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WERKPLAN 2018  
 
 

Inleiding 
 
Het Huis van Compassie Nijmegen bestaat vanaf 1 augustus 2013. Het is een 
laagdrempelige plek waar vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij 
compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat; 
compassie met bijvoorbeeld vluchtelingen en asielzoekers, daklozen, mensen die in 
armoede leven en mensen die in sociaal isolement verkeren en/of zorg behoeven. 
 
Het Huis van Compassie kan steeds en in toenemende mate rekenen op veel 
sympathie en belangstelling; onze activiteiten worden goed bezocht, het aantal 
vrijwilligers is in 2017 gestegen naar 75 mensen. Ook het aantal mensen dat zich 
als vriend heeft aangemeld is groot. Dat geldt tevens voor het aantal organisaties 
dat graag met ons samenwerkt. Het aantal activiteiten is in 2017 wederom 
gestegen; met name hebben we nieuwe activiteiten georganiseerd die direct 
bestemd zijn voor de mensen uit onze kerndoelgroepen. 
Al het werk kunnen we alleen maar verrichten dankzij de inzet van een grote groep 
vrijwilligers en de betrokkenheid van een groot aantal organisaties waarmee wij 
samenwerken. En dankzij de financiële bijdragen van vele burgers, fondsen en 
sponsoren.  
 
Dit stuk heeft betrekking op onze plannen voor de periode januari t/m december 
2018.  
 
In het vervolg van deze inleiding wordt nader uitgelegd wie we zijn, voor wie we 
het doen, wat we doen en hoe het Huis van Compassie georganiseerd is. 
Vanaf pagina 5 staan we kort stil bij de doelen die we ons stellen in 2018 en welke 
accenten we willen leggen. Vervolgens worden de activiteiten beschreven die we in 
2018 willen uitvoeren. We beginnen met een opsomming van de publieks- en 
doelgroepgerichte activiteiten (vanaf pagina 7) en gaan daarna in op aanvullende 
activiteiten (pagina 19). Tenslotte geven we schematisch aan hoe vaak we welke 
activiteit in 2018 willen uitvoeren. 
 
Compassie? 
Met het centraal stellen van het begrip ‘compassie’ willen we aansluiten bij de 
wereldwijde beweging van het ‘handvest voor compassie’. Compassie staat hier 
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voor het je verbinden met de meest kwetsbare mensen in onze samenleving, met 
als uitgangspunt: “Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden”. 
 
Waarom het Huis van Compassie?  
Het aantal personen dat in een maatschappelijk kwetsbare positie verkeert is de 
afgelopen jaren gegroeid: veel mensen leven in armoede, missen de aansluiting bij 
sociale netwerken, zijn buiten het bereik van gevestigde instanties en/of verkeren 
in sociaal isolement. Krachten in Nijmegen moeten daarom worden gebundeld. Het 
Huis van Compassie doet dit vanuit een breed maatschappelijk en cultureel 
perspectief, in samenwerking met vele andere initiatieven. En niet alleen met 
activiteiten voor de doelgroep zelf, maar ook door middel van verschillende 
activiteiten die de bewustwording en de actieve betrokkenheid van een brede 
groep Nijmegenaren bij de doelgroep vergroten.  
 
Onze doelstelling 
In de statuten van stichting Huis van Compassie wordt de doelstelling als volgt 
toegelicht:  
 
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van compassie met de kwetsbare mensen in 
onze maatschappij, met als uitgangspunt “behandel de ander zoals jezelf behandeld zou 
willen worden” en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. Vanuit de belangen van de doelgroep projecten en programma’s te initiëren die 

bijdragen aan de versterking en ontwikkeling van de maatschappelijke positie 

van de doelgroep via ontmoetingen en activiteiten die de levenskwaliteit 

kunnen verbeteren; 

b. Programma’s en projecten te initiëren die leiden tot meer compassie voor de 

doelgroep en indirect voor de gehele samenleving; 

c. Samen te werken met organisaties en personen die ook tot doel hebben om 

compassie te bevorderen;  

d. Het verrichten van alle andere handelingen die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Wat doen we? 
We organiseren een groot aantal activiteiten voor mensen die zich om 
verschillende redenen in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden, zoals 
maaltijden voor mensen met weinig inkomen, budget kookcursussen, 
ontmoetingsmiddagen en gespreksgroepen, een Repaircafé waarbij men kapotte 
spullen kan laten repareren, een buurtklussenteam en muziekavonden. Er is verder 
een moestuin voor en door mensen van de Voedselbank. We organiseren ook 
debatten, conferenties, cursussen, film- en theateravonden en tentoonstellingen.  
 
Kerndoelgroepen 
We organiseren een groot aantal activiteiten voor mensen die zich in een 
maatschappelijk kwetsbare positie bevinden, zoals:  
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• Mensen met psychiatrische 
problemen 
Zij kunnen steeds minder een 
beroep doen op gespecialiseerde 
organisaties als het gaat om 
dagbestedingsmogelijkheden. 

• Verblijfsgerechtigde vluchtelingen 
Met name mensen die voor de 
opgave staan om in te inburgeren. 

• Asielzoekers 
Het gaat om mensen die (pas kort) 
in Nederland verblijven. Ten 
eerste en vooral wonen deze 
mensen in de noodopvang in 
Nijmegen, maar ook in het AZC. 

• Ongedocumenteerde asielzoekers 
Het gaat met name om mannen die 
een beroep doen op de Bed Bad en 
Brood regeling en nauwelijks tot 
geen inkomsten hebben. 
 

 
 

• Mensen die in armoede verkeren 
en/of gebruik maken van de 
voedselbank 
De meeste van hen staan langdurig 
aan de zijlijn. 

• Mensen die gebruik maken van het 
sociaal wijkteam in het 
Willemskwartier  
Met verschillende, en vaak 
samenhangende problematiek. 

Wat hebben de diverse doelgroepen gemeen? We zien een combinatie van één of 
meer van de volgende factoren: 
- Eenzaamheid 
- Veelal langdurige, beperkte maatschappelijke participatie 
- Beperkte netwerken 
- Langdurige armoede 
- Psychische problemen 
- Problemen met maatschappelijke acceptatie 
 
Wat kunnen we in het Huis van Compassie voor deze doelgroepen betekenen? 
We brengen verschillende groepen mensen met elkaar in contact; niet alleen 
mensen die in moeilijkheden verkeren, maar ook mensen waarbij het redelijk tot 
goed vergaat. Zij kunnen bij ons met elkaar kennismaken en van elkaar leren. 

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 
 
Onze specialiteit 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 
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De organisatie 
Het Huis van Compassie is in 2013 gestart als onderdeel van de protestantse 
diaconie Nijmegen. 
 
Met grote instemming van het bestuur van de diaconie is in het voorjaar van 2015 
besloten dat het Huis van Compassie verder gaat als stichting, en daarmee niet 
meer onder de verantwoordelijkheid van de diaconie in Nijmegen valt.  
 
In juli 2015 is de zelfstandige stichting opgericht. Reden voor de verzelfstandiging 
van het Huis van Compassie is dat we hiermee hopen dat we het maatschappelijk 
en het benodigde financieel draagvlak voor ons werk nog verder kunnen versterken 
en verbreden. Daarbij behouden we al het goede dat we vanuit de diaconie hebben 
opgebouwd: we gaan voort op de ingeslagen weg, we gaan door met onze 
activiteiten. Daarbij blijven we gebruik maken van het gebouw en de faciliteiten 
van de diaconie in de Haard en blijven we nauw samenwerken met de mensen die 
zich inzetten binnen de diaconie. Ook zal de diaconie haar financiële bijdrage aan 
het Huis van Compassie voortzetten en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de 
in totaal benodigde financiën voor het Huis van Compassie. Het bestuur van de 
stichting Huis van Compassie bestaat uit Paul Oosterhoff (voorzitter), Marc Haasjes 
(penningmeester), Piet Elands (secretaris) en Tanja Förster (bestuurslid).  

 
De organisatie van het project verloopt nog steeds goed. We weten steeds en 
steeds meer vrijwilligers te binden aan het Huis van Compassie; 75 mensen zijn 
regelmatig als vrijwilliger actief. Verschillende vrijwilligers vervullen verschillende 
functies; naast hun kernfunctie, dragen velen bijvoorbeeld bij aan het inrichten en 
opruimen van de zaal bij publieksbijeenkomsten. Meer dan een derde van de groep 
vrijwilligers is afkomstig uit de kerndoelgroepen van het Huis van Compassie; zij 
maken bijvoorbeeld gebruik van de Voedselbank, worden ondersteund door de 
RIBW vanwege psychiatrische problemen, zijn (ongedocumenteerd) asielzoeker of 
verblijfsgerechtigd vluchteling. We zijn zeer tevreden over hun inzet binnen het 
Huis van Compassie. Wij zijn er trots op dat de diversiteit binnen de 
vrijwilligersgroep groot is en dat deze verscheidenheid aan mensen er in slaagt om 
goed samen te werken.   
 
Naast de bovengenoemde aantallen vrijwilligers zijn er jaarlijks tientallen mensen 
(al dan niet uit de kerndoelgroepen van het Huis van Compassie), die eenmalig of 
sporadisch als vrijwilliger actief zijn: mensen die op vrijwillige basis een maaltijd 
verzorgen, die meehelpen bij de moestuin, workshops verzorgen tijdens 
publieksbijeenkomsten, etc. etc. 
 
Pieter Poels coördineert het project. Hij beschikte in het afgelopen projectjaar 
hiervoor over 24 uur p.w. In praktijk werkte hij zo’n 36 uur per week. Het team 
bestaat verder uit Mirjam van de Eerenbeemt (projectmedewerker, 8 uur p.w.), 
Desiree Schalk (gastvrouw, 3 uur p.w.), administratief medewerkster/receptioniste 
Daniella Martina (3 uur p.w.) en communicatiemedewerkster Sabine Schols (3 uur 
p.w.). 
Het team functioneert – met beperkte middelen - prima. 
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Hoofddoelen en accenten in 2018 
 
In het komende anderhalf jaar willen we vooral voortgaan op de ingeslagen weg. 
Maar we willen zeker ook een aantal nieuwe accenten zetten. 
 
Samengevat focussen we ons op het volgende: 
 

• In 2017 hebben we ervoor gekozen om het aantal activiteiten dat het Huis 
van Compassie organiseert uit te breiden, m.n. de activiteiten die direct 
gericht zijn op onze kerndoelgroepen. Dit is goed gelukt. In 2018 gaan we op 
deze weg voort. Activiteiten waarmee we op kleine schaal zijn begonnen en 
die het afgelopen jaar een goede start hebben gekend (zoals het 
Buurtklussenteam en Go Green en Soepie Doen) worden de komende periode 
stevig gefundeerd. Nieuwe activiteiten worden uitgeprobeerd (bijvoorbeeld 
een muziek- en theaterproject voor mensen uit onze kerndoelgroepen, een 
kappers- en computercafé voorklanten van de Voedselbank, een 
ontmoetings- en taalcursus voor mensen met een Arabische achtergrond 
samen met mensen met een Nederlandse achtergrond, en meer). 

 
• Wederom is het aantal vrijwilligers begin 2018 gestegen; van 60 vrijwilligers 

in 2016 naar 75 vrijwilligers naar begin 2018. De komende periode zien we 
het ten eerste als onze taak om deze grote groep vrijwilligers goed te 
blijven begeleiden, en we blijven de verantwoordelijkheden van vrijwilligers 
op een aantal kernposities verstevigen. Aangezien we het aantal activiteiten 
wederom zullen uitbreiden, mogen we verwachten dat het aantal 
vrijwilligers zal stijgen naar +80.   

 

• We hebben de afgelopen periode kunnen constateren dat de lokale en 
regionale financiële inbreng toeneemt. De protestantse diaconie levert een 
forse financiële bijdrage, de publieksinkomsten stijgen, de gemeente 
Nijmegen heeft aan diverse projecten bijgedragen en onze Vriendenactie 
voor werving van donateurs loopt goed. Voor de volgende jaren gaan wij 
trachten de lokale en regionale inkomsten verder uit te breiden. Ook zullen 
we de Provincie benaderen om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de 
bekostiging van ons werk.  

• In 2018 zullen we proberen om voldoende financiën te vinden om al lang 
bestaande en goed lopende activiteiten te kunnen continueren. Een 
probleem waarmee we ons geconfronteerd zien is dat diverse financiers ons 
in toenemende mate vragen om steeds nieuwe en/of vernieuwende 
initiatieven in te dienen. Op zich is dat geen probleem voor ons, we starten 
elk jaar graag veel nieuwe activiteiten op. Maar andere, goed lopende 
activiteiten komen daarmee steeds meer in het gedrang. We willen deze 
activiteiten heel graag voorzetten. Ze hebben namelijk hun nut voor de 
doelgroep bewezen, en er zijn een heleboel gemotiveerde vrijwilligers bij 
betrokken. Maar zonder financiering kunnen we deze activiteiten niet lang 
meer voortzetten.  
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• We zullen middelen moeten reserveren voor ziektevervanging van 
personeelsleden. In de afgelopen projectperiode konden we wegens ziekte 
nauwelijks beschikken over een zeer gewaardeerde medewerker, met alle 
gevolgen van dien. In de toekomst moeten we een dergelijke situatie 
trachten te voorkomen.  

• Een belangrijke uitdaging voor het Huis van Compassie in 2018 wordt om het 
grote project ‘Vluchtelingen Vooruit’ goed van de grond te krijgen (het 
project zal in totaal een kleine drie jaar in beslag nemen). Met het project 
geven we vluchtelingen de gelegenheid om in en vanuit het Huis van 
Compassie als vrijwilliger heel praktisch stap voor stap te gaan werken aan 
hun integratie in de Nijmeegse samenleving; als burger, als ouder, maar 
vooral ook als deelnemer aan de arbeidsmarkt. 
 

• Eind 2018 zal een groot project ´Eet en Ontmoet’ aflopen. We hechten er 
veel aan om daarna een vervolg te geven aan dit project, omdat het van 
belangrijke waarde is voor onze doelgroep. In 2018 gaan we aan de slag om 
dit voor elkaar te krijgen. 

 

• We zullen in 2018 verder bouwen aan lokale en regionale inbedding van het 
Huis van Compassie. We zullen de Provincie, gemeente en andere lokale en 
regionale partners verzoeken om dit met ons mogelijk te maken. 

 

• Verder blijven we vooral doen waarvoor we het Huis van Compassie in het 
leven hebben geroepen: activiteiten organiseren voor en met mensen die 
het maatschappelijk niet eenvoudig hebben. Waarbij mensen niet alleen 
deelnemen aan de activiteiten, maar er als vrijwilliger een belangrijke 
bijdrage aan leveren. En waarbij iedereen welkom is, en wordt gezien en 
gerespecteerd! 
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Activiteiten in 2018 
 
 

1. PUBLIEKS- EN DOELGROEP GERICHTE ACTIVITEITEN DIE 
WE HET KOMENDE JAAR GAAN REALISEREN 

 
1.1 Debatprogramma/Podiumgesprekken 
 

 
 
We bieden een programma voor een breed Nijmeegs publiek.  

We gaan wederom drie podiumgesprekken organiseren samen met de Raad voor 
Levensbeschouwing en Religie Nijmegen (RLRN), het Vincent de Paul Center en de 
Boskapel. Met hen hebben we al jaren een goede samenwerking, met inmiddels een 
groot aantal geslaagde podiumgesprekken tot resultaat. We gaan met hen voort op 
de ingeslagen weg.   

Ons thema sluit aan bij het thema van de Vredesweek van Pax: vrede tussen 
generaties. Zoals oorlog geen onderscheid maakt naar leeftijd, maar iederéén 
raakt, zo kunnen alle generaties - jong en oud - zich inzetten voor vrede. Ieder op 
zijn of haar eigen manier, en óók gezamenlijk! 

1.2 Tentoonstellingen beeldende kunst 
Er vinden het komende jaar drie tentoonstellingen plaats in het Huis van 
Compassie. In de tentoonstellingen staan de mensen uit onze kerndoelgroepen 
centraal.  
Een tentoonstelling zal zijn van het Atelier van de Overlevingskunst met 
schilderijen van Nijmeegse daklozen. 
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1.3 Film 
We tonen vier films. Films die er volgens ons toe doen: films met een hart en ziel 
en met diepgang; films die uitnodigen tot uitwisseling van gedachten; films waarin 
compassie het verbindende thema vormt. Na de films is er daarom ook telkens 
gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, in een ontspannen sfeer en onder 
het genot van een drankje. Het nagesprek zal worden geleid door Kees 
Waardenburg. 
 
1.4 Kookcursus Iedereen Kookt voor Elkaar  
We organiseren wederom kookcursussen voor mensen met een beperkt budget. Met 
‘Iedereen kookt voor Elkaar’ willen wij deze mensen een mogelijkheid bieden om 
andere mensen te ontmoeten, mensen met een soortgelijke of juist andere 
achtergrond. Bij ‘Iedereen kookt voor Elkaar’ kunnen mensen langzamerhand 
sociale contacten leggen, kunnen mensen hun verdriet, maar ook hun hoop met 
elkaar delen. Begrip hebben voor elkaars verschillende (etnische en 
levensbeschouwelijke) achtergronden, (weer) actief zijn, de eigen kwaliteiten 
inzetten als vrijwilliger, iets kunnen betekenen voor anderen.  

De deelnemers doen samen boodschappen en ieder kan het voortouw nemen in het 
koken. Deze activiteit organiseren wij samen met Devieer. We gaan vijf keer een 
basiscursus organiseren, elk bestaande uit vier bijeenkomsten.  
 
1.5 Maaltijden
Het komende jaar organiseren we tien maaltijden. Deze maaltijden worden  
telkens verzorgd vanuit diverse vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor een 
maatschappelijk doel. 
 

 
 
We geven de kokende gemeenschap de gelegenheid om iets van zichzelf te laten 
zien, en in gesprek te gaan met de mensen die onze maaltijden bezoeken. 
Eenvoudige ontmoeting van mens tot mens staat echter centraal.  
Tijdens de afgelopen jaren slaagden we er goed in om telkens een gemengd 
gezelschap aan tafel te hebben, van mensen met vele verschillende achtergronden. 
Met bijzondere ontmoetingen als resultaat. Op deze weg gaan we de komende 
jaren voort.
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1.6 Repaircafé 
Het komende jaar vindt tien keer een 
Repaircafé plaats. Repair Cafés zijn 
een bestaand concept. Bezoekers 
nemen van thuis kapotte spullen mee. 
In het Repair Café gaan ze samen met 
de deskundigen aan de slag. Zo valt er  
altijd wel wat te leren. Wie niets 
heeft om te repareren, neemt een 
kop koffie of thee. Of gaat helpen bij 
een reparatie van iemand anders. En 
zo heeft het Repair café ook een 
sociale en verbindende functie.  

 
1.7 Kapperscafé 
Aangehaakt aan het Repaircafé draaien we tien keer een kapperscafé; mensen met 
een bijzonder laag inkomen kunnen hier worden geknipt door mensen die uit onze 
kerndoelgroep afkomstig zijn.  

1.8 Wereldmuziek  
 

 

We gaan vier Wereldmuziekavonden organiseren. De letterlijke vertaling zegt het 
al: een avond waar de microfoon open staat. Open staat voor iedereen die dat wil, 
voor ongeveer 10 minuten. In die tijd kan men laten zien en horen wat zijn of haar 
talent is. De avonden zijn voor iedereen die in de buurt en in de stad woont. De 
Wereldmuziekavond is daarbij een prachtig middel om mensen bij elkaar te 
brengen. Hierbij doet het er niet toe wie of wat je bent, maar wat je samen 
gemeen hebt. Dat is de liefde voor muziek, voor bijzondere ontmoetingen tijdens 
een gezellige avond.  We stellen tijdens onze avonden uitwisseling en samenspel 
centraal.  
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1.9 Moestuin   
Op ons terrein zijn drie moestuinprojecten: de moestuin voor kinderen van de 
buurtbasisschool het Kleurrijk, het moestuinproject van en voor de Voedselbank, 
en sinds vorig jaar ook het buurtgerichte project “van Tuin tot Bord”. Het Huis van 
Compassie verzorgt de coördinatie en afstemming. Het Kleurrijkproject en van Tuin 
tot Bord krijgen gestalte onder eindverantwoordelijkheid van de basisschool en de 
brede welzijnsorganisatie Tandem. Huis van Compassie is eerst- en 
eindverantwoordelijk voor het Voedselbankproject. 

 

Tevens zorgt het Huis van Compassie voor de afstemming tussen de drie projecten 
met als doel om de vrijwilligers van de drie projecten te laten samenwerken en het 
gebruik van de ruimte, de faciliteiten en aanschaffingen af te stemmen.  
Ook de komende jaren zullen mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie 
groenten gaan verbouwen. De opbrengsten worden grotendeels verdeeld over de 
pakketten die de Voedselbank wekelijks aan velen in Nijmegen verstrekt. Een 
ander substantieel deel van de oogst wordt benut voor de maaltijden van Eet en 
Ontmoet.  
 
Voor het kopen van planten en zaden e.d. kweken we in onze kas extra 
groenteplantjes die we in de lente verkopen aan particulieren. 

1.10 Eet en Ontmoet  
Twee keer p.m. organiseren we Eet en Ontmoet. Er zijn twee kookgroepen, 
bestaande uit mensen van onze kerndoelgroepen. Onder begeleiding van ervaren 
vrijwilligers stellen zij elke maand een menu samen, doen zij de boodschappen, 
bereiden een maaltijd samen en dekken de tafels. Zo zorgen ze elke maand voor 
een voedzame en gezonde twee-gangen maaltijd op tafel. Andere mensen in een 
kwetsbare positie worden uitgenodigd om aan de maaltijd deel te nemen. Telkens 
nemen er 25 mensen deel aan de maaltijden. In totaal bereiken we zo 50 mensen 
per maand.    
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Tijdens elke maaltijd bespreken we 
een thema. Centraal staan de 
talenten van onze bezoekers. We 
nodigen hen telkens uit om te laten 
zien en horen wat zij kunnen.  

In 2018 gaan we 20x Eet en Ontmoet 
organiseren.   

[Medewerkers van de universiteit verzorgen 
de kerstlunch voor Eet en Ontmoet.] 

1.11 Inspiratielunches 
We gaan 2 keer een inspiratielunch verzorgen. Voor deze lunches nodigen wij 
telkens diverse aansprekende mensen uit om ons te verhalen van hun 
inspiratiebronnen in relatie tot compassie. Telkens staat een bepaalde groep 
mensen centraal, bijvoorbeeld vertegenwoordigers uit de wetenschap, de zorg, 
overheid, politiek, levensbeschouwing en religie, bedrijfsleven, etc. 

In juni 2018 zal April Ranshuijsen te gast zijn. Zij is op jonge leeftijd invalide 
geraakt. Zij gaat vertellen over haar leven in relatie tot compassie. En haar 
drijfveren om politiek actief te worden, en haar fractievoorzitterschap van een van 
de grote politieke partijen in Nijmegen.  

1.12 Klussenteam  
Het klussenteam van het Huis van Compassie bestaat uit mensen die gebruik maken 
van het sociaal spreekuur van de diaconie. Het gaat om mensen die gedurende 
lange tijd in geringe mate sociaal participeren, in armoede leven en veelal kampen 
met een combinatie van diverse psychische en sociale problemen. Het klussenteam 
is een middel tot sociale activering. Binnen het klussenteam kunnen de mensen 
zich nuttig maken, dagritme opdoen, (weer) leren samen werken, hun netwerk 
vergroten en bouwen aan hun zelfwaardering en handelingsvermogen. Ook kunnen 
de mensen beschikken over een vrijwilligersvergoeding en zo hun armoede wat 
verminderen. 

In de loop van 2018 zullen naar verwachting minimaal tien mensen regelmatig als 
vrijwilliger van het klussenteam actief zijn.  

Het klussenteam verricht klussen voor cliënten van het sociaal wijkteam, werkzaam 
in het voorzieningenhart het Hert. Organisaties als GGD, MEE, Kleur, Driekracht, 
Pluryn, gemeente en Tandem staan daar de gezamenlijk kwetsbare wijkbewoners 
bij. De medewerkers van het sociaal wijkteam selecteren wie van deze cliënten in 
aanmerking komt voor hulp door het klussenteam. Zo mogelijk betaalt de cliënt 
een vergoeding van € 2,50 per uur per medewerker van het klussenteam. (De 
eerste ervaringen wijzen uit dat twee op de drie mensen de eigen bijdrage niet 
kunnen betalen.) Medewerkers van het sociaal wijkteam bepalen of andere 
cliënten redelijkerwijs wel in staat zijn om een vergoeding te bieden. 

De klussen zijn van eenvoudige aard: tuinonderhoud, schilderen, huis/ruimtes 
ontruimen, eenvoudig timmerwerk. Andere klussen na overleg.  
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1.13 Nijmegen, Stad van Compassie  

Het Huis van Compassie is een van de initiatiefnemers van 
Nijmegen, Stad van Compassie. Het voorzitterschap en de 
coördinatie van de beweging ligt bij het Huis van 
Compassie. 
 
Nijmegen is niet de eerste stad die zich zo wil noemen. Vele 
steden, wereldwijd, in 50 landen, verklaarden zich al 
compassionate city. In Nederland zijn bijvoorbeeld 
Groningen, Leiden, en Rotterdam en Amsterdam al jaren 
compassiestad.    
 

Nijmegen, Stad van Compassie is een initiatief waarin organisaties, 
burgerinitiatieven, ondernemers en individuen aan dat gezamenlijk doel trachten 
te werken door:  

• Met elkaar kennis te maken 

• Ideeën en ervaringen uit te wisselen 

• In eigen kring compassie te bevorderen 
Inmiddels zijn meer dan 80 organisaties, burgerinitiatieven, ondernemers en 
individuen aangesloten bij Nijmegen stad van Compassie. 
 
Compassie? 
Mensen geven om elkaar enbekommeren zich om elkaar. Dat is niet nieuw voor 
Nijmegen, integendeel. Er zijn vele mensen in Nijmegen die zich binnen vele 
organisaties, burgerinitiatieven en ondernemingen in Nijmegen elke dag met 
compassie, met hart en ziel, inzetten voor het welzijn van mensen, natuur en 
milieu. Velen van ons werken eraan dat er in onze samenleving meer vanuit 
compassie wordt gehandeld. Een samenleving waarin mensen, organisaties en 
bedrijven:  

• Minder vanuit eigenbelang handelen  

• Meer zorg en aandacht hebben voor elkaar 

• Elkaar beter respecteren 

• Actiever betrokken zijn bij mensen die in moeilijkheden verkeren 

• Meer zorg en aandacht hebben voor natuur en milieu 

• Optreden tegen onrechtvaardigheid  
 
Wat doen we concreet? 
1. Compassieprijs:  
Jaarlijks wordt de Compassieprijs Nijmegen toegekend. In 2017 is deze voor het 
eerst door burgemeester Bruls uitgereikt aan het Marikenhuis. In 2018 wordt de 
prijs wederom uitgereikt.  
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2. Website: 
Nijmegen, Stad van Compassie onderhoudt een goed bezochte website, 
www.nijmegenstadvancompassie.nl, waarop bijvoorbeeld elke deelnemende 
organisatie zich kan voorstellen aan andere organisaties die vanuit compassie hun 
werk doen, maar ook aan Nijmeegse burgers die geïnteresseerd zijn in ons aanbod. 
Hiernaast zijn we ook actief op facebook en twitter. 
 
3. Nieuwsbrief: 
Maandelijks verschijnt voor geïnteresseerden een nieuwsbrief waarin aangesloten 
organisaties hun activiteiten aangeven en wederzijds elkaar hulp kunnen vragen en 
aanbieden. 
 
4. Lezingen/presentaties/overleg:  
Verschillende mensen zijn beschikbaar om langs te komen om vrijwilligers en 
medewerkers van o.a. aangesloten organisaties nader te informeren over  de 
compassiegedachte en de compassiebeweging en mee te denken hoe compassievol 
handelen  concreet gestimuleerd kan worden in eigen organisatie(beleid), of juist 
in het dagelijks  werk in contact met mensen.  
 
5. Training:  
Er zijn bij Nijmegen, Stad van Compassie verschillende mensen betrokken die 
regelmatig trainingen Compassie verzorgen. Daarnaast is er een groep van 
aanbieders van compassiecursussen, trainingen en workshop die op eigen initiatief 
of gezamenlijk voor Nijmegen Stad van Compassie activiteiten organiseren. In 
januari 2018 verzorgden zij een Proeverij, waarbij alle Nijmegenaren kennis 
konden maken met hun aanbod.  
Vanaf maart verzorgen we diverse compassietrainingen voor vrijwilligers. Waarin 
vrijwilligers worden ondersteund om compassie/vriendelijkheid verder te 
ontwikkelen, voor de ander en voor zichzelf. Ook wordt er ingegaan op hoe je 
compassie binnen de organisatie waarin je vrijwilligerswerk doet concreet in kunt 
zetten.  
 
6. Straatkoffie:  
Vanuit Nijmegen stad van Compassie organiseren we Straatkoffie.  Het concept is 
simpel: we bezoeken, op aangeven van een bewoner, een bepaalde straat of een 
appartementencomplex, waarin bewoners weinig tot geen contact met elkaar 
hebben. Ons doel is dat ook dit jaar weer diverse initiatieven in de stad zich aan 

http://www.nijmegenstadvancompassie.nl/
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Straatkoffie committeren, en we gezamenlijk minimaal tien keer een Straatkoffie 
organiseren.  
 

 
 
7. Ambassadeurs:  
Inmiddels zijn bijna 40 ambassadeurs 
actief voor Nijmegen, Stad van 
Compassie. De meesten van hen 
vertegenwoordigen een organisatie of 
initiatief, sommigen doen dit op 
persoonlijke titel. In 2018 gaan we 
met veel van deze organisaties 
gesprekken voeren over hoe zij 
concreet compassie een grotere plaats 
kunnen geven in de eigen 
organisaties. 
 

 
[Publieksdag Nijmegen, Stad van 
Compassie.] 

8. Ontmoetingsbijeenkomsten:  
Met enige regelmaat organiseren we een ontmoetingsavond voor groepen van 
betrokken organisaties, initiatieven en ondernemingen, om ideeën en ervaringen 
uit te wisselen. En om samen te werken aan nieuwe initiatieven. Zo hebben we in 
2017 drie avonden georganiseerd over compassie samen met de 
Vrijwilligerscentrale. Dit gaan we in 2018 voortzetten. 
 
1.14 Gespreksgroepen over levensthema’s  
Het Huis van Compassie is in het voorjaar van 2016 in samenwerking met Centrum 
Ontmoeting in Levensvragen (COIL) gestart met het organiseren van een 
gespreksgroep voor mensen die anderen willen ontmoeten en praten over 
onderwerpen die hen bezighouden op het gebied van levensvragen en zingeving. De 
eerste groep bestond uit een gemengde groep van vluchtelingen die de noodopvang 
van Heumensoord bewoonden, in combinatie met Nederlanders. De groep met 
Heumensoord-bewoners en Nederlanders heeft zich omgevormd tot een gemengde 
groep van vluchtelingen met allerlei achtergronden en Nederlanders.  
Ook zijn we een gemengde groep gestart van mensen met een Afghaanse 
achtergrond en Nederlanders. Beide groepen worden in 2018 gecontinueerd. 
Samen met de Sudanese vereniging in Nijmegen, is er eveneens een groep getracht 
op te zetten van mensen met een Sudanese achtergrond en Nederlanders. Ook deze 
groep heeft mooie samenkomsten gehad, maar het bleek niet mogelijk om binnen 
de Sudanese groep mensen voldoende mensen geïnteresseerd te krijgen voor een 
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voorzetting. Daarna hebben we met de Sudanese gemeenschap nog wel een 
bijzonder mooie en goed bezochte iftar maaltijd georganiseerd. In 2018 herhalen 
we dat, en gaan we ook op andere manieren de samenwerking verstevigen. 

Huis van Compassie blijft tevens nauw betrokken bij het opzetten van een 
gespreksgroep van Eritrese jongeren en HAN studenten. Deze groep wordt 
getrokken door een medewerkster van de Studentenkerk; Huis van Compassie 
levert in de uitvoering ondersteuning. In 2018 wordt ook deze groep gecontinueerd.   
 
We gaan ook voort om ondersteuning te geven aan COIL en de 
Mantelzorgconsulenten in de organisatie van kortdurende gespreksgroepen voor 
mantelzorgers.  
 
1.15 Go Green  
Op initiatief van een aantal Nijmeegse 
vluchtelingen zijn we medio 2017 
gestart met het project Go Green.  

 

Met Go Green willen we vluchtelingen 
helpen om energiezuiniger te leven. 
Dat is goed voor de portemonnee en 
goed voor het milieu! Ook willen wij 
kennis verspreiden, onder andere 
vanuit eigen ervaringen, om 
vluchtelingen wijzer te maken hoe zij 
geld kunnen besparen zonder veel 
moeite te doen. Door huisbezoeken af 
te leggen en meer. In de eerste helft 
van 2018 willen we minimaal 35 
huisbezoeken afleggen en mininimaal 
drie voorlichtingsbijeenkomsten 
organiseren. 

Ook gaan we ons inspannen om het 
project te funderen en uit te bouwen.  

 
1.16 Cursussen voor en door de doelgroep   
Cursus Engels: een Syrische mevrouw heeft vanaf oktober 2017 wekelijks een 
cursus Engels gegeven, voor een groep beginners en voor een groep gevorderden.  
Zij zal dit werk in 2018 continueren. Naar verwachting zal zij 40 bijeenkomsten 
verzorgen.  
 
1.17 Verhalendag 
Elk jaar organiseren we een Verhalendag samen met de Raad voor 
Levensbeschouwing en Religie Nijmegen, Boskapel en Centrum de Appel. Dit jaar 
haakt ook Eigentijdse Jongeren aan. Het thema is ‘Opnieuw Beginnen’. 
 

1.18 Schrijfgroep  
In oktober 2017 zijn we begonnen met een schrijfgroep ‘met andere woorden’. Dit 
om mensen uit onze doelgroep uit te nodigen om hun verhaal te schrijven, samen 
met anderen. In 2018 zullen we deze activiteit continueren, met minimaal tien 
bijeenkomsten. 
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1.19 Soepie Doen  

In 2018 willen we voortgaan met Soepie Doen: vrijwilligers uit de buurt maken een 

lekkere soep, met wat brood en een kopje thee en koffie. Iedereen uit de buurt is 

welkom. Telkens bespreken we een maatschappelijk thema. We zullen in 2018 

minimaal 10x samen Soepie Doen organiseren. 

 

1.20  Intensieve ondersteuning van organisaties van vluchtelingen  

In 2017 hebben we intensieve ondersteuning gegeven aan twee initiatieven van 

groepen Nijmeegse vluchtelingen. 
Beide organisaties hebben we bijgestaan in het uitdenken van hun ideeën. We 
hebben hen geholpen bij de organisatie van hun activiteiten, en hebben beide 
groepen in de beginfase wat financiële ondersteuning geboden. Samen met hen 
hebben we financiële aanvragen gedaan bij Wij Doen Mee, die vervolgens 
gehonoreerd zijn, en waardoor de beide groepen middelen verkregen om hun 
activiteiten in de toekomst vorm te geven.  
In 2018 verwachten we wederom minimaal 2 initiatieven van vluchtelingen 
intensief te kunnen ondersteunen.  
 

1.21  Vluchtelingen Vooruit  
Met Vluchtelingen Vooruit geven we vluchtelingen de gelegenheid om in en vanuit 
het Huis van Compassie als vrijwilliger heel praktisch stap voor stap te gaan werken 
aan hun integratie in de Nijmeegse samenleving; als burger, als ouder, maar vooral 
ook als deelnemer aan de arbeidsmarkt. Met Steun van Stichting Rotterdam hebben 
we hiermee de laatste maanden van 2017 een begin kunnen maken; in 2018 kunnen 
we het project met steun van het Oranjefonds en het Anton Jurgensfonds 
uitbreiden. Ons aanbod bestaat uit verschillende activiteiten, in het kader van een 
samenhangend aanbod, waarmee vluchtelingen aan de volgende doelen kunnen 
werken: 

• Werkervaring opdoen in een vrijwilligersorganisatie 

• Oefenen van de taal 

• Leren van vluchtelingen die de weg naar integratie succesvol hebben afgelegd 

• Kennis maken met Nederlandse gewoonten  

• Kennis maken met Nederlanders 

• Ontwikkelen van vaardigheden die nuttig en nodig zijn bij vrijwilligerswerk 

• Gericht kennis maken met netwerken van mensen die activiteiten ondernemen 
die goed aansluiten bij de capaciteiten en ambities van de vluchtelingen, met 
name gericht op de arbeidsmarkt 
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We bieden jaarlijks aan meer dan 25 vluchtelingen een samenhangend 
begeleidingstraject aan, bestaande uit de volgende onderdelen: 
1. Kennismaking/intake 
2. Deelname aan activiteiten in het Huis van Compassie 
3. Informeel, ondersteunend vrijwilligerswerk verrichten in het Huis van 

Compassie  
4. Verantwoordelijk vrijwilligerswerk verrichten in het Huis van Compassie 
5. Conversatielessen 
6. Koppeling aan een vrijwilliger met een gericht netwerk 
7. Uitwisseling van ervaringen met vluchtelingen die hun integratietraject 

succesvol hebben doorlopen 
8. Excursies 
9. Toeleiding naar externe partijen 

 

1.22  Kinderactiviteiten  

Vanaf oktober 2017 kunnen we wat extra aandacht geven aan kinderen uit onze 
doelgroep, dankzij een kleine subsidie van Kerk in Actie om extra aandacht te 
geven aan kinderen in een problematische situatie. In 2018 gaan we hiermee door:  
we gaan een Sinterklaasviering organiseren, een excursie, we gaan de kinderen van 
de Weekendschool uitnodigen, kinderen de gelegenheid gegeven om een aantal 
optredens te verzorgen tijdens onze activiteiten, kinderen de gelegenheid geven 
om aanvullend taalonderwijs te volgen en diverse kinderactiviteiten realiseren voor 
ouders en kinderen in samenwerking met de Stichting SAAM. We streven naar nog 
meer activiteiten vanaf 2018.  
 
1.23  Kapperscafé en een computercafé voor de Voedselbank   
Het Huis van Compassie organiseert vanaf februari een kappers- en computercafé, 
exclusief voor de klanten van de Voedselbank. 

Inmiddels hebben we zes vrijwilligers bereid gevonden om het kappers- en 
computercafé te runnen. Het betreft allen mensen die zelf ook in (extreme) 
armoede leven.  

Mannen en vrouwen en kinderen kunnen zich laten knippen. Iedereen kan terecht 
met een kapotte computer of laptop, en kan met allerlei software vragen terecht. 
Iedereen kan een kopje koffie of thee drinken in een gezellige atmosfeer. 
In februari beginnen we met het kappers- en computercafé voor Nijmegen West. 
Vanaf april organiseren we daarbij een maandelijks café voor Nijmegen Oost. 
Vanaf juni openen we een 2de middag voor de klanten van andere stadsdelen.  
 
1.24  We leren het elkaar    
We gaan een project realiseren waarin Arabische mensen Nederlanders hun taal 
gaan leren en Nederlanders hun taal aan Arabische mensen.  
 
Alleen door elkaar te leren kennen, begrip en respect voor elkaar te hebben, 
kunnen we met ons allen bouwen aan een compassievolle samenleving. We zien 
een groeiende interesse bij diverse Nederlanders om nader kennis te maken met 
hun Arabische buren, met hun cultuur en gewoonten, met de taal. Taal is 
natuurlijk een sleutel tot contact. Alleen al als mensen elkaar gedag kunnen 
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zeggen in een vreemde taal schept dat een band. Als een Nederlander zijn 
buurman met Elsalaam begroet dan zal hij/zij glimlachend worden gegroet. 
 
Wat gaan de mensen leren 
1. De cursus is ten eerste gericht op het verwerven van basiskennis van de taal, dus 
zowel het schrijven, luisteren, lezen en spreken. Het accent zal liggen op het 
mondelinge. 
2. Even belangrijk is dat mensen elkaar en elkaars culturen leren kennen; 
gewoontes en gebruiken.  

De opzet van het project 
De cursus bestaat uit 15 bijeenkomsten van 1 uur en een kwartier. De cursusgroep 
bestaat minimaal 14 mensen en max. 20.  We willen de groep voor 50% vormen met 
mensen die Nederlands als moedertaal hebben en 50% met mensen die Arabisch als 
moedertaal hebben. 

Elke les bestaat uit 3 delen: 
1. Het eerste half uur wordt formeel les gegeven. De beginselen van de 
Nederlandse en Arabische taal worden door de docent bijgebracht. 
2. Daarna wordt een kwartier lang de lesstof geoefend in koppels, waarbij de 
Nederlandse en de Arabische taal worden uitgewisseld. 
3. In het laatste half uur vindt een gesprek plaats a.d.h.v. een vooraf 
overeengekomen thema. Doel hierbij is om elkaar en elkaars culturen beter te 
leren kennen; gewoontes, gebruiken, omgangsvormen. Niet hoogdravend of 
abstract, maar juist gericht op de alledaagse praktijk van het leven van mensen. 
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Aanvullende en ondersteunende activiteiten 
 

2.1 Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 
Het komende jaar zullen we een aantal bijeenkomsten organiseren waarbij onze 
vrijwilligers leren hoe zij op een hygiënische en veilige manier in onze keuken 
werkzaamheden kunnen verrichten. 
 

 
 
Daarnaast zullen we een aantal bijeenkomsten organiseren specifiek voor 
vrijwilligers die met vluchtelingen werken; bijvoorbeeld landenavonden en 
specifieke thema’s zoals omgangsvormen en gezondheidszorg. 
 
2.3 Samenwerking met het bedrijfsleven  
We willen naast de sponsoring, waarover we al beschikken, bij enkele regelmatig 
terugkerende activiteiten een extra sponsor betrekken. Deze sponsor zal een vaste 
bijdrage leveren aan één van de volgende activiteiten: de kookcursus, de 
maaltijden, Eet en Ontmoet en het Repaircafé.  
En we willen evenals in de vorige jaren bereiken dat vier andere bedrijven ons 
incidenteel gaan sponsoren.  
 
2.4 PR en Communicatie   
We vragen continu veel aandacht voor onze activiteiten door flyers te maken en 
deze op vele plekken in de buurt en in de stad te verspreiden. Ook maken we via 
diverse sociale media gebruik van free publicity kanalen.  
We blijven de nodige aandacht geven aan onze website 
www.huisvancompassienijmegen.nl, en verspreiden elke maand een elektronische 
nieuwsbrief onder geïnteresseerden. Deze is ook in papiervorm beschikbaar. En we 
zullen zoals elk jaar door diverse media benaderd worden voor interviews en 
dergelijke, ook zullen wij zelf daartoe het initiatief nemen.  
 
2.5 Vrienden van het Huis van Compassie  
Ook het komende jaar geven we Nijmegenaren die het Huis van Compassie een 
warm hart toedragen de gelegenheid om bij te dragen aan de bekostiging van onze 
activiteiten. Met een jaarlijkse financiële bijdrage kunnen individuen, organisaties 
en bedrijven het Huis van Compassie voor langere tijd steunen. In 2018 willen we 
hiermee minimaal € 3.500,- bijeen brengen.      
 

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/
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De te behalen resultaten op een rij 
 

We organiseren in de loop van januari t/m december 2018:   

- Publieksdebatten       3 

- Filmavonden        4 

- Tentoonstellingen beeldende kunst    3 

- Kookcursus ‘iedereen kookt voor elkaar’   5 x 4 bijeenkomsten 

- Buurtklussenteam       1 

- Moestuinprojecten       3 

- Repair café        10 

- Kapperscafé         10 

-  Maaltijden         10 

- Eet en ontmoet       20 

- Inspiratielunches       2 

- Wereldmuziekavond      4 

- Intensieve ondersteuning vluchtelingenorg.   2 

- Cursus Engels       40 

- Verhalendag        1 

- Schrijfgroep        10 

- Soepie doen        10 

- Gespreksgroepen over levensthema’s    5 

- Go green 

- Vluchtelingen vooruit 

- Kinderactiviteiten 

- Kapperscafé en computercafé voor de voedselbank   10 

- We leren het elkaar 

 
Nijmegen stad van compassie: 

- Website  

- Nieuwsbrief 

- Lezingen/presentaties/overleg  

- Trainingen 

- Straatkoffie        10 

- Ambassadeurs       40 

- Ontmoetingsbijeenkomsten     3 

 
Aanvullende en ondersteunende activiteiten 

- Bijeenkomsten voor vrijwilligers 

- Bedrijven die ons sponsoren 

- PR en communicatie 

- Vriendenactie 

 


