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Deelnemer ...
Leen (37)
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Geen seconde heeft hij getwijfeld. Leen antwoordde
direct volmondig ‘ja’ op de vraag om mee te werken aan
Sister Act. “De mensen van Moria hebben zoveel gedaan
voor mij, dat ik graag iets terug doe. Dankzij hen zit ik
hier. Ik heb een huis, werk en gezin. Mijn leven is weer
op orde.”
Leen kwam in 2000 bij Stichting Moria terecht nadat hij een
gevangenisstraf had uitgezeten voor drugshandel. Hij zegt
daarover: “Toen ik vrij kwam begon mijn straf pas echt. Ik
kon nergens terecht. Drie maanden lang zwierf ik van de ene
vriend naar de andere. Ik zat echt in een uitzichtloze situatie.
Zonder vaste woonplaats vind je geen werk en zonder werk is
er geen geld voor een woning. Toen mij de helpende hand van
Stichting Moria werd aangereikt, heb ik die dan ook met beide
handen aangegrepen. En kijk waar het me heeft gebracht. Een
modelburger zal ik wel nooit worden, maar ik zit weer op het
rechte pad en heb een leuke plaats in de maatschappij.”
Dankbaar denkt Leen terug aan wat Moria in zijn leven heeft
bewerkstelligd. Vol passie pleit hij voor meer Moriahuizen. Liefst
in elke stad één. Leen: “Ze zeggen wel ‘eens een crimineel,
altijd een crimineel’, maar zo hoeft het niet te gaan. Als je
mensen maar op de juiste manier opvangt en begeleidt én
ze niet aan hun lot overlaat. Dat is de boodschap die ik op tv
wil overbrengen. Het is tijd dat Nederland wakker wordt en
inziet hoe belangrijk het is om het werk van Stichting Moria te
steunen.”

Over de droomwens van Zuster Agneta is Leen duidelijk.
“De projecten waar zij campagne voor voert zijn alle drie
belangrijk. Maar het meest belangrijk vind ik het vinden van
extra stage- en werkervaringsplaatsen. Een mooie woonkamer
en een hobbywerkplaats zijn leuk. Maar om jouw afstand op de
arbeidsmarkt te verkleinen en de nodige ervaring op te doen,
dat is essentieel. Werk en inkomen zijn de belangrijkste zaken
om op het rechte pad te blijven.”
Zenuwen over zijn tv-debuut heeft hij niet. “Ik ben er gewoon
rustig onder. Ik doe mijn verhaal en daar moet men het maar
mee doen. Ik heb mijn boeltje weer op orde, hoef me nergens
voor te schamen. Sterker nog: als ik kijk waar ik vandaan kom
en waar ik nu sta, ben ik echt trots op mezelf. En dat mag
iedereen zien.”
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Surf naar de vernieuwde website:
www.stichtingmoria.nl en:
- blijf op de hoogte van de
belevenissen van zuster Agneta
en ‘haar jongens’.
- meld u aan voor de Moria Mail
- lees hoe u ons werk kunt steunen

Boegbeeld
Als directeur sta je regelmatig in de schijnwerpers.
Geef je je organisatie een gezicht naar buiten, ben
je een herkenningspunt. Neem de column in onze
nieuwsbrief. Inmiddels is het een bekend recept
dat ik vanaf die plek het woord tot u richt en u
deelgenoot maak van mijn hersenspinsels omtrent
het werken voor Moria. Niet dat ik ernaar streef
om zoveel mogelijk op de voorgrond te treden, het
is meer een voorkomend bijverschijnsel van mijn
directeurschap. Het zal u dan wellicht verbazen dat
de komende tijd niet ik, maar iemand anders als
boegbeeld van onze organisatie optreedt. En dat
juist in een tijd waarin Stichting Moria meer dan ooit
in de schijnwerpers zal staan. Hoe dat zit? Ik vertel
het u graag.
Stichting Moria is geselecteerd om een hoofdrol te
vervullen in het nieuwe tv-programma ‘Sister Act’ dat
de KRO vanaf 15 maart uitzendt op Nederland 2. Een
programma waarvan de naam al doet vermoeden dat
er geen glansrol is weggelegd voor een mannelijke
hoofdrolspeler. In het programma staan vier zusters
centraal die gedurende een aantal weken het land ingaan
om campagne te voeren voor de droomwens van ‘hun’
stichting of project. Ondertussen krijgt televisiekijkend
Nederland een kijkje in de levens van de mensen waar de
zusters zich met hun campagne hard voor maken. Dit om
duidelijk te maken hoe belangrijk het is dat de wensen in
vervulling gaan.
Boegbeeld voor ónze stichting is bestuurslid en exvrijwilliger zuster Agneta Geven. Wat haar droomwens
is en hoe ook u daar aan kunt bijdragen, leest u in
deze special. Mijn bijdrage zal bestaan uit het tijdelijk
afstaan van mijn plekje in ‘the spotlights’. Maar voor de
sprankelende en enthousiasmerende persoonlijkheid van
zuster Agneta doe ik dat graag. Tenslotte is er maar één
doel dat telt en dat is het werk van Stichting Moria op de
kaart zetten en Nederland mobiliseren om hier een zinvolle
bijdrage aan te leveren!
Ik zit 15 maart aan de buis gekluisterd voor het eerste tvoptreden van zuster Agneta. U kijkt toch zeker ook?

Stichting Moria

André Stuart, directeur

Louiseweg 12

Stichting Moria

T: (024) 329 76 80

Stichting Moria op landelijke tv

F: (024) 329 76 89

Programma:

E: info@stichtingmoria.nl

Sister Act

W: www.stichtingmoria.nl

Data:

B: 13.58.95.308

Colofon
Uitgave Stichting Moria, jaargang 3, nr. 1
niet

Postzegel

nodig

Antwoordnummer 1506

6500 WD Nijmegen

6523 NB Nijmegen

Teksten Weel | Tekst in opdracht - Majella Weel
Foto’s Helen van den Doel, KRO
Grafische vormgeving Bliksemzwart - Marijke Kamsma
Drukwerk Luxor Nijmegen

Zaterdag 15 maart, 3 mei
10 mei en 17 mei
Tijdstip:

20.15 – 21.00 uur
Omroep en zender

KRO / Nederland 2
Presentatie

Anita Witzier

Moria
Zie mij!

‘Sister Act’
Nu al lijkt 2008 een bewogen jaar te worden voor
Stichting Moria. In het diepste geheim onderhielden we
contacten met de Katholieke Radio Omroep (KRO) over
deelname aan een nieuw tv-programma.
Met resultaat!
Zuster Agneta Geven zal een hoofdrol vertolken in het
programma ‘Sister Act’ door landelijk campagne te voeren
voor onze stichting. In datzelfde programma brengen enkele
van onze (ex-) bewoners hun verhaal voor het voetlicht. Dit
alles om het grote publiek bekend te maken met het werk van
Stichting Moria én, minstens zo belangrijk, mensen aan te
sporen om zich in te zetten voor de stichting. Want alleen met
de materiële en financiële steun van particulieren, bedrijven
en instellingen kunnen we onze doelstellingen realiseren. Ook
u kunt zich inzetten! Dat én meer leest u in deze speciale
nieuwsbrief waarin ‘onze’ tv-helden vooruitblikken op hun
deelname aan Sister Act.
Tip: Wilt u ook tussen de uitzendingen door op de hoogte
blijven? Bezoek onze vernieuwde website
www.stichtingmoria.nl voor de laatste nieuwtjes en
ontwikkelingen.

Zuster Agneta Geven (73)
Ze heeft net de eerste ‘draaidagen’ achter de rug. Vol
enthousiasme vertelt ze over haar belevenissen. Af en
toe volgt een korte adempauze, maar nooit lang. Met
tomeloze energie doet zuster Agneta verhaal van haar
uitstapje naar tv-land.
Haar ogen lichten op wanneer ze vertelt dat ze samen met de
andere zusters een thuiswedstrijd van PSV heeft bijgewoond.
“Voor het eerst van mijn leven was ik in een stadion.
Geweldig, wat een ervaring! Voor aanvang van de wedstrijd
werd onze aanwezigheid groots aangekondigd. Je had dat
moeten zien. Wij met ons verhaal op vier van die levengrote
beeldschermen. En vervolgens 33.000 hoofden die opkeken
naar de business loge waar wij zaten.” Zonder sterallures
vervolgt zuster Agneta: “Daar volgden we de wedstrijd, als
echte sterren in van die heerlijke rode stoelen, voorzien van
koffie en lekkere broodjes. Maar tijdens de pauze werden
we aan het werk gezet. Toen moesten we lobbyen bij al die
belangrijke zakenmensen die daar ook aanwezig waren.” Op
de vraag of haar lobby tot resultaat heeft geleid, klinkt een
bescheiden antwoord: “Ik heb wel al een paar toezeggingen
gehad, maar daarover zeg ik nog niets. Eerst maar eens zien
of het echt allemaal doorgaat.”
Dat het niet allemaal glitter en glamour is wat de klok
slaat, maakt zuster Agneta duidelijk als ze vertelt over
de professionele fotoshoot die ze in Amsterdam had. “Dat
was echt heel vermoeiend. Je moest heel veel wachten en
eindeloos poseren. Op het laatst wist ik gewoon niet meer
hoe ik nog normaal moest lachen. Ik vond het een beetje té
gemaakt allemaal. Toen heb ik wel gedacht ‘als ik vandaag
nog nee kon zeggen dan deed ik het.’ Maar ik doe het in het
belang van Stichting Moria en zolang je dat voor ogen houdt
kun je veel hebben.”
De toekomst en het voortbestaan van Stichting Moria ligt
de zuster na aan het hart. Vooral tijdens de jaren dat zij als
vrijwilliger in het Moriahuis werkte is zij geraakt door het lot
van ex-gedetineerde jongeren. “Ik heb de jongens toen van
heel dichtbij meegemaakt. Als vrijwilliger stonden wij echt
letterlijk tussen de jongens. Samen aan de afwas, samen
eten. De mooiste gesprekken ontstonden daar. En als je
hoorde wat er allemaal aan vooraf was gegaan voordat iemand
op het verkeerde pad terecht kwam, zou je nooit meer zeggen
‘eigen schuld dikke bult’.” En met zachtere stem vervolgt zij:
“Je zag dat die jongens zich groot hielden, maar van binnen
schreeuwden om hulp. Het is vanuit die geraaktheid dat
je besluit mee te doen aan een programma als Sister Act.
Omdat je wilt dat ook dit soort jongens de kans, de rust en
de begeleiding krijgen om hun leven weer op de rit te zetten.
Juist daarin helpt Moria. Met oprechte individuele aandacht en
hulp bij keuzes. “
De gedrevenheid waarmee zij deelneemt aan Sister Act ziet
zuster Agneta ook terug bij de andere zusters. Vooral de vijf
jaar oudere zusters uit Brazilië oogsten haar bewondering.
“Dat is zo’n gezellig stel. Als ik zie met wat voor wilskracht
en doorzettingsvermogen die twee bejaarde dames zich door
de vermoeiende opnamedagen heen slaan, dan vind ik dat
echt bewonderenswaardig”. Van onderlinge competitie is dan
ook geen sprake, aldus de zuster. “Uiteindelijk zetten we ons
allemaal in voor die betere wereld. Dat is wat ons bindt. “
Over de specifieke projecten waar ze zich met Sister Act
hard voor maakt zegt zuster Agneta: “Een huiskamer en
hobbywerkplaats zijn belangrijk om de jongens weer wat
huiselijkheid te laten ervaren en om hen een dagritme bij te
brengen. Dat is de eerste stap naar een nieuwe toekomst.

Maar het is natuurlijk niet zo dat ze bij ons in
die huiskamer en werkplaats moeten blijven
rondhangen. Uiteindelijk moeten ze terug de
maatschappij in. En dan is het belangrijk dat ze
weer zin krijgen om te werken, dat ze gestimuleerd worden
door collega’s en zien dat anderen ook met werken hun
kost moeten verdienen. Ik hoop dan ook vooral dat Sister
Act bijdraagt aan het vinden van bedrijven die zich willen
openstellen voor ex-gedetineerden.”
Of de projecten van zuster Agneta daadwerkelijk worden
gerealiseerd blijft vooralsnog afwachten. Voordat het
programma op tv verschijnt, is er nog een hoop werk te
verzetten. “Morgen ga ik met de filmploeg naar Schiphol om
de Braziliaanse zusters uit te zwaaien. Zij gaan weer terug
naar hun projecten daar. Vervolgens reizen we door naar het
Moriahuis in Nijmegen om de situatie ter plekke in beeld te
brengen. Wanneer de crew weer naar huis is, schuif ik nog
even aan bij een bestuursvergadering. Ook moet ik deze
week naar Ouderkerk aan de Amstel waar een mijnheer ons
gaat trainen in het geven van interviews.” En zij vervolgt:
“Ja het zijn best vermoeiende dagen. Je moet veel reizen,
maakt lange dagen en alles is nieuw. Maar de filmploeg gaat
heel netjes met ons om. En ook de samenwerking met Anita
Witzier is heel prettig. Zij is echt zichzelf en gaat heel integer
met ons om.”
Tot slot spreekt zuster Agneta haar waardering uit voor de
(ex-)bewoners die meedoen aan het programma. “Het is
voor hen al heel wat om zich aan te melden bij Moria. Dat ze
dan uiteindelijk zo ver komen dat ze durven zeggen ‘zie mij’,
dat vind ik echt geweldig!” Over haar eigen bijdrage zegt ze
nuchter: “Ik doe m’n uiterste best. En mocht het desondanks
op niks uitlopen, wat ik niet verwacht, dan ben ik in ieder
geval een bijzondere ervaring rijker.”
Droomwens van zuster Agneta:
1. Extra stage- en leerervaringsplekken
2. Een gemeenschappelijke huiskamer met ruimte voor
ontmoeting en bezinning
3. Een hobbywerkplaats aan huis waar de bewoners
kunnen kennismaken met diverse beroepen.

Deelnemer ...
Marcus (30)
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Hij heeft goed nagedacht voordat hij besloot mee te
werken aan Sister Act. Maar nu Marcus eenmaal heeft
toegezegd, is hij er redelijk nuchter onder: “Je moet het
niet spannender maken dan het is. Mijn rol in Sister Act
is redelijk bescheiden. Het is niet zo dat ik dagelijks op
de buis verschijn in een omstreden programma als ‘de
gouden kooi’. Ik laat het dan ook maar gebeuren.”

Alleen met de materiële en financiële steun van
particulieren, bedrijven en instellingen kunnen we onze
doelstellingen realiseren. Ook u kunt zich inzetten!
Vul onderstaande antwoordkaart in of surf naar
www.stichtingmoria.nl voor meer informatie over
de mogelijkheden om ons te steunen.

Daarnaast wil Marcus zijn ouders, met wie hij geen contact meer
heeft, graag laten zien dat het goed met hem gaat. Hij vertelt:
“Ook mijn vrienden die het contact met me hebben verbroken
wil ik laten weten ‘het gaat goed met me’. Ik zit goed in m’n
vel, heb mijn huisje leuk ingericht, ben goed bezig voor mijn
toekomst en heb leuke mensen om mij heen. Bovendien, en
dat vind ik het belangrijkste, voel ik mij geestelijk sterk. Ik heb
voldoende zelfvertrouwen op om televisie te komen. Dat was
een jaar geleden nog heel anders!”

Stichting Moria lanceert
nieuwe website
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De website van Stichting Moria is compleet vernieuwd.
De uitstraling, indeling, inhoud en techniek achter de
site zijn flink onder handen genomen. Ook het webadres
www.stichtingmoria.nl is nieuw.

De nieuwe website is er om alle betrokkenen beter van dienst
te kunnen zijn. Uiteraard besteedt de site uitgebreide aandacht
aan de ontwikkelingen omtrent het programma ‘Sister Act’.
Daarnaast vinden ex-gedetineerden en hun verwijzers op maat
gesneden informatie over wat het programma inhoudt, wat
de voorwaarden voor deelname zijn en hoe de aanmelding
en toelating verloopt. Ter illustratie staan er diverse verhalen
van (ex-)gedetineerden. Tot slot is er specifieke informatie
voor (potentiële) donateurs. Speciaal voor hen is er de online
donatiemodule, waarmee doneren nog makkelijker wordt!
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Belangrijkste reden voor Marcus om mee te doen is zijn hoop
dat het de stichting extra aandacht en geld oplevert. “Ik hoop
dat Moria door alle aandacht meer huizen krijgt in Nederland.
Bij Moria kun je echt wat opbouwen. Ze laten je eerst tot rust
komen, tasten af hoe je in elkaar steekt en welke aanpak bij jou
het beste werkt. Bovendien selecteren ze mensen die ècht zelf
hun leven willen beteren en dat is bepalend voor de sfeer. Je
hebt allemaal hetzelfde doel voor ogen.”

Directeur André Stuart vertelt: “Wij hebben onze deelname
aan ‘Sister Act’ aangegrepen om onze bestaande externe
communicatie-uitingen aan een kritische blik te onderwerpen.
Zo ook de website. Het was ons al snel duidelijk dat de
huidige site aan vernieuwing toe was. Hoog tijd dus voor een
professionaliseringsslag.”
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Kortom: onze website is weer up to date. Neem vandaag nog
een kijkje op www.stichtingmoria.nl en laat ons weten wat u er
van vindt.

Antwoordkaart
Ja, ik word donateur en ontvang vier keer per jaar de gratis
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Ik machtig Stichting Moria om
€ per maand tot
wederopzegging van mijn rekening af te schrijven.
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Ik ontvang graag een acceptgiro om eenmalig een
(extra) gift over te maken
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