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EVALUATIEVERSLAG Huis van Compassie Nijmegen 
periode augustus 2016 t-m december 2017  

Jan. 2018 

 

 
 

Inleiding 
 
Vanaf 1 augustus 2013 zetten we ons in het Huis van Compassie in voor en met 
mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie. Dit kan alleen maar 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 en particuliere fondsen. 
 
Ten behoeve van diverse betrokkenen hebben wij nu over de projectperiode  
augustus 2016 t/m december 2017 een evaluatie gemaakt.  
 
Leeswijzer 

- Op pagina 3 en 4 hebben we de kwantitatieve resultaten op een rij gezet.  
- Op pagina 4 t/m 19 leest u over onze 28 verschillende activiteiten. 
- Op pagina 19 t-m 21  staan we stil bij een aantal ondersteunende 

activiteiten. 
- Op pagina 21 over onze organisatie. 
- Op pagina 22 over financiën. 
- Op pagina 23 een korte vooruitblik naar 2018. 

 
We kunnen terugkijken op een vruchtbaar anderhalf jaar: 
In het projectvoorstel augustus 2016 t/m dec. 2017 namen we ons vooral voor om  
voort te gaan op de ingeslagen weg, omdat we eerder mochten vaststellen 
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(bijvoorbeeld bij een door ons gehouden deelnemersonderzoek) dat onze 
activiteiten goed werden gewaardeerd door onze bezoekers.  
En we gaven aan dat we een aantal nieuwe accenten wilden zetten: 
 

1. Uitbreiden en uitbouwen van activiteiten die direct gericht zijn op onze 
kerndoelgroepen 

2. Inspanningen voor vluchtelingen in de noodopvang continueren 
3. Het aantal vrijwilligers uitbreiden 
4. Uitbreiding van de inzet van lokale en regionale fondsen 

 
We mogen concluderen dat we er goed in zijn geslaagd om deze plannen te 
realiseren. Hieronder gaan we hierop nader in: 
 
1. Uitbreiden en uitbouwen van activiteiten die direct gericht zijn op onze 

kerndoelgroepen 
 
We zijn ons verder gaan concentreren op activiteiten die direct gericht zijn op 
onze kerndoelgroepen, zijnde mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie. 
We hebben bijvoorbeeld Go Green opgestart, Soepie Doen, Straatkoffie, nieuwe 
gespreksgroepen, een schrijfgroep en een cursus Engels en een cursus 
computergebruik en een Kapperscafé en projecten van 
vluchtelingenzelforganisaties mogelijk gemaakt. Ook zijn we er in geslaagd om het 
Buurtklussenteam en Eet en Ontmoet goed te funderen en uit te bouwen. 
 
2. Inspanningen voor vluchtelingen in de noodopvang continueren 
 
Tijdens de eerste helft van 2016 hadden we een forse inspanning geleverd voor de 
grote groep vluchtelingen die in de noodopvang in Heumensoord woonden. De 
verwachting was dat er een vervolg zou komen: een nieuwe noodopvang in 
Nijmegen vanaf sept. 2016. 
 
Evaluerend: het grote vervolg op de noodopvang in Heumensoord is in Nijmegen 
niet gekomen. Reden is dat er in de projectperiode minder vluchtelingen asiel 
aanvroegen dan in de voorgaande periode, en noodopvang niet nodig was.  
 
We hebben in deze projectperiode onze inzet voor vluchtelingen echter wel 
degelijk gecontinueerd:  ongeveer 50% van onze bezoekers wordt gevormd door de 
doelgroep vluchtelingen. Daarbinnen hebben wij zoals wij ons voornamen 
bijzondere aandacht gegeven aan de meest kwetsbaren, zijnde de mannen die 
gebruik moeten maken van de noodopvang  Bed Bad en Brood. Het betreft  mensen 
die op geen onderdak van overheidswege kunnen rekenen en in schrijnende 
armoede verkeren. Zij waren altijd welkom bij onze activiteiten, en hebben als 
vrijwilliger ook veel kunnen betekenen binnen het Huis van Compassie.   
 
3. Het aantal vrijwilligers uitbreiden 
 
Evaluerend: het aantal vrijwilligers dat een kernfunctie vervulde is toegenomen. Zo 
werd Eet en Ontmoet in toenemende mate gedragen door een stevige groep 
vrijwilligers. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het Buurtklussenteam, het 
Repaircafé, de Filmgroep, de diverse Gespreksgroepen en Go Green. Het was 
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bijzonder mooi om te zien dat we over voldoende vrijwilligers kunnen beschikken 
die deze verantwoordelijkheden kunnen dragen. Daarmee werd de coördinator ook 
in staat gesteld om ruimte te maken voor ander werk, zoals het samen met 
vrijwilligers en partnerorganisaties bedenken van nieuwe activiteiten die 
voortkomen uit de wensen van onze doelgroep en hiervoor proefprojecten op te 
zetten. Ook kwam er zo wat tijd vrij voor de coördinator om alle noodzakelijk werk 
te verrichten rondom subsidies. We hebben een vrijwilligersbeleid geformuleerd, 
zijn gaan werken met  vrijwilligersovereenkomsten, hebben diverse bijeenkomsten 
georganiseerd voor vrijwilligers, en deelname aan diverse scholingen en trainingen 
gepromoot.   
Eind 2017 waren 69 vrijwilligers regelmatig actief voor het Huis van Compassie.  

4. Uitbreiding van de inzet van lokale en regionale fondsen 
 
Evaluerend: de bijdrage van de gemeente Nijmegen is in de afgelopen periode 
gestegen, evenals de bijdragen van lokale en regionale partijen.  
Voor een drietal van onze activiteiten hebben zij middelen beschikbaar gesteld. 
Lokaal en/of regionaal actieve organisaties en fondsen zijn ook voor het eerst gaan 
bijdragen aan ons werk, bijvoorbeeld de Minderbroeders Franciscanen in Nijmegen, 
de diaconieën  in Elst, Almen en Gendringen en Lent en het Nijmeegse Anton 
Jurgens fonds en de Cellenbroeders.  
 

DE KWANTITATIEVE RESULTATEN OP EEN RIJ  

 
1. Per eind 2017  zijn de volgende resultaten behaald 
 

Geplande resultaten zoals 
verwoord in het projectplan  

Behaalde 
resultaten 
eind 2017 

Aantal 
bezoekers 
per keer 

5 publieksdebatten  

1 conferentie 

6 films 

3 theatervoorstellingen 

4 wereldmuziek 

5 kookcursussen 

15 publieksmaaltijden 

15 repair café 

 3 inspiratielunches 

2 kookgroepen  Eet en Ontmoet 

1 buurtklussenteam 

1 moestuin 

samenwerking met moestuinen 

2 cursussen compassie 

3 gespreksgroepen 

4 bijeenkomsten met vrijw.. 

3 tentoonstellingen 

5 

- 

7 

- 

4 

2 

11 

15 

- 

2 

30 klussen 

1 

2 

3 

6 

9 

5 

60 

- 

30 

 - 

30 

10 

50  

25 

-  

25 

nvt 

nvt 

nvt 

10 

12 

35 

- 
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Samenwerking met 8 bedrijven 

3 nieuwe activiteiten fondsen 

70 vrijwilligers  

15 kapperscafe 

16 flyers 

5 x aandacht in media 

5 

5 

69 

15 

24 

40 

- 

- 

- 

5 

- 

-  

 
3. De volgende EXTRA resultaten zijn behaald 

 

Extra activiteiten  Behaalde 
resultaten  

Aantal 
bezoekers 
per keer 

Go Green   

Soepie Doen  

Cursus Engels 

Cursus Computer 

Vluchtelingen Vooruit 

Schrijfgroep 

Walk of Wisdom 

Vluchtelingen organisaties  

Klussenteam voor de buurt 

Kinderactiviteiten 

Herman van Veen Center 

Verhalendag 

ANWB Fietsverlichtingsactie 

15 huisbezoek 

10 bijeenk 

24 bijeenk 

16 bijeenk 

1 

8 bijeenk 

1 

2 

30 klussen 

6 

1 

1 

1 

 

- 

25 

8 

4 

- 

4 

4 

- 

- 

6 

35 

60 

15 

 

1. Gerealiseerde Activiteiten  
 
1.1 Debatprogramma/Podiumgesprekken 

We hebben 4 podiumgesprekken georganiseerd samen met de Raad voor 
Levensbeschouwing en Religie Nijmegen (RLRN) en de Vincent de Paul center en de 
Boskapel.  

In september was het thema Vrede verbindt, met Klaas van Egmond als gast. 
Vervolgens organiseerden wij 2 avonden over het thema Angst, Maatschappelijke 
Polarisatie en Bangmakerij. De eerste avond was Dr. Marcel Becker te gast. De 
tweede avond burgemeester Bruls.  

In september 2017 zijn we begonnen aan een nieuwe reeks van 3 
Podiumgesprekken, gericht op een van de allerbelangrijkste maatschappelijke 
vraagstukken voor nu en voor een lange tijd: Klimaat en klimaatverandering; 
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klimaatverandering en zingeving/spiritualiteit en klimaatverandering en ik? De 
aftrap werd gedaan door Paul de Blot JS. De reeks wordt vervolgd in 2018. 

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2016/10/verslag-podiumgesprek-vrede-
verbindt/ 

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/04/verslag-podiumgesprek-
nederland-in-greep-van-de-angst/ 

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/09/podiumgesprek-in-de-
vredesweek-2017/ 

 
 
1.2 Tentoonstellingen 
 
We hebben 5 tentoonstellingen georganiseerd in het Huis van Compassie. 
 
De eerste tentoonstelling over gender en transgenders. 
Vervolgens een expositie over 50 jaar migratie in Nijmegen. 
Daarna een tentoonstelling over Duitse deserteurs en dienstweigeraars in de 2de 
wereldoorlog. Vervolgens over Gandhi. En vanaf november 2017 een tentoonstelling 
over Afghanistan. 
 
Elke tentoonstelling was een mooie samenwerking met 1 of meer andere sociale 
initiatieven, zoals welzijnsorganisatie Interlokaal, het Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid, de Vredskoffer en de Afghaans Nijmeegse organisatie 
Goshamadeed. Aan de tentoonstelling verbonden we ook telkens een feestelijke 
opening, met telkens een inhoudelijke presentatie. 
 
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2016/10/14-november-maaltijd-over-
transgenders/ 
 
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/02/maaltijd-met-
welzijnsorganisatie-inter-lokaal/ 
 
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/04/maaltijd-en-tentoonstelling-
over-dienstweigeraars/ 
 
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/10/tentoonstelling-over-
mahatma-gandhi/ 
 
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/10/13-november-opening-
tentoonstelling-afghanistan-met-maaltijd/ 
 

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2016/10/verslag-podiumgesprek-vrede-verbindt/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2016/10/verslag-podiumgesprek-vrede-verbindt/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/04/verslag-podiumgesprek-nederland-in-greep-van-de-angst/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/04/verslag-podiumgesprek-nederland-in-greep-van-de-angst/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/09/podiumgesprek-in-de-vredesweek-2017/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/09/podiumgesprek-in-de-vredesweek-2017/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2016/10/14-november-maaltijd-over-transgenders/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2016/10/14-november-maaltijd-over-transgenders/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/02/maaltijd-met-welzijnsorganisatie-inter-lokaal/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/02/maaltijd-met-welzijnsorganisatie-inter-lokaal/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/04/maaltijd-en-tentoonstelling-over-dienstweigeraars/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/04/maaltijd-en-tentoonstelling-over-dienstweigeraars/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/10/tentoonstelling-over-mahatma-gandhi/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/10/tentoonstelling-over-mahatma-gandhi/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/10/13-november-opening-tentoonstelling-afghanistan-met-maaltijd/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/10/13-november-opening-tentoonstelling-afghanistan-met-maaltijd/
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1.3 Film 

We hebben een 7 tal filmbijeenkomsten georganiseerd.  We tonen films met een 
hart en een ziel en met diepgang; films die uitnodigen tot uitwisseling van 
gedachten. Na de films is er daarom ook gelegenheid om met elkaar in gesprek te 
gaan, in een ontspannen sfeer. Het nagesprek wordt begeleid door een van onze 
vrijwilligers.  

De eerste was een bijzondere: Deze filmdag organiseerden we samen met 
vluchtelingen van het AZC, op het terrein van het AZC, in een rode tent.  

In de wijkkrant Nijmegen Oost verscheen een verslag van buurtbewoner Maarten 
Vletter die onder de indruk was van onze filmvertoningen tijdens de burendag in 
Nijmegen Oost, en het gesprek dat de filmmakers met onze gasten aangingen .Ook 
de tweede filmavond was buitengewoon, en werd door ons georganiseerd met 
Syrische vluchtelingen, die de filmkeuze van die avond vormgaven: Damascus With 
Love. Vervolgens vertoonden we nog de film Jagten en de film a Separation. Deze 4 
films werden vertoond i.h.k.v. ons jaarthema ‘de Vreemdeling’: Wanneer ben je 
vreemdeling? Wat doet het met je vreemdeling te zijn? Wie ervaar je als 
vreemdeling? Hoe voelt vervreemding (je buiten gesloten voelen, je bekeken 
voelen of anders zijn)? De woorden vreemdeling en vervreemding zijn van deze 
zelfde stam: wie vervreemdt eigenlijk van wie?. 

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/wp-content/uploads/2016/10/Verslag-in-Wijkkrant-Nijmegen-Oost.pdf
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In september zijn we aan een nieuwe filmcyclus begonnen, met een nieuw 
verbindend thema. “De Ander”: het is hoogst noodzakelijk dat mensen zich weer 
meer gaan verbinden met anderen. We over de schutting van onze buren kijken. 
Ons verdiepen in een ander. Anderen leren zien. Bruggen slaan. Verschillen tussen 
mensen benoemen, vooroordelen aangaan, discussie durven aangaan. Respect 
hebben voor anders zijn. Anders durven zijn. 
 
We zijn het seizoen weer op een bijzondere manier begonnen. We waren ten 
eerste te gast tijdens de Publieksdag van Nijmegen stad van Compassie, met 
vertoning van de film Buren van Frans Bromet. Diezelfde middag vertoonden we in 
‘Yad beyad’ (‘Hand in hand’) Korte documentaire van Jan Verhoeven over 
peacebuilding-activiteiten van Palestijnen en Israeliërs in het Midden-Oosten met 
aansluitend op de vertoning een gesprek met twee van de medespelers.  
In november 2017 hebben we de film Manchester by the sea vertoond. 
 
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2016/09/25-september-film-en-
ontmoeting-met-vluchtelingen/ 

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/wp-content/uploads/2016/10/Verslag-
in-Wijkkrant-Nijmegen-Oost.pdf 

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2016/10/11-november-filmavond-
damascus-with-love/ 
 
1.4 Theater  
 
In deze periode hebben we geen theatervoorstellingen georganiseerd. 
 
 
1.5  Cursussen  
 
Kookcursussen: we hebben 2 kookcursussen georganiseerd, samen met 
Vluchtelingenwerk, voor verblijfsgerechtigde Eritrese jongeren die in Lent 
Nijmegen in een voormalig studentenhuisvestingscomplex werden gehuisvest.  
De jongeren gaven aan dat zij niet konden koken en dat graag wilden leren. 
 
Elke cursus bestond uit 4 bijeenkomsten , waarin telkens 10 jongeren aan de hand 
van een door ons gemaakt kookboekje een aantal recepten ging koken uit de 
Nederlandse en wereldkeuken. 
’s Avonds aten zij de gerechten met de kookvrijwilligers en met de Nederlandse 
jongeren (afkomstig van de Hogeschool Nijmegen). De vrijwilligers bereidden 
telkens een gespreksonderwerp voor, of gingen in op een onderwerp dat de 
jongeren bezig hield.  Telkens was een tolk aanwezig, omdat de jongeren nog maar 
weinig Nederlands spraken.  

Compassiecursus:  in de eerste helft van 2017 heeft geestelijk verzorger Madelinde 
Krantz (tevens oprichter van Compassionate Arnhem), 3 workshops georganiseerd 
rondom Compassie: 

- Persoonlijke waarden 
- Zingeving, religie en Compassie  

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2016/09/25-september-film-en-ontmoeting-met-vluchtelingen/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2016/09/25-september-film-en-ontmoeting-met-vluchtelingen/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/wp-content/uploads/2016/10/Verslag-in-Wijkkrant-Nijmegen-Oost.pdf
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/wp-content/uploads/2016/10/Verslag-in-Wijkkrant-Nijmegen-Oost.pdf
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2016/10/11-november-filmavond-damascus-with-love/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2016/10/11-november-filmavond-damascus-with-love/
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- Compassie in het dagelijks leven 
Aan de avonden namen gemiddeld 10 mensen deel. 
 
1.6 Maaltijden 
 
We hebben 11 publieksmaaltijden verzorgd. Deze werden telkens verzorgd vanuit 
een specifieke gemeenschap. Dit zijn m.n. vrijwilligersorganisaties die zich 
inzetten voor een maatschappelijk probleem. Het kunnen mensen met een 
bepaalde nationaliteit zijn en/of mensen die tot de directe doelgroep van het Huis 
van Compassie behoren. Mensen die het zich kunnen veroorloven betalen voor 
mensen met een smalle beurs.  
We geven de kokende gemeenschap de gelegenheid om iets van zichzelf te laten 
zien. We staan daar bij de maaltijd op bescheiden wijze bij stil. Eenvoudige 
ontmoeting van mens tot mens staat echter centraal.  
 
De volgende groepen hebben een maaltijd en presentatie verzorgd: 

- Compassion in World Farming 
- Presentatie en tentoonstelling over gender en transgenders 
- Met en over ondernemende vluchtelingen 
- Vrijwilligers Palliatieve en terminale Zorg  
- De Poolse stichting Barka, die veel doet voor dak- en thuislozen 
- 50 jaar migranten in Nijmegen  
- Vredesorganisatie PAX en Palestijnse Nijmegenaren 
- Vredesmuseum, met tentoonstelling over Duitse dienstweigeraars en 

deserteurs 
- Iftar maaltijd met Sudanese gemeenschap 
- Mantelzorgers en Mantelconsulenten 
- Afghanistan, m.m.v. Oxfam, Cordaid en Nijmeegs Afghaanse organisatie 

Goshamadeed 
 
Bijzonderheid is dat we bij en rondom een tweetal maaltijden, met Pax en met de 
Afghaanse gemeenschap, ook een geldinzamelingsactie hebben gehouden voor 
ondersteuning van burgers die in buitengewone armoede verkeren. Beide acties 
hebben meer dan 1000,- opgeleverd. 
 
Andere bijzonderheid is dat we sinds medio 2016 zoveel mogelijk gebruik maken 
van biologisch vlees, en/of vegetarisch koken.  
 
1.7 Repaircafé 
 
We hebben wederom 15 x een Repaircafé georganiseerd. Repair Cafés 1is 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 http://repaircafe.nl/nijmegen/ 
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Het Repaircafé is ook in deze periode prima verlopen. Er was telkens veel 
belangstelling voor, m.n. van mensen uit Willemskwartier.  Bezoekers 
complimenteerden ons veelvuldig met ons werk, met de prettige en deskundige 
inzet van de vrijwilligers, en de gezellige sfeer.  
 
1.8 Kapperscafe 
 
Aansluitend aan het Repaircafé hebben we maandelijks een kapperscafé 
georganiseerd, waar mannen met een smalle beurs zich konden laten knippen door 
een van onze vrijwilligers. Er werd telkens goed gebruik van gemaakt, en de 
meeste klanten kwamen regelmatig terug. 

1.9 Open podium: Wereldmuziek  
 

 
 
We hebben de muziekavonden omgedoopt. Van  OPEN MIC avonden naar: 
Wereldmuziek maak je samen. 
Omdat veel van onze deelnemers de Nederlandse taal nog niet goed beheersen, 
zijn we de avonden gaan concentreren op muziek, een taal die iedereen spreekt. 
En we stelden ook samenspel centraal.  Dat bleek goed te werken. Onder leiding 
van een 3-tal muzikanten werd door veel mensen met verschillende achtergronden 
op verschillende instrumenten samen enthousiast muziek gemaakt. Er werd 
gedanst! En er waren telkens, tijdens de 4 avonden,  veel tevreden muzikanten en 
bezoekers.  

1.10  Moestuin   
 
Vanaf  2014 beschikt het Huis van Compassie over een moestuin van 1000 m2. 
 
Aan de basisschool het Kleurrijk, die op 500 meter afstand van ons is gevestigd, 
hebben we wederom een stuk van onze moestuin beschikbaar gesteld.  
Ook in 2015-2016 bezocht een docent met zijn klas eens per week de moestuin, en 
verbouwden daar samen groente. 
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Sinds 2015 bieden we ook ruimte aan het buurtgerichte project van Tuin tot Bord, 
dat vanuit het Hert plaatsvindt. Het betreft een sociaal project, van en voor 
buurtbewoners. Zij verbouwen samen groenten, die gebruikt worden voor 
maaltijden van buurtbewoners. Zie http://www.vantuintotbord.nl/ 
Van Tuin tot Bord kan bij ons beschikken over een stuk grond van circa 50m2. 
 

Onze betrokkenheid bij het moestuinproject voor en van de Voedselbank is een 
stuk intensiever; wij begeleiden de vrijwilligers van de Voedselbank intensief bij de 
opzet en verdere ontwikkeling van de moestuin. Mensen die gebruik maken van de 
voedselbank verbouwen hier groente en de oogst gaat grotendeels naar de 
voedselbank. Een klein deel wordt gebruikt voor onze verschillende eet- en 
ontmoetingsactiviteiten. 
Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de tuin steeds verder te ontwikkelen. Er is 
nu veel ervaring met het kweken van groente, basisvoorzieningen zijn aangebracht, 
zoals een kas waar groente en kruiden gekweekt kunnen worden. 
Er werken 12 mensen aan mee. Velen van hen hebben een lichamelijke of 
geestelijke beperking. In sommige gevallen kunnen deze mensen maar een uurtje 
per dag meehelpen en daar houden we terdege rekening mee.  
Wat zijn de werkzaamheden: 

 Opstellen van een beplantingsplan, zodat duidelijk is wat wij waar gaan 
verbouwen. Ook een jaarplan wordt opgesteld. 

 De tuin wordt omgespit en bemesting vindt plaats. Extra gereedschap wordt 
aangeschaft. 

 Zaden, planten, stekken, fruitstruiken etc. worden gekocht en gezaaid of 
geplant. 

 Aanpassen van waterreservoir, verbeteren van de paden en verbeteren van 
de groentekas. 

 Schoffelen van de tuin en van periode tot periode opnieuw zaaien en 
planten. 

 Oogsten en vervoeren naar de voedselbank.  
 
 

Vanuit het Huis van Compassie verzorgen we ook de afstemming tussen de 3 
projecten. We hebben de eerder gemaakte afspraken gemaakt over het 
(gezamenlijk) gebruik van de grond, de waterinstallatie, compost, etc. in 2016 en 
2017 gecontinueerd. 
Vervolgens konden verschillende werkzaamheden ook worden verdeeld. Zo heeft 
van Tuin tot Bord compost geleverd, die door de vrijwilligers van het Voedselbank 
project in de grond is verwerkt. En haalden de vrijwilligers van de Voedselbank 
extra tegels op bij particulieren, en legden daar paden van voor de verschillende 
projecten.  
 
In november 2016 organiseerden we een gezamenlijke werkdag met alle 
betrokkenen van de 3 projecten, om compostbakken te maken. 
Zie hier foto’s van een levendige middag. 
 
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2016/11/kinderen-maken-
compostbakken-voor-moestuinen/ 
 

http://www.vantuintotbord.nl/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2016/11/kinderen-maken-compostbakken-voor-moestuinen/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2016/11/kinderen-maken-compostbakken-voor-moestuinen/
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In maart 2017 hebben we tijdens NL Doet samen met vele vrijwilligers, waaronder 
veel schoolkinderen, een begin gemaakt aan het nieuwe moestuinjaar. Wij zijn 
Nijmegen heeft hiervan een mooi beeldverslag gemaakt. Zie: 
 
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/03/geslaagde-actie-nldoet-bij-
huis-van-compassie/ 
 
1.11 Inspiratielunches 
 

We hebben deze periode geen inspiratielunches verzorgd.  Volgende periode doen 
we dit weer wel. 

1.12 Klussenteam   

Het klussenteam bestaat uit mensen die gebruik maken van het sociaal spreekuur 
van de diaconie. Het betreft 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. 
Het klussenteam wordt aangevoerd door Robert Warda, een van de kernvrijwilligers 
van het Huis van Compassie.  
 
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 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 2 op de 3 mensen de eigen bijdrage niet kunnen 
betalen. De klussen zijn van eenvoudige aard: tuinonderhoud, schilderen, 
huis/ruimtes ontruimen, eenvoudig timmerwerk. Andere klussen na overleg.  
 
In de periode aug. 2016 t/m december 2017 zijn meer dan30 klussen verricht, 
variërend van 1 uur werk t/m 3 dagen werk. Gemiddeld nam een klus een halve 
dag in beslag. Deze werd telkens door meerdere mensen verricht. 8 mensen uit 
onze doelgroep hebben samen het klussenteam gevormd. Sinds september 2016 
levert de gemeente Nijmegen een bescheiden subsidie voor de bekostiging van het 
het project. 
 
1.13 Eet en Ontmoet 
 

Begin 2016 hebben we een nieuwe kookgroep samengesteld, bestaande uit mensen 
van onze kerndoelgroepen:  mensen met een psychiatrische problematiek, 
vluchtelingen, mensen die in armoede verkeren. Onder begeleiding van ervaren 
vrijwilligers stelden zij vanaf januari 2016 elke maand een menu samen, deden zij 
boodschappen, bereidden een maaltijd samen, dekten de tafels. En zorgden voor 

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/03/geslaagde-actie-nldoet-bij-huis-van-compassie/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/03/geslaagde-actie-nldoet-bij-huis-van-compassie/
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een voedzame en gezonde twee gangen maaltijd. Andere mensen in een kwetsbare 
positie werden uitgenodigd om aan de maaltijd deel te nemen. We boden plek aan 
in totaal 25 mensen. 

In april hebben we een projectplan gemaakt om Eet en Ontmoet verder te 
funderen en uit te bouwen: de bestaande kookgroep continueren, en een extra 
kookgroep opstarten.  

In juli 2016 is het gelukt om de financiering voor het project voor het eerste jaar 
rond te krijgen met bijdragen van het Oranjefonds en de Protestantse diaconie 
Nijmegen.  

In de periode augustus 2016 t/m december 2017 zijn we er goed in geslaagd om 
onze voornemens waar te maken: de tweede kookgroep is er gekomen, de 
hoeveelheid maaltijden is verdubbeld evenals het aantal bezoekers.  

Eet en Ontmoet is uitgegroeid tot een van de belangrijke terugkerende activiteiten 
van het Huis van Compassie. Medio 2017 hebben Oranjefonds en de diaconie 
aanvullende middelen toegekend, zodat het project t/m dec. 2018 kan worden 
gecontinueerd. Er valt verder veel te melden over het project: over de vele 
enthousiaste vrijwilligers, over onze invalshoek om alle deelnemers aan te spreken 
op hun talenten en de vele mooie optredens en presentaties die hierop volgden, 
een bijzondere excursie naar de Universiteit, etc.etc…  

Mocht u belangstelling hebben; we sturen u een uitgebreid evaluatieverslag graag 
toe. 

Hierbij 1 link, naar een gedicht dat een Syrisch meisje uitsprak tijdens een van de 
ontmoetingen:  

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/05/het-verschil-tussen-holland-
en-syrie-een-gedicht/ 

1.14 Gespreksgroepen   
 
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.  

We namen ons voor om in de projectperiode aug. 2016-dec.2017 min. 3 
gespreksgroepen te draaien met een heterogene samenstelling qua (culturele) 
achtergrond. Het zijn er 6 geworden.  

De groep met Heumensoordbewoners en Nederlanders heeft zich omgevormd tot 
een gemengde groep van vluchtelingen met allerlei achtergronden en 
Nederlanders. Ook zijn we een gemengde groep gestart met mensen met een 
Afghaanse achtergrond en Nederlanders. Beide groepen lopen aan het eind van 
2017 nog steeds en worden in 2018 gecontinueerd. 

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/05/het-verschil-tussen-holland-en-syrie-een-gedicht/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/05/het-verschil-tussen-holland-en-syrie-een-gedicht/
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We zijn ook een groep gestart met mensen met een Sudanese achtergrond en 
Nederlanders, samen met de Sudanese vereniging in Nijmegen.  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 
voorzetting.  Daarna hebben we met de Sudanese gemeenschap wel nog 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 was 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 
leverde in de uitvoering ondersteuning.  In 2018 wordt ook deze groep 
gecontinueerd.   
 
We zijn ook met COIL en de Mantelzorgconsulenten een samenwerking aangegaan 
voor organisatie van kortdurende gespreksgroepen voor mantelzorgers. Tijdens de 
projectperiode hebben 2 groepen vorm gekregen. Zie bijvoorbeeld: 
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/04/mantelzorgers-in-gesprek-
met-elkaar/ 
 
1.15 Nijmegen stad van Compassie  

Huis van Compassie is samen met COIL de trekker van de beweging Nijmegen stad 
van Compassie. m.n. de coordinator en de voorzitter van het bestuur van het Huis 
van Compassie hebben hieraan veel tijd besteed. Gelukkig ook met resultaat! 

Nijmegen is niet de eerste stad die zich zo wil noemen. Vele steden, wereldwijd, 
verklaarden zich al compassionate city. In Nederland zijn bijvoorbeeld Groningen, 
Leiden, Arnhem en Rotterdam compassiestad. Zij sloten zich aan bij het Handvest 
voor Compassie (Charter for Compassion), een initiatief van de Britse schrijfster 
Karen Armstrong waarin de Gulden Regel “Behandel de ander zoals je zelf 
behandeld wilt worden” centraal staat. Zie www.nijmegenstadvancompassie.nl 

Mensen geven om elkaar, bekommeren 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 er aan dat er in onze samenleving meer vanuit 
compassie wordt gehandeld. Een samenleving waarin mensen, organisaties en 
bedrijven bijv. :  

- 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  

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

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/04/mantelzorgers-in-gesprek-met-elkaar/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/04/mantelzorgers-in-gesprek-met-elkaar/
file:///C:/Users/Pieter%20Poels/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/www.nijmegenstadvancompassie.nl
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- met elkaar kennis te maken 
- ideeën en ervaringen uit te wisselen 
- gezamenlijk activiteiten te organiseren voor Nijmeegse burgers 

In de projectperiode groeide de beweging  flink: 35 aangesloten organisaties met  
een ambassadeur, 25 extra organisaties  nog zonder ambassadeur,  8 ambassadeurs 
op persoonlijke titel. 

35 organisaties delen hun informatie via onze website en maken deze zo beter 
bekend: aan elkaar, maar vooral ook aan Nijmeegse burgers.  
http://www.nijmegenstadvancompassie.nl/organisaties/ 

Vele honderden mensen bezochten maandelijks onze website, twitter en ons 
facebook account. De website wordt overigens bijgehouden door de cliënten van de 
RIBW,  een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk 
voor mensen die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening langdurige 
intensieve begeleiding behoeven. 

In de projectperiode organiseerden we ook een verdiepingsavond voor onze 
ambassadeurs: http://www.nijmegenstadvancompassie.nl/compassie-schuurt-
verslag-van-de-ambassadeursavond-van-nijmegen-stad-van-compassie/bassadeurs: 

We interviewden vele interessante Nijmegenaren, die andere Nijmegenaren kunnen 
inspireren om compassievol in het leven te staan. Zie ook hiervoor onze website. 

We organiseerden 3 avonden voor alle Nijmeegse vrijwilligers rondom compassie, 
samen met de Nijmeegse vrijwilligerscentrale. 
http://www.nijmegenstadvancompassie.nl/3-avonden-voor-vrijwilligers-in-het-
teken-van-compassie/ 

In het voorjaar zijn we gestart met het maandelijks uitbrengen van een nieuwsbrief, 
van en voor Nijmegenaren die willen bijdrage aan een compassievolle stad. Zie voor 
een voorbeeld: https://us7.campaign-
archive.com/?u=ad5cf1b2259febb54c9fc1e61&id=a4484f4614 

In september organiseerden we een Publieksdag Nijmegen stad van Compassie. 
http://www.nijmegenstadvancompassie.nl/beeldverslag-compassie-publieksdag-
2017/ 

Een van de bijzonderheden was dat burgemeester Bruls de eerste – door ons in het 
leven geroepen – compassieprijs uitreikte aan het Nijmeegse Marikenhuis, dat 
ondersteuning biedt aan kankerpatiënten en hun naasten.  

We organiseerden regelmatig Straatkoffie: bewoners van een straat maken onder het 
genot van een kopje koffie of thee nader kennis met elkaar.  

Zie voor een reportage in de Gelderlander: 
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/07/straatkoffie-in-de-
gelderlander/ 

 

http://www.nijmegenstadvancompassie.nl/organisaties/
http://www.nijmegenstadvancompassie.nl/compassie-schuurt-verslag-van-de-ambassadeursavond-van-nijmegen-stad-van-compassie/bassadeurs
http://www.nijmegenstadvancompassie.nl/compassie-schuurt-verslag-van-de-ambassadeursavond-van-nijmegen-stad-van-compassie/bassadeurs
http://www.nijmegenstadvancompassie.nl/3-avonden-voor-vrijwilligers-in-het-teken-van-compassie/
http://www.nijmegenstadvancompassie.nl/3-avonden-voor-vrijwilligers-in-het-teken-van-compassie/
https://us7.campaign-archive.com/?u=ad5cf1b2259febb54c9fc1e61&id=a4484f4614
https://us7.campaign-archive.com/?u=ad5cf1b2259febb54c9fc1e61&id=a4484f4614
http://www.nijmegenstadvancompassie.nl/beeldverslag-compassie-publieksdag-2017/
http://www.nijmegenstadvancompassie.nl/beeldverslag-compassie-publieksdag-2017/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/07/straatkoffie-in-de-gelderlander/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/07/straatkoffie-in-de-gelderlander/
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1.16 Go Green EXTRA Project 
 

 

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.  

Eind 2017 hadden 5 scholingsbijeenkomsten voor vrijwilligers plaatsgevonden, 
waren flyers in diverse talen gemaakt en verspreid, en waren de eerste 15 
huisbezoeken afgelegd.  

Zie voor extra info:  http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/10/go-green-
een-nieuw-project/ 

1.17 Cursussen voor en door de doelgroep EXTRA  
 

Computercursus:  een Braziliaanse mevrouw heeft een cursus Excel en 
computercursus georganiseerd. De cursus bestond uit 14 bijeenkomsten.  
 
Cursus Engels: een Syrische mevrouw heeft vanaf oktober 2017 wekelijks een 
cursus Engels gegeven, voor een groep beginners, en voor een groep gevorderden.  
Ze heeft 26 bijeenkomsten verzorgd. 
 
1.18 Walk of Wisdom  EXTRA 
 
Aansluitend op het seizoen 2015-2016 liep een kleine groep mensen uit onze 
doelgroep op een tiental woensdagmiddagen het tweede deel van de moderne 
Pelgrimstocht “Walk of Wisdom”. Dit deden zij onder aanvoering van Paul 
Oosterhoff, voorzitter van het bestuur van het Huis van Compassie en diaconaal 
predikant.  
 
1.19  Verhalendag ‘over de schutting van je buren’ EXTRA  
 
Samen met de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen en de Boskapel 
en Centrum de Appel hebben we een verhalenmiddag georganiseerd met als thema 
‘Over de schutting van je buren’ . Het werd een mooie  middag vol verhalen die 
uitnodigden om na te denken over dit thema . En met zo’n 60 bezoekers. 
 
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/01/5-februari-verhalendag-2017/ 

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/10/go-green-een-nieuw-project/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/10/go-green-een-nieuw-project/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/01/5-februari-verhalendag-2017/
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1.20 Schrijfgroep EXTRA 

 

In oktober 2017 zijn we begonnen met een schrijfgroep ‘met andere woorden’. Om 

mensen uit onze doelgroep uit te nodigen om hun verhaal te schrijven, samen met 

anderen. 

 

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/10/start-schrijfgroep-met-
andere-woorden/ 

1.21 Soepie Doen EXTRA 

 

 

Samen met organisaties in het voorzieningenhart het Hert en met Devieer zijn we 
in 2017 gestart 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. De 
ene keer in het Hert, de andere keer in het Huis van Compassie.  

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/03/23-maart-schuif-aan-bij-
soepie-doen/ 

1.22  Intensieve ondersteuning van organisaties van vluchtelingen EXTRA 

 

In 2017 hebben we intensieve ondersteuning gegeven aan twee initiatieven van 

groepen Nijmeegse vluchtelingen: 

 

Syrische vluchtelingen: Mawteni, wat betekent ‘mijn land’. Het sociale en 
artistieke initiatief is gestart om mensen door dans en muziek te verbinden, want 

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/10/start-schrijfgroep-met-andere-woorden/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/10/start-schrijfgroep-met-andere-woorden/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/03/23-maart-schuif-aan-bij-soepie-doen/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/03/23-maart-schuif-aan-bij-soepie-doen/
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dans verbeeldt de menselijke vrijheid en is een manier om, zónder woorden, 
erfgoed te tonen en liefde te ontwikkelen tussen volkeren. In 2017 heeft Mawteni 
al 3 bijzondere optredens verzorgd: de eerste was op Plein 44, de volgende bij de 
Publieksdag van Nijmegen stad van Compassie en de derde bij de 
Zevenheuvelenloop.  

Afghaanse vluchtelingen: we hebben de Nijmeegs Afghaanse organisatie 
Goshamadeed intensief ondersteund in het organiseren van een tentoonstelling in 
het Huis van Compassie. Deze is vervolgens bezocht door diverse groepen 
Nijmegenaren. 

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.  

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/09/mawteni-een-initiatief-van-
syrische-nijmegenaren/ 

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/10/13-november-opening-
tentoonstelling-afghanistan-met-maaltijd/ 

1.23  Vluchtelingen Vooruit EXTRA 

 

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, m.n. 
gericht op de arbeidsmarkt 

 
We bieden jaarlijks aan meer dan 25 vluchtelingen een samenhangend 
begeleidingstraject aan, bestaande uit de volgende onderdelen: 

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/09/mawteni-een-initiatief-van-syrische-nijmegenaren/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/09/mawteni-een-initiatief-van-syrische-nijmegenaren/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/10/13-november-opening-tentoonstelling-afghanistan-met-maaltijd/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/10/13-november-opening-tentoonstelling-afghanistan-met-maaltijd/
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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: 

 
Met de start van het project eind 2017 hebben we een 5 tal vrijwilligers geworven, 
een 4 tal scholingen georganiseerd, zijn we 6 x met de vrijwilligers samen geweest 
om ons goed te organiseren en natuurlijk vooral om de eerste groep vluchtelingen 
in begeleiding te nemen. Aan het eind van 2017 waren 8 vluchtelingen aan een 
traject begonnen. 

1.24  Kinderactiviteiten EXTRA 

 
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. 
Aan het eind van 2017 hadden we een Sinterklaasviering georganiseerd, met 
kinderen het Herman van Veen center bezocht (zie hieronder), een aantal kinderen 
de gelegenheid gegeven om een aantal optredens te verzorgen tijdens onze 
activiteiten (w.o. een tweetal bijzondere presentaties van 2 zusjes over hun  
geboortestad Aleppo), en hadden we een aantal kinderen de gelegenheid gegeven 
om aanvullend taalonderwijs te volgen. 
In 2018 gaan we diverse activiteiten voor kinderen aan ons aanbod toevoegen.  

1.25  Bezoek aan Herman van Veen arts Center EXTRA 

 

 
 
Mede dankzij sponsoring van het Arts Center konden we vanuit het Huis van 
Compassie op 24 november met 35 mensen een bezoek brengen aan het  Herman 
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van Veen in Soest aan voorstelling “Mag ik deze dans” door het Harlekijn Dans 
theater.  
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/12/bijzonder-bezoek-aan-
herman-van-veen-arts-center/ 

1.26  Fietsverlichtingsactie EXTRA 

 
In november hebben we met de vrijwilligers van het Repaircafé meegedaan aan de 
fietsverlichtingsbrigade van de ANWB. We hebben daartoe op een middag met 6 
reparateurs 15 fietsen van de kinderen van de Basisschool het Kleurrijk in 
Willemskwartier gerepareerd:  lampen, reflectoren, en zo mogelijk andere 
noodzakelijke reparaties. Een tweede keer moesten we aflasten wegens het 
slechte weer. 
   

1.27  Bezoek Herman van Veen Arts Center EXTRA 

 
Mede dankzij sponsoring van het Arts Center konden we vanuit het Huis van 
Compassie op 24 november met 35 mensen een bezoek brengen aan het  Herman 
van Veen in Soest aan voorstelling “Mag ik deze dans” door het Harlekijn Dans 
theater.  
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/12/bijzonder-bezoek-aan-
herman-van-veen-arts-center 

2. ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN  
 
 

2.1 Vrijwilligersbeleid 
 
We hebben diverse  bijeenkomsten georganiseerd voor vrijwilligers: 
Een barbecue in de zomer van 2017. 
Een Nieuwjaarsavond waarbij de verschillende taakgroepen vrijwilligers zich aan 
elkaar voorstelden, ervaringen uitwisselden en samen vooruitkeken naar het 
volgende jaar. 
 
Ook hebben we onze vrijwilligers actief gewezen op het aanbod voor 
deskundigheidsbevordering bij de Vrijwilligerscentrale Nijmegen. Ook konden 
vrijwilligers gebruik maken van het scholingsaanbod van het COIL, Centrum 
Ontmoeting in Levensvragen. En we hebben met de Nijmeegse 
Vrijwilligersorganisatie 3 avonden georganiseerd voor vrijwilligers over Compassie. 
Voor de vrijwilligers van Vluchtelingen Vooruit hebben we een 4 tal scholingsdagen 
georganiseerd. 
 
We zijn begonnen met het werken met vrijwilligersovereenkomsten.  
 
We hebben vrijwilligersvergoedingen en reiskostenvergoedingen geboden aan een 
groot deel van onze vrijwilligers. In praktijk zien we dat de vrijwilligers die over 
een redelijk tot goed inkomen beschikken, weinig gebruik maken van deze 
vergoedingsmogelijkheden. En de mensen met een laag inkomen  gelukkig wel…. 

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/12/bijzonder-bezoek-aan-herman-van-veen-arts-center/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/12/bijzonder-bezoek-aan-herman-van-veen-arts-center/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/12/bijzonder-bezoek-aan-herman-van-veen-arts-center
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2017/12/bijzonder-bezoek-aan-herman-van-veen-arts-center
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We hebben vrijwilligers geworven via de Nijmeegse vrijwilligerscentrale. De 
meeste nieuwe vrijwilligers echter kwamen via onze netwerken naar ons. 
 
Er zijn wel diverse vrijwilligers gestopt met hun werk in deze projectperiode, maar 
gelukkig gebeurde dit bijna zonder uitzondering om goede redenen.  En bijna altijd 
konden anderen dan snel daarna hun plaats innemen.  
 
2.2 Fondsenwerving voor nieuwe initiatieven  
 
Voor Eet en Ontmoet hebben we fondsen verworven bij het Oranjefonds, voor het 
Klussenteam bij de gemeente Nijmegen. 
Voor kinderactiviteiten hebben we fondsen ontvangen van Kerk in Actie. Ook de 
DELA heeft een bijdrage geleverd. Stichting Rotterdam heeft de opstart van 
Vluchtelingen Vooruit gefinancierd. Voor Go Green konden we een beroep doen op 
Wij Doen Mee. De avonden voor Nijmeegse vrijwilligers werden eveneens door de 
gemeente bekostigd. Voor de Burendag en NL Doet konden we een beroep doen op 
het Oranjefonds.  
 
2.3 Samenwerking met het bedrijfsleven  
 
We hebben een 5 tal bedrijven nabij het Huis van Compassie benaderd om ons 
regelmatig te sponsoren. Deze contacten hebben  geresulteerd in kortingen van 10 
tot 25% bij al onze aankopen bij 4 winkels. 
De Albert Heijn heeft ons regelmatig voedsel geschonken, die we gebruikten voor 
onze diverse maaltijden. 
 
2.4 PR en Communicatie   
 
We hebben wederom veel aandacht gegeven aan PR en Communicatie. 
Op onze website verschenen regelmatig aankondigingen en verslagen van onze 
activiteiten. Deze berichten werden maandelijks middels een e-mailnieuwsbrief 
verstuurd aan zo’n 300 abonnees (in de vorige periode waren dat er nog 200). Ook 
hebben we elke maand papieren maandflyer, die we telkens op 20 adressen in de 
stad dankzij de inzet van een vrijwilliger verspreidden. Ook plaatsten we 
regelmatig berichten op sites zoals de weekkrant de Brug. Veel van onze artikelen 
werden ook in de papieren versies van deze kranten geplaatst. Plaatselijke maar 
ook landelijke media waren regelmatig geïnteresseerd in ons werk. Zie 
bijvoorbeeld: 
 
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2016/10/huis-van-compassie-in-de-
media-3/ 
 
En de eerder in dit verslag beschreven filmreportage door Wij Zijn Nijmegen van de 
opening van het moestuinseizoen en ons nieuwe initiatief Straatkoffie. 
Sinds oktober 2017 beschikken we over een extra vrijwilliger die regelmatig 
reportages schrijft over onze activiteiten. In 2018 gaan we hiermee voort. 
  
 
2.5 Vrienden van het Huis van Compassie/donaties  

http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2016/10/huis-van-compassie-in-de-media-3/
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/2016/10/huis-van-compassie-in-de-media-3/
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Ook in deze projectperiode gaven 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. Deze 
bijdragen zijn in de afgelopen projectperiode sterk toegenomen. 

 

3. ORGANISATIE  

 
De organisatie van alle activiteiten is wederom prima verlopen. Ten eerste en 
vooral dankzij de inzet van de 70 vrijwilligers die zich regelmatig voor ons 
inzetten. Wij zijn er trots op dat de diversiteit binnen de vrijwilligersgroep groot is 
en vele verschillende mensen er heel goed in slagen om goed samen te werken.   
 
We konden en kunnen ook beschikken over een prima (klein) team van 
medewerkers. Sabine Schols verricht ter ondersteuning 
communicatiewerkzaamheden en Daniella Martina administratieve en 
receptiewerkzaamheden (de kosten van haar inzet wordt voor rekening genomen 
door de Diaconie). Desiree Schalk is gastvrouw voor 6 uur p.w. (ook in dienst van 
de diaconie).  
Het Huis van Compassie wordt gecoördineerd door Pieter Poels. Hij kon beschikken 
over 24 betaalde uren. In praktijk werkte hij gemiddeld 34 uur p.w. 
In oktober 2017 is Mirjam van den Eerenbeemt aangesteld als extra 
projectmedewerker, voor 8 uur p.w.. Deze aanstelling was nodig zodat Pieter Poels 
ruimte kon vrijmaken om het nieuwe project Vluchtelingen Vooruit te gaan 
coördineren. Ook konden we in twee verschillende perioden beschikken over de 
inzet van een 2 tal stagiaires van de opleiding voeding en diëtetiek  (4 in totaal). In 
het kader van hun eerste jaars snuffel stage verbonden zij zich in de 
projectperiode gedurende 4 maanden 4 uur per week aan de activiteiten Eet en 
Ontmoet en de Publieksmaaltijden… We hebben tevens bij verschillende HBO-
opleidingen (SPH, CMV, MW) stageplekken aangeboden voor langdurige stages, 
maar dat heeft in deze projectperiode niet tot resultaat geleid.  
 
Er is een slagvaardig en deskundig bestuur. Paul Oosterhoff, de diaconaal predikant 
is tevens voorzitter van het Huis van Compassie geworden. Marc Haasjes, de 
penningmeester van de diaconie, is tevens penningmeester van het Huis van 
Compassie geworden. 
Met hun (dubbele) inzet en betrokkenheid kon de omzetting van het Huis van 
Compassie als onderdeel van de diaconie  naar een zelfstandige stichting 
vlekkeloos verlopen. 
Piet Elands (secretaris) en Tanja Förster (bestuurslid) completeren het bestuur. 
Beiden hebben als professional en in verschillende bestuursfuncties veel ervaring in 
de welzijns- en zorgwereld opgedaan, waarmee zij in het bestuur ook een 
belangrijke rol kunnen vervullen. Zij zijn tevens dragende krachten bij de 
organisatie en de uitvoering van diverse kernactiviteiten binnen het Huis van 
Compassie. 
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4. FINANCIEN  

In 2016-2017  konden we wederom rekenen op belangrijke financiële steun van 
PIN/KNR,  Kans en SIOC/Welstand voor het kernwerk en de kernactiviteiten van 
het Huis van Compassie. Ook de Cellenbroeders hebben hiervoor een bijdrage 
beschikbaar gesteld, evenals de Zeven Werken. En de Minderbroeders Franciscanen 
in Nijmegen, de diaconieën  in Elst, Almen en Gendringen en Lent en de 
Trappisten.  
 
Deze steun is essentieel voor het kunnen voortbestaan van het Huis van Compassie. 
Juist omdat andere fondsen/financiers ons in toenemende mate vragen om steeds 
nieuwe, vernieuwende initiatieven in te dienen. Op zich is dat geen probleem voor 
ons, we starten elk jaar nieuwe activiteiten op. Maar andere, goed lopende 
activiteiten komen daarmee steeds meer in het gedrang. We willen deze 
activiteiten heel graag voorzetten. Ze hebben nl. 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. 
Daarnaast zijn er verschillende fondsen die niet bij willen/kunnen dragen aan de 
personeelskosten.  In het Huis van Compassie is er enkel part time coördinatie voor  
70 vrijwilligers, waarvan 30 uit de kerndoelgroep van mensen in een kwetsbare 
maatschappelijke positie! En meer dan 25 verschillende activiteiten… 
 
 
We hebben ons weer bijzonder graag ingespannen om nieuwe activiteiten te 
organiseren, en daarvoor na verloop van tijd projecten in te dienen bij diverse 
financiers. Met projecten kunnen we snel inspringen op de behoeften vanuit onze 
doelgroep, en de mogelijkheden die zij zelf hebben om de activiteiten tot een 
succes te maken. U heeft in ons projectverslag kunnen lezen hoeveel nieuwe 
activiteiten we in 2016-2017 hebben kunnen opstarten, met hulp van diverse 
financiers. Voor de financiering van diverse projecten konden we een beroep 
doen op  DELA, het Anton Jurgens Fonds, St. Rotterdam, Haella, het Oranjefonds, 
en de gemeente Nijmegen met diverse subsidies. 
 
 
Essentieel ook bleef de steun van de protestantse Diaconie in Nijmegen.  We 
konden  en kunnen gebruik blijven maken van de faciliteiten van de diaconie, 
bijvoorbeeld de accommodatie, en blijven we nauw samenwerken met de mensen 
die zich inzetten binnen de diaconie. Tevens bleef de diaconie een aanzienlijke 
financiële bijdrage aan het Huis van Compassie leveren.  
 
We hebben ons ook ingespannen om onze financiële basis op het lokale en 
regionale  niveau te verstevigen… Dit is gelukt. Van de gemeente Nijmegen konden 
we voor het eerst beschikken over verschillende projectsubsidies. Gesprekken over 
continuering en mogelijke uitbreiding hiervan hebben we eind 2017 gevoerd. Met 
de Provincie Gelderland zijn we in overleg gegaan om financiering in 2018 mogelijk 
te maken.  
 
De financiële inbreng van bezoekers, vrienden, donateurs en samenwerkende 
organisaties groeide. 
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5. EEN KORTE VOORUITBLIK NAAR 2018 
 
In 2018 zullen we proberen om voldoende financiën te vinden om al lang bestaande 
goed lopende activiteiten te kunnen continueren. 
 
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.  

Belangrijke uitdaging voor het Huis van Compassie in 2018 wordt om het grote 
project Vluchtelingen Vooruit goed van de grond te brengen (het project zal in 
totaal een kleine 3 jaar in beslag nemen). 
 
Eind 2018 zal een groot project ´Éet 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 mekaar 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! 
  


