,00

ING-bank

15.283,19

Triodosbank Zak. Rek.

83.463,32

Leningen u/g

2.270,00

Vooruitbet.kosten
Voorschotten

763,53
1.002,91

Kruisposten
Eigen vermogen

0,00
-327.948,00

Lening KNR

-64.500,00

Vooruit ontv. bedragen

-25.000,00

Nog te betalen kosten

-19.353,12

Algemene Reserve op 31-12-2016

(overschot)

58.539,83
0,00
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(overschot)

Toelichting financiën 2016 en begroting 2017
Afgelopen jaar wisten we ons gezegend met een stabiele stroom van inkomsten. Ondanks dat we
meer kosten maakten door de groei van de gemeenschap, sloten we het jaar financieel gezond af
doordat ook de inkomsten stegen en gaan we met goede moed het nieuwe jaar in.
Na de aankoop van het ‘middenschip’ van het Jeannette Noelhuis in 2014 met 2/3 giften en 1/3
leningen, hebben we in 2016 de laatste openstaande leningen afgelost. Onderaan de pagina ziet u
enkel nog de lening van de KNR die op hun verzoek gespecificeerd opgenomen is. Deze lening
wordt jaarlijks met 1/15 deel kwijtgescholden.
Aan de kosten kant ziet u de uitgaven stijgen ten opzichte van 2015. We groeiden als
gemeenschap in aantal mensen en huurden vanaf de zomer een extra woonruimte. Dit leidde tot
een stijging bij de post ‘vaste lasten’. Extra monden om te voeden en extra energie om allerlei
projecten op te pakken die voorheen bleven liggen. Dit ziet u met name bij de post ‘onderhoud
inventaris en investeringen’, waarbij we bijvoorbeeld de keuken van geluidsisolatie hebben
voorzien, het internet in huis hebben gerepareerd en de grote pannenspoelbak in de keuken
grondig hebben gerenoveerd. Ook moesten zowel de wasmachine als het fornuis een grondige
onderhoudsbeurt ondergaan. Voor het komende jaar begroten we deze post hoger om door te
kunnen gaan met investeringen in het huis en de tuin. Zo zullen er een aantal fruitbomen geplant
worden en is er energie en inspiratie om de tv-kamer een gezelligere plek voor huisgenoten te
maken. Waar mogelijk doen we dit met kringloopmateriaal en op eigen kracht, waar nodig willen
we er geld voor vrijmaken.
Bij de post ‘hulp aan derden’ ziet u een verrassende stijging. We verstaan onder deze post de
materiele of financiële hulp die we aan oud-huisgenoten geven. Dit jaar besloten we de rijke
overvloed die we aan het eind van het jaar telden niet op te potten maar door te geven aan andere
organisaties die mensen zonder papieren helpen, zoals We Are Here, het Harriët Tubmanhuis,
STIL, Stichting Bootvluchteling, Stap Verder en het Catholic Worker huis in Calais. Ook gaven we
kleinere bedragen aan oud-huisgenoten die het niet breed hebben. Deze eenmalige uitgaven ziet
u onder de post ‘hulp aan derden’.
Aan de inkomsten kant ziet u dat we meer ontvingen dan verwacht. Een deel daarvan is afkomstig
uit giften van sommige Nederlandse huisgenoten met werk buiten de deur. Voor het komende jaar
schatten we de vaste donaties voorzichtig iets lager in, maar zijn ons ervan bewust dat zeker
onder de eenmalige giften vrij grote bedragen kunnen zitten. Een huisgenoot kreeg papieren en
wacht nog op een eigen woonruimte. Wanneer zij inkomsten krijgt, vragen we haar een kleine
bijdrage in de kosten bij te dragen. Dit ziet u in de begroting onder de post ‘Leefgeld huisgenoten’.
Onze algemene reserve dekt momenteel ongeveer de helft van de begrootte kosten voor 2017. Dit
is een financieel gezond uitgangspunt en een enorme zegen. We weten ons blijvend afhankelijk
van God en de hulp van mensen om ons heen om dit werk te kunnen blijven doen.
Bij vragen over de exploitatie kunt u altijd contact met ons opnemen.
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