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1. Welke nieuwe activiteiten willen we de komende jaren 
toevoegen aan het bestaande aanbod? 

1.a Bestaande activiteiten  

Alle activiteiten van het Huis van Compassie lopen redelijk goed tot goed, tot bijzonder goed. We 
hebben geen reden om met lopende activiteiten te stoppen. Het aanbod bestaat uit: 

1. Primair op de doelgroep gericht: 

- 8 kookcursussen voor mensen die gebruik moeten maken van de Voedselbank e.a. met een 
laag inkomen  

- 10 x een repaircafé waarbij buurtbewoners hun kapotte spullen kunnen (laten) repareren  
- we organiseren 8 x een laagdrempelige open mic avond waarbij mensen hun talenten laten 

zien  
-  moestuin voor en door mensen van de Voedselbank. 

2. Ontmoeting: 

- 6 maaltijden waarbij ontmoeting van verschillende groepen centraal staat  
- een grote benefietactie (vorig jaar Syrië, dit jaar Pakistan)  

3. Bezinning:  

- 3 podiumgesprekken, i.s.m. de Vincent de Paul center en de Raad voor Levensbeschouwing 
en Religie en de Boskapel  

- 1 cursus over compassie  
- 1 conferentie 
- 4 filmavonden  
- 2 tentoonstellingen  
- 1 theatervoorstelling of poëzie- en literatuurbijeenkomst of debat  

4. Lobby, samenwerking: 

We zijn gestart met “Nijmegen, stad van compassie”, een initiatief van een groot aantal 
individuen en organisaties uit Nijmegen, bedoeld om compassie in Nijmegen zichtbaar te maken 
en initiatieven te verbinden. 

 

1.b Zojuist gestart nieuw initiatief  

We zijn een klussenteam voor de wijk aan het opzetten. Het klussenteam verricht klussen voor 
cliënten van het sociaal wijkteam. De medewerkers van het sociaal wijkteam selecteren wie van 
deze cliënten in aanmerking komt voor hulp door het klussenteam. De klussen zijn van eenvoudige 
aard: tuinonderhoud, schilderen, huis/ruimtes ontruimen, eenvoudig timmerwerk. De klussen 
worden verricht door asielzoekers die voor hun levensonderhoud  een financiële bijdrage ontvangen 
via ons sociaal spreekuur, omdat zij geen beroep kunnen doen op andere voorzieningen. 



1.c  Overwegingen bij nieuw op te starten activiteiten 

- We willen nieuwe activiteiten die vallen binnen categorie 1: primair op de doelgroep gericht. 

- De middelen voor de coördinator nemen vanaf augustus af. We kunnen alleen nieuwe activiteiten 
toevoegen als een andere afvalt of als er extra middelen beschikbaar komen.  

- Nieuwe activiteiten zijn een mooi en noodzakelijk middel om op lange termijn het Huis van 
Compassie draaiend te houden, er van uitgaande dat de middelen voor reguliere activiteiten 
gaandeweg zullen afnemen en we dit d.m.v. projectsubsidies kunnen proberen op te vangen.  

1.d  Welke nieuwe activiteiten? 

Een paar ideeën die al een tijd lang leven: 

-  Extra maaltijden, waarbij een min of meer vaste vrijwilligersgroep regelmatig een 
eenvoudige maaltijd bereidt, m.n. voor mensen met een smalle beurs (Piet wil zich hiervoor 
inzetten) 

- Een kapperscafé, waarbij mensen met een laag inkomen zich voor een klein bedrag kunnen 
laten knippen 
 

2. Welke doelen streven wij na t.a.v. de mensen uit onze 
kerndoelgroepen die gebruik maken van onze activiteiten? 

Ten eerste: wie vormen onze doelgroep? 

• Mensen met psychiatrische problemen 
Zij kunnen steeds minder een beroep doen op organisaties als RIBW waar het gaat om 
dagbestedingsmogelijkheden. 

• Verblijfsgerechtigde vluchtelingen 
m.n. mensen die aan het inburgeren zijn. 

• Asielzoekers 
Het gaat om mensen die (pas kort) in het AZC wonen. 

• Uitgeprocedeerde asielzoekers 
Het gaat m.n. om mannen die een beroep doen op de Bed Bad en Brood regeling en nauwelijks tot 
geen inkomsten hebben. 

• Mensen die gebruik maken van de voedselbank 
De meeste van hen staan langdurig aan de zijlijn. 

• Mensen die gebruik maken van het sociaal wijkteam 
Verschillende, en vaak samenhangende problematiek. 

Wat hebben de diverse doelgroepen gemeen? Een combinatie van een of meer van de volgende 
factoren:  

• eenzaamheid 
• veelal langdurige, beperkte maatschappelijke participatie 
• beperkte netwerken 
• armoede 
• psychische problemen 
• problemen met maatschappelijke acceptatie 

Wat kunnen we voor onze doelgroep betekenen? 

In het Huis van Compassie:  
• nemen mensen deel aan een of meer activiteiten en maken zo kennis met lotgenoten en 

met mensen buiten hun doelgroep 



• organiseren mensen (mede) activiteiten en vergroten zo onderlinge solidariteit  
• vergroten mensen hun zelfwaardering en handelingsvermogen  
• vergroten mensen hun mogelijkheden tot zelfontplooiing 

 
Ons uitgangspunt  is: 

• laagdrempeligheid 
• respect voor iedereen 
• grote diversiteit, zowel onder de bezoekers als de groep vrijwilligers (vergroting netwerk) 
• informaliteit: weinig regels voor vrijwilligers, iedereen kan bijdragen 
• nieuwe vrijwilligers worden begeleid door ervaren vrijwilligers 

 
 


