
 

Compassie 

Corona 
CoCo -  Compassie tijdens Corona 

Corona is een crisis. Tijdens een crisis kan men zeker compassie en 
positiviteit gebruiken. Daarom CoCo, een boekje over compassie en 
positiviteit tijdens de Corona crisis. Met allerlei bijdragen van en over én 
vanuit de mensen van het Huis van Compassie: handleidingen, mooie 
initiatieven en verhalen, nieuwe gezichten én leuke interviews. 

Schrijver: Cees Verheul, vrijwilliger bij het Huis van Compassie 

 

 

 

 

 

 

Het Huis van Compassie 
bestaat dankzij de inzet van 
100 vrijwilligers! En dankzij 

belangrijke bijdragen van de 
Protestantse diaconie 

Nijmegen, de Provincie, 
KANS, Oranjefonds, en vele 

andere fondsen en 
particulieren. 
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Dit gebeurde er in het voorjaar 

Initiatieven en gebeurtenissen binnen het Huis van Compassie 
De corona-tijd is een tijd waarin alles stil lijkt te staan. Minder mensen op straat en aan het werk, weinig sociale 
activiteiten en veel binnen zitten. Gelukkig is dit niet helemaal waar. De vogeltjes floten meer dan wij ooit hebben 
gehoord, creatieve ideeën kwamen naar boven én we zochten alternatieven om toch contact te hebben.  

Ook binnen het Huis van Compassie zat men niet stil, er zijn verschillende bijzondere momenten voorgekomen, 
zelfs nu. Als je verder leest zie je verhalen van deelnemers, vrijwilligers en medewerkers binnen het Huis van 
Compassie. 

Een hart onder de riem door Biene! 

Biene, al twee jaar lang een bekende bij het Huis van Compassie, heeft zich op een hele mooie manier ingezet 
mensen blijer te maken tijdens de Corona crisis. Ze heeft namelijk cadeaupakketjes gemaakt voor mensen tijdens 
Pasen en Hemelvaart, om toch nog even deze feestdagen goed te kunnen vieren. Wij hebben Biene hierover 
geïnterviewd. 

Hoe zag dit eruit? Biene deed boodschappen en zocht wat lekkere dingetjes uit, ging naar de Action om het 
pakketje compleet te maken en zorgde er vervolgens voor dat het niet zomaar een pakketje werd, maar een 
werkelijk creatief bouwwerk. Met lieve tekstjes vanuit haar eigen hart maar ook van het Huis van Compassie. Op 
deze manier wilde ze graag mensen een hart onder de riem steken. 

Ze heeft wel driehonderd pakketjes uitgedeeld. Het paaspakketje zat vol met Pasen gerelateerde items, het 
hemelvaart pakketje zat voornamelijk vol met Maoam, ‘want dan vinden de meesten wel lekker’ vertelde ze 
lachend. 

En waarom Biene dit heeft gedaan is nog het mooiste, ze beschreef het als volgt: ‘Ik doe dit vanuit een goed hart, 
voor het geven van meer liefde, zeker voor mensen bij de voedselbank, die wil ik graag helpen. Zo blijf ik zelf bezig 
maar zorg ik ook dat mensen wat terug krijgen van mij.’ 

Het volgende project weet ze nog niet, maar er komt er zeker nog een! Hebben jullie nog een leuk idee voor Biene, 
geef dit dan door. 

Voor tijdens de Corona crisis heeft Biene nog een boodschap: ‘Ey! Blijf een meter vijftig bij elkaar vandaan, ik hoop 
het werk nog goed te kunnen doen én ik steek iedereen een hart onder de riem. Oja, ik zorg natuurlijk ook dat ik 
snel weer een zakje uit kan delen!’ 

Vreugde door de brievenbus 

Elsbeth vertelde gelijk hoe leuk ze het vindt om kaartjes te ontvangen, te lezen maar ook om te schrijven! Van 
kinds af aan vond Elsbeth het al leuk. Op ieder moment kan ze in de pen gaan zitten om iemand een verwarmend 
tekstje te sturen.  

Elsbeth is voornamelijk bezig met het Repair 
Café en de organisatie LETS ruilkring Nijmegen; 
zie meer op letsnijmegen.nl. Tijdens de Corona 
crisis deed ze iets anders, namelijk: kaartjes en 
brieven sturen om mensen op te vrolijken. 

Ze zag oproepen op de facebook Corona 
Nijmegen, bijvoorbeeld: ‘mijn dochter is jarig, 
kan iemand haar een kaartje sturen?’ Toen ze 
iets hierover hoorde dacht Elsbeth gelijk: ‘dit 
gaan we doen, kleine moeite groot plezier!’. 
Mirjam van het Huis van Compassie dacht gelijk mee en gaf haar kaartjes om dit werk uit te voeren. Het beviel 
Elsbeth zo goed dat ze op zoek ging naar meer adressen. Via Voor Jou Voor Mij (vjvm.nl) vond ze verschillende 
adressen en oproepen van mensen. ‘En zo ging het in een snel vaart’, vertelt ze blij. Zelfs haar eigen moeder 
bracht uiteindelijk kaartjes rond op de fiets. 



Ze stuurde kaartjes naar ouderen in verzorgingstehuizen. Die zijn vaak eenzaam, en zonder bezoeken al helemaal. 
Elsbeth gaf hier niet alleen aandacht aan de ouderen, maar ook aan de verpleging. Ze is namelijk van mening dat 
de waardering voor verpleging net zo belangrijk is, en wie geeft haar ongelijk! 

Via LETS deed ze een oproep en kreeg veel reacties. Nog meer adressen en veel waardering. ‘Wat leuk dat je dit 
doet Elsbeth’ en ‘Hartverwarmend!’. Nou, dat vinden wij ook. Elsbeth is van plan dit continu te blijven doen om zo 
de positiviteit erin te houden. Daarvoor bedankt Elsbeth, dat mag gezegd worden. Echter vertelt ze wel het 
volgende: ‘corona wordt steeds normaler, toch zijn er nog steeds mensen die geen verjaardag kunnen vieren, 
eenzaam zijn of in het bejaardentehuis zitten. Er is nog tijd voor kaartjes!’.  

Het zou mooi zijn als meer mensen die vanuit huis uit zouden kunnen doen. Vind je dit ook leuk, doe dan mee! 
‘Mensen worden er zo blij van’, vertelt Elsbeth optimistisch. Wat is nou beter dan vreugde door de brievenbus? 

Nog een positieve boodschap van Elsbeth: ‘Naast gezondheid wens ik iedereen kracht, hoop en positiviteit. We 
zitten nu midden in de Corona crisis. Én wanneer deze periode voorbij is? Weet helaas niemand. Máár dat deze 
onzekere tijd voorbij gaat dat weten we wel zeker.’ 

Vredesbundel 

Sinds 2019 is Storay Ahmadi vredeambassadeur van Nijmegen. Tijdens de Corona crisis is ze veel bezig geweest 
met haar vredesbundel. Ze wilt graag mensen bewust maken van de moeilijkheden die 2de en 3de graads 
vluchtelingen tegenkomen. Hiernaast hoe belangrijk vrede is, én dat vrede niet alleen buiten te vinden is, maar 
ook van binnen. 

Sinds 2013 heeft Storay een samenwerking met het Huis van Compassie. 
Gedurende de tijd heeft ze veel verschillende projecten gedaan, 
voornamelijk samen met Pieter Poels. ‘Vanaf het begin waren de projecten 
succesvol’, vertelt ze tevreden. Hierbij gaat het om projecten over 
Afghanistan samen met Oxfam Novib, Cordit en andere organisaties. 
Daarenboven organiseerde Storay sinds 2016 een project genaamd: De 
Gespreksgroep, om geïnteresseerde burgers in gesprek te laten gaat met 
mensen van een buitenlandse afkomst over levensvragen. Naast velen 
andere projecten is Storay in 2017 begonnen met een project om 
Nederlands les te geven genaamd vluchtelingen vooruit. 

Hiernaast heeft Storay een boek geschreven genaamd Compassie met 
Afghaans bloed.  

Storay vertelt vrolijk over het Huis van Compassie: ‘omdat de 
samenwerking al zo lang duurt wordt het alleen maar beter en 
inhoudelijker werk, langdurigheid is een goede basis van alle soorten 
werkzaamheden’. 

Het volgende project, waar ze nu druk mee bezig is, is het gedichtenbundel over vrede. Eigenlijk heeft ze twee 
projecten. De tweede is een verhalenbundel over hetzelfde onderwerp. ‘Helaas kan de verhalenbundel niet 
doorgaan aangezien contact daarvoor erg belangrijk is, poëzie is wat meer alleen’, geeft Storay aan. 

Hoe ze dit project is begonnen? Storay gaf aan dat ze door verschillende andere projecten en ervaringen 
gemotiveerd werd hiermee te beginnen. Ze wilt meer gelegenheid creëren voor mensen om hier over te kunnen 
praten. In samenwerking met Stichting Kunst van Samenleven (KUS) is ze hiermee begonnen. Frans Houtbeckers 
kent ze van 22 jaar geleden toen ze in Nederland kwam via stichting vluchtelingenwerk en het 
asielzoekerscentrum in Groesbeek. Door het respect wat ze opbouwde met Frans Houtbeckers wilde ze graag 
weer in werkcontact komen. 

Tijdens de Corona crisis heeft Storay voornamelijk digitaal veel contact gezocht. Ze is in contact geweest met 
bewoners in Nijmegen en heeft gevraagd om vredesteksten te schrijven, hiernaast ging ze in gesprek over vrede. 
Als vluchteling met veel ervaring in onvrede is ze hiermee begonnen. 

Veel vluchtelingen zijn in een Nederlandse omgeving opgegroeid. Welke moeilijkheden hebben de tweede en 
derde generatie kinderen van hun ouders over onvrede? Welke uitdagingen hebben zij? 



Ze had telefonisch veel contact met hen. Het doel was om vredesbijeenkomsten te organiseren, individuele- en 
groepsbegeleiding om uit te komen op vredesverhalen. Door de maatregelen van Corona konden deze helaas niet 

gerealiseerd worden. 

Voor gedichten is gelukkig wat minder 
begeleiding nodig dus dit kan wel doorgaan. 
De deadline voor de inzendingen van de 
gedichten is 1 juli. Tot deze tijd kunnen 
mensen gedichten over vrede inzenden. 

Storay vertelt enthousiast het volgende: ‘het 
is erg belangrijk mensen te stimuleren in 
vrede te leven. En hierover te leren wat dit 
voor ieder mens betekent. Het is een heel 
breed onderwerp. Gelukkig is Nederland in 
vrede, wat wel belangrijk is om te onthouden 
is dat vrede in het karakter van mensen ligt, 
het is een persoonlijk ding. Vrede is er 
namelijk van binnen, op kleine schaal, maar 
ook van buiten, op grote schaal.’ 

Ze wil mensen bewuster maken van vrede via 
het gedichtenbundel. Wil jij meedoen?! Neem 
dan contact op met het Huis van Compassie. 

Storay heeft nog een advies aan iedereen in 
tijden van Corona: ‘blijf altijd positief, zorg dat 

de maatregelen verzorgd worden, wees onderdeel van de maatschappij en zie de belangen in van anderen. En 
behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Én, niet onbelangrijk, hoesten en niezen in de elleboog!’ 

Een armband als toereikende hand 

Nog een prachtig initiatief tijdens de Corona crisis kwam van Sahar, schoonheidsvisagist, ambulant begeleider en 
taalhulp. Máár ook: armbandjes maker om mensen en voornamelijk zorgpersoneel een hand toe te reiken tijdens 
de Corona crisis. Bij Huis van Compassie voelde Sahar zich gelijk helemaal thuis. Ze is pas geleden via een kennis 
terecht gekomen bij het Huis van Compassie. 

Sahar houdt niet van stil zitten en wil graag veel bezig zijn. 
Ze zal altijd meeleven met anderen die het moeilijk hebben 
en wil graag iets betekenen voor anderen. Over de 
armbandjes vertelt ze het volgende: ‘ik maak deze 
armbandjes om een hand toe te reiken, alsof je een 
persoon de hand vast houdt als ondersteuning. Voor 
energie en meer kracht in het lijf. Door een hand te geven 
ondersteun je de persoon en stimuleer je deze persoon zich 
beter te voelen. De armband staat symbool voor een 
ondersteunende hand.’ 

De armband zal als een beloning moeten voelen voor het 
goed bezig zijn in moeilijke tijden. Voor Sahar zelf voelt het 
als iets kleins. Het is een investering in haar zelf en zo 
automatisch in anderen. 

Hiernaast is Sahar ook bezig met video’s om mensen een 
hart onder de riem te steken. Die ze deelt met verschillende 
mensen.  

Nog een positieve boodschap van haar tijdens de Corona crisis: ‘hoe donker het ook is, er komt een dag dat de 
volle zon schijnt!’ 

  



Pleun spant haar vleugels 

Oh nee! Pleun gaat ons verlaten. 
Ze is sinds september stagiaire bij 
het Huis van Compassie. Ze 
vertelde dolgraag over haar 
ervaringen in een interview. 

Pleun heeft sinds september 2019 
veel verschillende projecten 
uitgevoerd. ‘Heeeeel veel’ zei ze 
zelf: Alles Kids, We Doen Het Zelf, 
Iedereen Kookt Voor Elkaar, 
Waardevolle Oogst, We Leren Van 
Elkaar, de Arabische Taal, mee-eet 
momenten én natuurlijk Soepie Doen. Dat laatste, mee-eten en Soepie Doen beviel haar wel. Pleun gaf aan dat ze 
heel goed is in het proeven van al dat lekkere eten. Die taak nam ze wel degelijk serieus. 

Pleun gaf aan dat ze heel goed heeft leren koken door alle mensen die ze heeft leren kennen. ‘Nu kan ik echt 
koken’ vertelde ze. Zeker door Iedereen Kookt Voor Elkaar. 

Wij vroegen haar wat nou het meest leerzame was bij het Huis van Compassie. Ten eerste als coördinator van 
Alles Kids, onze lieve stagiaire kreeg gelijk veel verantwoordelijkheid en leerde hierdoor erg veel. ‘Wanneer men in 
het diepe wordt gegooid moet je wel’, zei ze zelf. 

Niet alleen bij Alles Kids kreeg ze veel verantwoordelijkheid, dit was ook het geval bij We Doen Het Zelf. Dit project 
heeft ze als een bloem zien groeien. Vanuit niets is iets gemaakt. Het zaadje is geplant en de eerste bloemetjes 
komen er aan. Hopelijk gaat dit zo verder, geeft Pleun aan. Door deze verantwoordelijkheden voelde ze zich direct 
gewaardeerd. Niet als stagiair, maar als mens, onderdeel van het team én bovenal, lid van de familie. 

Één van de meest bijzondere momenten van Pleun was samen met Bas en Saturday, Kerstliedjes voorbereiden. 
Pleun achter de piano, allen bellen in de hand en een kerstmuts op, vol met zenuwen en stiekem wat trillende 
handjes maakte ze zich klaar voor een optreden. Iedere week een repetitie.  

‘Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen!’. Saturday kon nog geen Nederlands, door in het 
Nederlands te zingen en iedere week te oefenen zag Pleun hoe zijn taal verbeterde. En Bas: ‘die was gewoon 
super muzikaal en kon zijn ei erin kwijt, erg mooi om dit te zien’. Hij zat vroeger namelijk bij een bekende 
Nijmeegse band: Live Evil. Saturday heeft zelfs een start gemaakt in zijn muziekcarrière, van optredens bij de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen tot het maken van een videoclip. 

Wat Pleun meemaakte bij het Huis van Compassie was zo gevarieerd dat ze niet wist wat ze nou kon vertellen. Ze 
is erg blij dat ze gelijk in het diepe is gegooid, veel mensen heeft ontmoet en veel culturen heeft mogen zien. 
Daarenboven heeft ze iets heel belangrijks geleerd: ‘ik kan nu mijn eigen grenzen stellen en ik hoef niet overal bij 
mee te doen’. Meest memorabel? Muziek maken met de deelnemers, groepsgesprekken, samen koken én de 
moestuin. ‘Ik ben super blij dat ik dit heb mogen meemaken’, vertelt Pleun vrolijk. 

Wanneer wij haar vroegen om te vertellen wat ze het meeste zou gaan missen bij het Huis van Compassie twijfelt 
ze niet. Het antwoord lijkt erg logisch: de mensen! 

‘Het Huis van Compassie voelt als een grote familie. Van begin af aan voelt alles al heel warm en super persoonlijk 
en ik heb nu het gevoel dat ik handvatten heb om als professional te werk te gaan’, vertelt ze. Vertrouwen, 
verantwoordelijkheid en betrokkenheid zijn de kernwoorden voor deze stage. 

Nog een extra bedankje voor Pieter Poels voor de warme begeleiding en rots in de branding én Mirjam voor het 
zijn van haar partner in crime. 

Af en toe zal ze terug komen voor een lekker hapje of om even te koekeloeren bij wat activiteiten. Gewoon voor 
de gezelligheid. Pleun ziet deze stage als haar vogelnest. Ze is erg dankbaar dat ze hierbij betrokken was. Op naar 
het afstuderen en een volwassen baan. Het is tijd om de vleugels te spannen. 

Met nog een laatste boodschap: ‘bedankt voor de warmte en ik wens jullie al het geluk toe’. 

Én over de corona crisis zegt Pleun optimistisch: ‘dit gaat ook weer voorbij’.  



Afscheid Esther 

Esther heeft nog een woordje aan iedereen bij het Huis 
van Compassie: 

‘Het spijt mij heel erg dat ik binnenkort het Huis van 
Compassie moet verlaten. Ik heb een andere baan op de 
universiteit die meer uren is dan mijn vorige baan en dat 
valt niet te combineren met mijn werk hier. Ik kijk terug 
op mooie bijeenkomsten en gesprekken, op een warme 
en gezellige sfeer waarin iedereen welkom is. 

Het Huis van Compassie is een bijzonder huis en dat zijn 
jullie als gasten en als vrijwilligers ook! Dank dat ik jullie 
heb mogen leren kennen en ik dank ook Pieter en het 
bestuur dat ik hier mooie werkervaring heb mogen 
opdoen. We blijven verbonden want ik zal zeker naar 
bijeenkomsten en maaltijden blijven komen. 

Mijn nieuwe baan op de universiteit is als adjunct-secretaris van de medezeggenschap. Dat betekent veel 
vergaderingen organiseren en notuleren. Daarnaast zal ik meer tijd gaan steken in mijn eigen bedrijf Astarte 
Rituelen & Ceremonies als uitvaartspreker’. 

Vanuit het Huis van Compassie bedanken we Esther voor haar inzet over de jaren heen, we wensen haar succes in 
haar volgende werk. Én we zullen je missen Esther! 

Voorstellen nieuwe stagiaire: Maartje 

Dag allemaal, 

Ik ben Maartje van Leuven, ik studeer sociaal werk aan de HAN in 
Nijmegen. In september, na de zomervakantie kom ik stage lopen bij het 
Huis van Compassie. Ik heb er nu al zin in! Van deze organisatie begint 
mijn hart sneller te kloppen. Ik heb graag veel compassie met de 
samenleving en mensen. Ik kijk er naar uit om jullie te leren kennen, om 
activiteiten te doen en mijn steentje bij te dragen. 

Ik ben een avontuurlijk persoon en ga er graag op uit. In mijn vrije 
tijd ben ik graag creatief bezig, maak ik muziek en ben ik in mijn 
moestuin te vinden. Ook ben ik een groot liefhebber van dieren en de 
natuur. Normaal gesproken werk ik in de zomer graag op festivals, wat 
dit jaar helaas niet door gaat. 

Hopelijk komen jullie deze ingewikkelde tijden een beetje door. Ik zie 
jullie graag tegenmoet in september! Op anderhalve meter, digitaal of 
hoe dan ook, we maken er wat moois van! 

 

Met vriendelijke groetjes, 

Maartje van Leuven (19) 

 

   

 

 



Nieuwe collega Ineke stelt zich voor! 

Uit 12 uitstekende kandidaten konden we maar 1 iemand kiezen die onze 
Esther opvolgt. Het is Ineke geworden. In het bijgaande stukje stelt zij zich 
voor. Ineke: van harte welkom! 

We hopen in juni weer in staat te zijn om diverse activiteiten te organiseren 
in het Huis van Compassie. Daarbij zou Ineke natuurlijk een mooie rol kunnen 
vervullen. 

Onderstaand een introductie: 

Beste mensen van het Huis van Compassie, 

Graag wil ik me voorstellen als de nieuwe projectmedewerker in het Huis van 
Compassie. Mijn naam is Ineke Boomman. Ik ben opgegroeid op het Zeeuwse 
platteland, heb daarna gestudeerd en gewerkt in Amsterdam. Nu woon ik al 
weer vele jaren in Nijmegen met mijn man en onze poes. Mijn studerende 
zonen zijn allebei het huis uit. 

Ik heb het Huis van Compassie leren kennen door de samenwerking vanuit 
LETS ruilkring Nijmegen. Ook zet ik me in als Taalmaatje. 

Eerder heb ik gewerkt in de kinderopvang en bij verschillende welzijnsorganisaties met mensen met allerlei 
culturele achtergronden. Ook heb ik ervaring als docent bij het ROC en de HAN. Ik hou van de natuur en ben 
opgeleid tot natuurgids. 

Hopelijk kan ik snel met jullie kennismaken. Ik kijk er naar uit om samen met jullie de waardevolle activiteiten van 
het Huis van Compassie te organiseren en te zorgen voor bijeenkomsten binnen een goede sfeer. 

Voor nu: blijf gezond, geniet zoveel mogelijk van kleine dingen in je eigen kring 

en tot gauw ziens! 

Hartelijke groet, Ineke Boomman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDEEËN EN 
INSPIRITATIE IN TIJDEN 
VAN CORONA 
Corona is een crisis, veel van ons blijven thuis. 
Alles wordt gelukkig steeds normaler. Toch 
brengen we ons dagen net wat anders door dan 
normaal. Daarom wat ideeën en inspiratie in 
tijden van Corona. 

Creativiteit, sport, spel, tekst, fotografie, noem 
maar op! 

 

 

 

Sport & beweging 

Tijdens de corona crisis is beweging super 
belangrijk. Voor de weerstand, om even 
de gedachten op nul te zetten én 
natuurlijk omdat het gewoon leuk is! Het 
Radboud Sportcenter heeft een aantal 
work-outs op een rij gezet; van yoga tot 
stretching tot body workout: 

https://www.ru.nl/rsc/actueel/nieuws-
mededelingen/@1263143/thuis-
workouts/ 

 

 

 

Het kunstwerk van Bep 

Bep is altijd te vinden bij iedereen kookt voor elkaar en de 
waardevolle oogst. Naast het koken is ze vaak thuis creatief 
bezig: van schilderen tot collages maken, tekenen en zelfs 
teksten. Hiernaast een van Bep haar creatieve creaties: 

 

 

 

 

Fotografie 

Er was een fotowedstrijd over het Nederlands 
Landschap! Hoe ziet jouw karakteristieke 
Nederlandse landschap er uit? En wat willen we 
in een tijd van veranderingen eigenlijk 
meenemen naar de toekomst?  

https://www.ru.nl/rsc/actueel/nieuws-mededelingen/@1263143/thuis-workouts/
https://www.ru.nl/rsc/actueel/nieuws-mededelingen/@1263143/thuis-workouts/
https://www.ru.nl/rsc/actueel/nieuws-mededelingen/@1263143/thuis-workouts/


Wil je jouw nieuwe passie ontdekken? Fotografie kan er een zijn. 

Een klein gedichtje 

Oog in oog met het mysterie 
Blijf je dicht bij huis 
Omarm je elkaar met de liefste tederheid, in je mooiste onderkomen 
Zo lichamelijk, zo aards 
Weer een kans om lief te zijn 
Soms zo breekbaar en vergankelijk 
Maar zo weerbaar en vitaal 
In deze moeilijke tijd 
Dat Corona heet 

Klaske Bosma 

Wordfeud, een leuk online woordspel  

Grappig dat nu ineens blijkt dat heel veel van onze 
vrijwilligers Wordfeud doen. Een online spelletje, 
vergelijkbaar met Scrabble.  

Wil je het eens proberen: onze Mirjam speelt het zelf 
regelmatig. Ze wilt het graag eens met je oefenen. 
M.vandeneerenbeemt@huisvancompassienijmegen.nl 

Bezoek een museum, virtueel!  

Nu bijna alle musea gesloten zijn, kun je nog steeds musea 
bezoeken. Maar dan virtueel. Bekijk maar eens. 

https://www.seniorweb.nl/artikel/virtueel-museum-
bezoeken 

 

Maak je eigen kunst, met behulp van digitale 
technieken 

Een tijd geleden hebben we als Huis van Compassie kennis gemaakt met 
een sociaal bewogen grafisch vormgever/kunstenaar, Gerard Bonneke. Hij 
wil graag mensen in Nijmegen bekend maken met nieuwe technieken om 
digitale kunstwerken te maken. Klinkt misschien moeilijk, maar is 
toegankelijker dan je denkt. 

Gerard ondersteunt graag mensen die zich nieuwe technieken eigen willen 
maken. Heb je interesse, neem dan gerust contact met Gerard (Gerard 
Bonneke, gbonneke@gmail.com) of met het Huis van Compassie. 

dream2picture.nl/digital_tools.html  

 

 

Recepten uit kookboek ‘iedereen kookt voor elkaar’ 

In 2018 en 2019 hebben we met dit project vele gezellige en smakelijke bijeenkomsten georganiseerd.  Mensen 
maakten kennis met elkaar; mensen met een soortgelijke of juist andere achtergrond. Samen koken, gezellig eten 
en van elkaar leren. Nu kun je thuis ook deze lekkere recepten uitproberen! 

We hebben toen allerlei recepten verzameld en daarmee met veel plezier heerlijk eten gemaakt. Zie onderstaand: 
het kookboekje dat daaruit ontstaan is, zodat iedereen ook eens wat nieuws uit kunnen proberen, uit andere 

mailto:M.vandeneerenbeemt@huisvancompassienijmegen.nl
mailto:gbonneke@gmail.com
http://www.huisvancompassienijmegen.nl/wp-content/uploads/2020/04/Kookboek-IKVE-2019.pdf


culturen en met andere kruiden. En wanneer is het nou een beter moment om meer te leren over koken dan 
tijdens de Corona crisis? 

Soep: Romige Courgette soep 

Hoofdmaaltijd: Aardappelpuree, lekkerbekje, spinazie en een ei 

Gebruikte technieken: 

Blancheren = kort koken 

Blussen = afkoelen met water  

Droogkoken = koken zonder water om het vocht te onttrekken 

Pureren = eten fijn stampen om grove stukken klein te maken 

Schrikken = eieren afspoelen met koud water 

 

Romige courgette soep: 

Benodigdhedenlijst voor 20 personen; 

- 7 uien 
- 4 teentjes knoflook 
- 7 courgette 
- Flinke scheut olijfolie 
- Gedroogde provinciale kruiden 
- 6 groente bouillon tabletten 
- 3 ¼ liter water 
- 50 gram verse munt’ 
- 835 ml verse slagroom 

Recept; 

1. Snipper de uien en snijd de knoflook fijn. Snijd de courgettes in blokjes van 2 cm. 
2. Verhit 2 el olie (per 6 personen) in een soeppan. Voeg de ui en knoflook toe en fruit 5 min. op laag vuur. 

Voeg de courgette en Provençaalse kruiden toe en bak 3 min. mee. Voeg het water en de 
bouillontabletten toe, breng aan de kook en laat 12 min. op laag vuur koken. 

3. Pluk ondertussen de blaadjes van de munt. Kook de muntblaadjes 10 sec. (blancheren) en koel meteen 
terug in ijskoud water (blussen). Laat uitlekken op keukenpapier. Doe de munt samen met de rest van de 
olie in een hoge beker en pureer met de staafmixer fijn. Breng op smaak met peper en eventueel zout. 

4. Pureer de courgettesoep met de staafmixer tot een gladde soep. Roer ¾ van de slagroom erdoor en 
verwarm 1 min. door. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Verdeel de soep over de borden en 
garneer met de rest van de slagroom en de muntolie. 

Aardappelpuree, spinazie, lekkerbekje en een ei 

Benodigdhedenlijst voor 20 pers: 

- 5 kg stampot aardappelen 
- 750 ml volle melk 
- 150 gr ongezouten roomboter 
- Snufje gemalen nootmuskaat 
- 20 lekkerbekjes uit vriezer (2,05 euro) 
- 7 pakken grofgesneden spinazie uit vriezer (0,99 euro) 
- 20 eieren  

 

 

 



Recept; 

1. Schil de aardappelen en snijd in gelijke stukken. Kook in water met eventueel zout in 20 min. gaar. Giet af. 
Laat de aardappelen in de kookpan op de kleinste pit op laag vuur in 2 min. droogkoken. Hoe minder 
vocht in de aardappelen, hoe luchtiger de puree.  

2. Verhit vloeibare margarine en/of (olijf)olie en bak de lekkerbekjes op matige temperatuur in 11-12 
minuten gaar en bruin. Regelmatig keren. 

3. Kook een grote pan met water, zodra het water kookt plaats je de 20 eieren rustig in het water. Kook de 
eieren in 8 – 10 minuten hard. Laat de eieren schrikken met koud water zodat de schil los kan komen.  

4. Verwarm de spinazie in een pan, regelmatig roeren.  
5. Verwarm ondertussen de melk in een steelpan op laag vuur, maar laat niet koken. Pureer de aardappelen 

fijn met de pureestamper. Voeg de melk en boter toe en roer luchtig door met een garde tot de boter 
helemaal gesmolten is. Breng op smaak met de nootmuskaat, peper en eventueel zout. 

 

 

Hoofdmaaltijd: Coba (kofte) van bulgur in tomatensaus  

Toetje: Yoghurt met fruit en kokos 

  

 

Coba (kofte) van bulgur in tomatensaus: 

Benodigdheden; 

- 4 blikken tomatensaus van 140 gram 
- Peper, zout, kerrie 
- 6 Uien 
- Olie 
- 4 tomaten 
- Bulgur (haalt Achmed) 
- Backing powder 
- 2 kilogram rundvlees 

Recept bulgur; 

- Bulgur in lauw water doen 
- Zwarte peper en zout toevoegen 
- Klein beetje backing powder toevoegen 
- De bulgur hard stampen en kneden 
- Sluit de bak af en laat de bulgur 30 minuten reizen 
- Snij de uien en bak deze op samen met het rundvlees 
- Zet een pan water op tot het kookt, doe veel zout en wat peper in het water 
- Kneed en stamp de bulgur weer hard, de bulgur moet niet waterig zijn maar ook niet te stijf. Je moet het 

in een sliert omhoog kunnen trekken. 



- Doe de uien, het vlees met peper en kerrie in de bulgur en vouw de bulgur dicht.  
- Zet het vuur van de pan met water op laag en laat de coba van bulgur  10 minuten in het water zitten 
- Haal de coba’s eruit en leg ze op een plaat, niet tegen elkaar aan anders blijven ze plakken! 

Recept tomaten saus; 

1. Snij de tomaten in blokjes 
2. Snij de uien en bak deze in olie in de soeppan 
3. Giet de tomatensaus in de pan met twee liter water  
4. Zout en peper toevoegen naar smaak 
5. Laat de bulgur coba 15 minuten in de soep koken.  

 

Yoghurt met fruit en kokos: 

Benodigdheden; 

- 200 gram kokossnippers 
- 4 jazz-appels 
- 1 ananas 
- 1 kilo gram pitloze druiven (2 bakken van 500 gram) 
- 2 kilo Griekse yoghurt  

Recept; 

1. Verhit een koekenpan zonder olie of boter en rooster de kokossnippers al omschuddend in 2 min. 
goudbruin. Laat afkoelen op een bord. 

2. Snijd de appels en ananas in blokjes en meng met de druiven. Verdeel de helft van de yoghurt over de 
glazen. Schep achtereenvolgens 1 el fruit, de helft van de kokossnippers, de rest van de yoghurt en 1 
eetlepels fruit erover. Garneer met de overige kokossnippers. Serveer de rest van de fruitsalade in een 
schaal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIE EN HANDLEIDINGEN 
We maken in deze tijd veel gebruik van teksten om informatie te krijgen over Corona. En om toch in contact met 
elkaar te komen maken wij gebruik van kanalen middels sociale media. Hiernaast is voor veel mensen de 
informatie niet volledig te begrijpen en niet toegankelijk. Hoe doe je dit en hoe ga je hiermee om? Wij begrijpen 
dat het niet altijd gemakkelijk is. Binnen het Huis van Compassie staan er verschillende mensen klaar om te helpen. 



  

Extra informatie over corona, voor ieder mens 

Verschillende talen 

Er is informatie beschikbaar over Corona in verschillende talen, 
bijvoorbeeld Arabisch en Tigrinia (Eritrea). Hierover zijn ook filmpjes 
beschikbaar. Deel deze informatie met anderstalige mensen die je 
kent! 

https://www.yoin.nl/nieuws/corona-helpdesk-voor-statushouders 

Ouderen 

Voor ouderen zijn er leuke tips en adviezen op rij gegeven via onze 
bevriende organisatie mantelzorg: 

https://www.langerthuisnijmegen.nl/coronacrisis 

Laaggeletterden 

Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven zijn verschillende filmpjes ontwikkeld. Bijvoorbeeld over 
afstand houden en handen wassen. Iedereen mag deze filmpjes gebruiken.  

 

Kwetsbare kinderen  

Ook zijn er tips hoe je uit kunt leggen aan kwetsbare kinderen wat Corona inhoudt. Bijvoorbeeld aan kinderen met 
autisme of met angststoornissen.  

 
ADHD en ADD 

Veel tips voor mensen met ADHD en ADD hoe je deze lastige tijd doorkomt. Met onder andere ook een 
survivalgids in de vorm van een podcastserie   

Handleiding sociale media 

In deze handleiding vind je informatie over whatsapp, facetime, skype en Jitsi. Handige hulpmiddelen om in 
contact met elkaar te zijn als je elkaar niet in het echt kunt opzoeken. 

Wil je tips over het gebruik, of heb je hulp nodig? Twee van onze vrijwilligers zijn graag bereid om jullie heel 
praktisch te  informeren en adviseren: 

https://www.yoin.nl/nieuws/corona-helpdesk-voor-statushouders
https://www.langerthuisnijmegen.nl/coronacrisis
https://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/corona-in-begrijpelijke-taal/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/praten-kinderen-coronavirus/
https://www.impulsenwoortblind.nl/actueel/


Paul Noort: noorhaar@yahoo.com en 06-18746751 

Sarmad Ajjam: s_ajjam01@outlook.com en 06-85616062. Sarmad spreekt ook Arabisch. Neem gerust contact met 
hem op. 

De overige informatie is te vinden in de bijlage. 

 

  

mailto:noorhaar@yahoo.com
mailto:s_ajjam01@outlook.com


Bijlage 1: Handleiding Sociale media 

Whats app  

De meeste van ons doen het al een tijd: kosteloos chatten en bellen met Whatsapp. Hierbij een paar tips voor 
videobellen met Whatsapp: 

Videobellen  

Als jij iemand wilt zien tijdens een whatsapp-gesprek:  tik, nadat je deze persoon geselecteerd hebt, achter de 

naam van de persoon rechtsboven op het icoon van de videocamera    
 
Met meerdere personen tegelijk videobellen  

Behalve één op één kun je met WhatsApp ook met meer personen tegelijk videobellen. Dit kan maximaal met vier 
personen (jij en drie anderen). Er kunnen maximaal 4 mensen tegelijk meedoen. 

Een groepsgesprek starten kan op meerdere manieren: 

1. Bel met één van de deelnemers waar je mee wil videobellen. 

2. Tik nadat je contact hebt met deze persoon rechtsboven op het icoontje om een nieuwe deelnemer toe 
te voegen. Jouw contacten worden getoond.  

3. Kies de persoon uit de lijst en voeg hem of haar toe. 

Als je een Whatsapp-groep hebt met drie andere personen kun je ook direct videobellen met deze personen.  

1. Open de Whatsapp-groep 

2. Tik rechtsboven in de chat op de telefoonknop met het plusje. 

3. Onderin verschijnt een lijst met deelnemers. Kies maximaal drie andere deelnemers. 

4. Tik op de telefoon- of cameraknop. 

•  Ga naar de chat en tik op het videobellen-icoontje rechtsboven. 

• Groepsapp aanmaken om elkaar app berichten te kunnen sturen 

 

Facetime  

Als je een i Phone hebt of een Ipod of IPad dan kun je een Facetime gesprek organiseren. Ook mensen die zelf 
een ander besturingssysteem hebben zoals Android kunnen meedoen aan zo’n gesprek.  Er kunnen maximaal 
32(!) mensen aan meedoen.  

FaceTime inschakelen  

Open de FaceTime-app en log in met je Apple ID. Je kunt dit ook doen via 'Instellingen' > 'FaceTime'.  

Als je een iPhone gebruikt, wordt jouw telefoonnummer automatisch geregistreerd door FaceTime. Als je jouw  e-
mailadres ook wilt registreren op jouw iPhone, tik je op 'Instellingen' > 'FaceTime' > 'Gebruik je Apple ID voor 
FaceTime' en logt je in met uw Apple ID. 

Als je een iPad of iPod touch gebruikt, kunt je jouw e-mailadres registreren door te tikken op 'Instellingen' > 
'FaceTime' > 'Gebruik je Apple ID voor FaceTime' en vervolgens in te loggen met  jouw Apple ID. 

FaceTime gesprek voeren  

Als je een FaceTime-gesprek wilt beginnen, heb je  het telefoonnummer of het geregistreerde e-mailadres van de 
andere persoon nodig. Je  kunt op een aantal manieren een FaceTime-gesprek beginnen: 

• Tik in de FaceTime-app op het plusteken  en typ het telefoonnummer of e-mailadres van de andere 

persoon. Tik op het nummer of adres en vervolgens op 'Audio'  of 'Video' . 



• Als je het telefoonnummer of e-mailadres van de persoon hebt bewaard in Contacten, kun je de naam van die 
persoon beginnen te typen en erop tikken zodra de naam wordt weergegeven. Vervolgens tik je  op 

'Audio'  of 'Video' .  

• Je kunt tijdens een telefoongesprek ook een FaceTime-videogesprek starten op jouw iPhone. Tik op het 
FaceTime-symbool in de Telefoon-app om over te schakelen naar FaceTime. 

 
Skype 

Via Skype kan je videobellen, ook met meerdere mensen. Dit kan op de laptop, mobiel en tablet. Je kan skype 
downloaden via www.skype.com of via de app/playstore.  

Skype starten 

Skype start niet uit zichzelf op. Dit moet je handmatig doen: 

1. Klik op de Startknop > Skype. 
2. Het kan zijn dat je direct al wordt ingelogd. Mogelijk zie je een venster 

met wat uitleg. Klik rechtsboven enkele keren op Overslaan en klik tot slot op het vinkje rechtsonder op 
het laatste venster. 

3. Bent je nog niet ingelogd? Dan zie je alleen een blauw aanmeldscherm. Mogelijk zijn er accountgegevens 
vooraf ingevuld. Klik op de accountnaam om verder te gaan. 

4. Zie je wel een accountnaam, maar is het niet de goede? Klik dan op Een ander account gebruiken. Log in 
via jouw Skype-account of Microsoft-account (zie hieronder). 

5. Staat er nog niets ingevuld op het aanmeldscherm? Klik dan op Aanmelden op maken. Log in via jouw 
Skype-account of Microsoft-account. 

6. Klik op E-mailadres, telefoonnummer of Skype-naam. 
7. Typ je Skype-naam of het e-mailadres van je Microsoft-account. 
8. Klik op Volgende. 
9. Typ het wachtwoord en klik op Aanmelden. 

 

Personen zoeken 

1. Klik in het linker menu in de zoekbalk om personen te zoeken. 
2. Typ de naam van de persoon die je op wilt zoeken. 
3. Klik op de naam. 
4. Druk op de Enter-toets. 
5. Een overzicht van personen die zo heten, komt in beeld. Staat de betreffende persoon erbij? Klik op de 

naam van de persoon. 
6. Nu kan je een persoonlijk bericht typen. 
7. Klik op Versturen. 
8. De persoon moet nu het gesprek goedkeuren.  

 
Contactpersonen bellen 

1. De personen die je hebt toegevoegd komen in je lijst met contactpersonen te staan. Als er bij hun naam 
een groen rondje met een vinkje staat, zijn ze online en kan je ze bellen. 

2. Klik links op de naam van de contactpersoon. 
3. Rechts boven in het scherm staan drie icoontjes:  
4. Kies om te bellen voor het telefoontje.  
5. Voor videobellen kies je de camera. 
6. Voor een groepsbelletje kies je het poppetje met +.  
7. Als je iemand opbelt, hoor je een 'toon' alsof de telefoon overgaat. 

Als de contactpersoon opneemt, kunnen jullie met elkaar praten. De tijdsduur van het gesprek wordt 
weergegeven.  

8. Klik op de afbeelding van de rode telefoon om op te hangen. 
9. Wanneer je een contactpersoon aanklikt, zie je in het rechtervenster de gespreksgeschiedenis. 

http://www.skype.com/


Jitsi 

 
Met jouw PC of laptop beeldbellen ook wel videobellen met het programma J I T S I 

Enkele zaken om vooraf te onderzoeken. 

 

CAMERA 

- Heeft jouw pc/laptop en camera? 
- Zo ja heb jij die al een keer gebruikt? 
- zo nee, test hem eerst. 
- Werkte de camera goed? 
 

MICROFOON 

- Heeft jouw laptop een ingebouwde microfoon? 
- Zo ja, heb jij de microfoon gebruikt of getest? 
- Zo nee, voer eerst een test uit. 
- Werkte de microfoon goed? 
 

CHROME (webbrowser van Google) 

- Staat het programma Chrome op jouw laptop/PC? 
- Zo nee, download dan eerst het programma met de hieronder staande link 
- https://support.google.com/chrome/answer/95346?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 
1) Zet jouw PC / laptop aan 

2) Start het programma             Chrome. Het onderstaande scherm wordt getoond. 
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VUL OP DE ADRESBALK MEET.JIT.SI EN DRUK OP ENTER. HET ONDERSTAANDE BLAUWE SCHERM KOMT 

TEVOORSCHIJN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vul bij (Een nieuwe vergadering starten) de naam in voor het gesprek (bijv. Ons Contact) 
- Druk op enter 
 
Het programma Jitsi start. Je ziet op het scherm nu jezelf en de kamer waar jij bevindt. 

Rechts onderin staat een zwart kader met het woord kopiëren / copy (blauw gekleurd). 

Klik op kopiëren/copy. Stuur de door jou gekopieerde link naar de persoon met wie je wilt beeldbellen. 
 

http://meet.jit.si/
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De link in een mail of whatsapp chat plakken (toetscombinatie Ctrl-V). 
 

Als je meer personen wilt uitnodigen stuur jij hen dezelfde link (toetscombinatie Ctrl-V).. Zodra zij in Whatsapp of in het 

ontvangen mailbericht op de link klikken maken zij contact met jou. Veel bel plezier! 

Beeld krijgen op alle deelnemers? Klik op 
 

 

Sessie beëindigen? Klik op 

 
 

Staat het geluid uit? klik op 
 

Staat het beeld uit? Klik op 

 
 


