Jaarverslag 2020
“Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden”

Inleiding
Wie zijn we en wat doen we
Andere mensen ontmoeten, een plek bezoeken waar je je thuis voelt, je begrepen, erkend
en nuttig voelt, dat is voor veel mensen heel normaal. Voor onze doelgroep is dat alles niet
vanzelfsprekend; vluchtelingen, daklozen, mensen die in armoede leven en/of psychisch
kwetsbaar zijn, mensen die in een sociaal isolement verkeren en/of zorg behoeven. Voor
hen is er het Huis van Compassie, een plek voor iedereen, waar je kunt binnenlopen en
naar je geluisterd wordt. Zo ontstaan ontmoetingen.
Het Huis is een laagdrempelige plek voor mensen in een kwetsbare maatschappelijke
positie: vluchtelingen, klanten van de voedselbank, mensen die in eenzaamheid leven of
psychische problemen hebben. We organiseren niet alleen activiteiten voor maar ook met
mensen uit de kerndoelgroepen van het Huis van Compassie. We zijn laagdrempelig en
staan open voor allen. Vrijwilligersinzet is de basis van ons werk. We zijn bijzonder trots
op onze meer dan 100 vrijwilligers. Iedereen draagt een steen of een steentje bij.
Het jaar 2020 samengevat: de grote invloed van het Coronavirus
Als gevolg van het Corona virus is het jaar natuurlijk heel anders verlopen dan wij konden
voorzien. De eerste maanden konden we ons werk doen zoals we gewend waren.
Begin maart werden we echter geconfronteerd met de lockdown. Daardoor moesten we
onze ontmoetingsbijeenkomsten en diverse andere activiteiten stilleggen.
Gelukkig konden we ook in die periode een aantal activiteiten voortzetten. Op een
alternatieve, aangepaste manier. Voorbeelden: het Klussenteam, de Moestuin,
Taalmaatjes, Vluchtelingen Vooruit. We hebben in deze periode ook twee nieuwe
projecten – op aangepaste wijze – kunnen starten: Ieder zijn Verhaal, en Waardevolle
Oogst.
Tijdens de lockdown hebben we daarnaast gezocht naar andere manieren om iets te
kunnen betekenen voor onze deelnemers, die we niet meer in het Huis van Compassie
mochten ontvangen. Dankzij de creatieve inzet van onze vrijwilligers en medewerkers
hebben we zo toch grote aantallen mensen weten te bereiken: we hebben onze
vrijwilligers en medewerkers en deelnemers getraind en ondersteund om met digitale
hulpmiddelen contact te onderhouden en activiteiten te organiseren. We organiseerden
daarna digitale huiskamers, koppelden deelnemers om regelmatig contact te blijven
houden. Ook maakten onze vrijwilligers en deelnemers een Positief coronaboekje met info
over Corona, maar vooral met inspirerende tips en ideeën van onze vrijwilligers en

deelnemers. Ook waren er diverse concrete acties om diverse groepen mensen een hart
onder de riem te steken.
Tussen juni en november konden we - met inachtneming van de Corona regels – weer
regelmatig bezoekers ontvangen. Weliswaar veel minder mensen dan we gewend waren,
maar toch…. Voorbeelden van projecten die toen weer plaatsvonden; We doen het zelf,
Soepie Doen en de Gespreksgroepen, Nijmegen stad van Compassie. In de zomermaanden
hebben we daarnaast een groot aantal laagdrempelige excursies georganiseerd, m.n. in
Nijmegen. Gelukkig ook kon de vakantie voor onze deelnemers in Huissen doorgaan en
uistapjes naar Ouwehands Dierentuin.
Ook hebben we in deze periode nieuwe projecten voorbereid: Nijmegen in Dialoog,
Energiecoaches en Energie ambassadeurs,Ecodorp Zuiderveld. Alle projecten konden voor
het eind van 2020 worden opgestart.
Toen we de laatste maanden van het jaar a.g.v. het virus weer sterk beperkt werden in
ons werk (t/m een lockdown in december), konden we gelukkig voortbouwen op de
ervaringen die we tijdens de eerste lockdown hadden opgedaan.
Vrijwilligers
In 2020 is het aantal vrijwilligers wederom toegenomen. Dit komt vooral door de nieuwe
projecten die we hierboven hebben beschreven. Hiervoor hebben zich meer dan 35
vrijwilligers aangemeld. Voor een groot aantal andere vrijwilligers was het in het overgrote
deel van 2020 praktisch onmogelijk om hun inzet te tonen: a.g.v. corona konden we
bijvoorbeeld maar een enkel Repaircafé organiseren of een Filmavond, Maaltijden,
Kapperscafé, en andere activiteiten. We waarderen de trouw van onze vrijwilligers zeer.
Op zoek naar nieuwe huisvesting
Door de veelheid van activiteiten van het Huis van Compassie en de plannen om verder te
groeien in werkzaamheden en werkers zijn we als HVC in het najaar van 2020 op zoek
gegaan naar nieuwe huisvesting. We hadden de laatste 5 jaar gebruik kunnen maken van
het gebouw de Haard van de diaconie Nijmegen, maar deze ruimte is niet meer
toereikend. Het ligt in het verlengde van de verzelfstandiging die we als Huis van
Compassie allang hebben ingezet. Begonnen in 2013 als initiatief van de Diaconie van de
Protestantse gemeente Nijmegen, zijn we in 2015 als zelfstandige stichting verder gegaan.
We zijn er dankbaar voor dat we al die jaren het werk hebben kunnen doen met gebruik
‘om niet‘ van het pand van de Diaconie. In 2020 brak de tijd aan om verder kunnen gaan in
een andere setting. Eind 2020 hebben we de nieuwe locatie gevonden: de Vlietstraat 22 in
Waterkwartier. Lees hierover mijn in de paragraaf ”Onze Plannen voor 2021”.
Tenslotte
Samengevat was 2020 natuurlijk een zeer lastig jaar; we konden veel minder voor mensen
betekenen dan we gewend zijn. In het Huis van Compassie heerst normaal gezien een open
en dynamische sfeer, waarin diverse groepen mensen op een vrije en laagdrempelige
manier elkaar kunnen ontmoeten en positief beïnvloeden. In 2020 was dit maar moeilijk te
bereiken.
Dit alles gezegd hebbend, zijn we toch ook tevreden over de activiteiten die we in 2020
nog wel konden organiseren, dankzij de trouwe inzet en creativiteit van onze vrijwilligers
en medewerkers.

Samenvatting van wat we in 2020 concreet
hebben gedaan
We hebben voor een brede doelgroep een groot aantal activiteiten georganiseerd. We
hebben ze hieronder geclusterd, onder 5 noemers:

1.
2.
3.
4.
5.

Ontmoeting
Maaltijden
Praktische hulp
Vluchtelingen
Natuur en Milieu

Cluster 1: Ontmoeting
2 Gespreksgroepen die 4 tot 8 keer bijeenkwamen (maandelijks/3 wekelijks), en waarbij
telkens 6 tot 12 mensen met verschillende (culturele) achtergronden praatten over wat
hen bezighoudt: over bijvoorbeeld Hoop, Toekomst, Geboorte, Corona, Discriminatie,
Vertrouwen en Verbinding etc. I.v.m. Corona is het ondanks alternatieve oplossingen
uiteindelijk niet meer door gegaan. Dit project voeren we samen met COIL uit (Centrum
Ontmoeting In Levensvragen).
Een groep van negen kundige vrijwilligers heeft een start gemaakt met het nieuwe project
Ieder zijn Verhaal. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd, waarin deelnemers door middel
van muziek, beeldende vormen of gewoon vertellen hun verhalen met elkaar uitgebeeld en
gedeeld hebben. Het project is geïntroduceerd tijdens de zomerlunches met onze vaste
bezoekers en ook uitgevoerd in kleine groepen zoals een muziekgroepje met enthousiaste
deelnemers. De geplande handwerkgroep ‘De Rode Draad, waarin dames met elkaar een
stukje levensverhaal via textiele werkvormen gaan laten zie, is door de Corona situatie
verzet naar een later tijdstip.

Ieder zijn Verhaal

Nijmegen in Dialoog is een project van Huis van Compassie Nijmegen samen met Nijmegen
Stad van Compassie, met medewerking van Stichting KUS en Bureau Wijland en op
aanvraag van en gesteund door de gemeente Nijmegen. Doel van het project is het
organiseren van waardevolle ontmoetingen tussen allerlei Nijmegenaren. Vanaf september
is begonnen met organiseren van de eerste (creatieve) dialogen en heeft eerste groep van
12 vrijwilligers een methodiektraining gevolgd tot dialoogbegeleider.

We doen het zelf
Met een groepje vrijwilligers zijn we begin 2020 goed gestart met het project We doen
het zelf, elke 2 weken georganiseerd voor en met klanten van de Voedselbank, met soep,
uitwisseling, informatie en een activiteit. Zo kwam Quiet, een visagiste en het
klussenteam, er is gemediteerd, gesport en geschilderd. Er waren gratis spullen en er was
aandacht voor de kinderen etc.. Er waren steeds zo'n 10 personen. Door Corona, is het er
nog niet van gekomen dit aantal uit te breiden of samen organisaties te bezoeken. We zijn
nog een tijdje doorgegaan met alleen soep en een goed gesprek voor 8 mensen. En er zijn
3 keer leuke presentjes uitgedeeld bij de Voedselbank zelf. Veel leuke plannen die
ontstaan zijn, willen we zodra het kan weer op pakken.
Tijdens het Zomerprogramma van juli t/m augustus, zijn er 8 leuke, afwisselende en
gewaardeerde bijeenkomsten geweest met lunch en/of uitstapje, met gemiddeld 9
deelnemers en 2 vrijwilligers. Er is gewandeld en gepicknickt, er was muziek, er zijn
verhalen verteld en verbeeld, en project Hubert en De Bastei zijn bezocht en samen met
Stichting Kus ook de Tempelhof in Winssen.
Corona activiteiten Toen in meer of mindere mate activiteiten niet door konden gaan
vanwege de Corona-maatregelen, zijn er samen met vrijwilligers alternatieven bedacht en
uitgezet. Zo zijn er kaarten geschreven om mensen moed in te spreken, en armbandjes
gemaakt en uit gedeeld aan zorgpersoneel. Er zijn een paar Digitale virtuele Huiskamers
opgezet, waarin mensen elkaar om de 2 weken via de computer toch in kleine groepjes
konden zien en horen. En voor mensen die alleen via de telefoon bereikbaar zijn, zijn er
ook 2 belcirkels opgezet, waarbij mensen door iemand gebeld worden en ook een ander
bellen, om contact te onderhouden. Ook is er een Positief Coronaboekje gemaakt, waarin
mensen ervaringen van anderen konden lezen en tips om de tijd anders door te komen.
Nijmegen Stad van Compassie is een netwerk van meer dan 100 Nijmeegse organisaties,
en individuele personen die ieder voor zich en waar mogelijk met elkaar meer compassie in
de stad willen brengen. Het netwerk is een project dat wordt gecoördineerd door het Huis
van Compassie in Nijmegen. De publieksdag van Compassie Nijmegen kon vanwege Covid

19 niet plaats vinden. Wel hebben we belangrijke bijdragen geleverd bij de opening van
de Vredesweek op 20 september in bibliotheek Mariënburg. Hierin werd de door Nijmegen
Stad van Compassie ingestelde jaarlijkse Compassiepluim burgemeester Bruls voor de
derde keer uitgereikt: aan de Luisterlijn, met een eervolle vermelding voor het project
Gek in de Klas. We hebben, met medebetrokkenheid van de Vrijwilligerscentrale
Nijmegen, een paar Vrijwilligerscafés kunnen uitvoeren. Vrijwilligers van alle soorten
Nijmeegse organisaties en instellingen wordt maandelijks de gelegenheid geboden elkaar
te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Gewisseld wordt tussen drie verschillende
locaties: de Wijkfabriek, de Lindenbergh, en het Huis van Compassie. Ook hier hebben we
vanwege Covid 19 een tijdelijke stop moeten instellen.
Hoe breng je in een organisatie het gesprek op gang om compassie meer deel van de
organisatiecultuur te laten worden? Als hulpmiddel daartoe heeft filosofe Marielle Polman
voor ons een Compassiekwartet ontwikkeld. In 2021 hopen we het in gebruik te gaan
nemen. Ook heeft Marielle Polman in samenwerking met Nijmegen stad van Compassie
diverse Socratische gesprekken georganiseerd voor een breed publiek, onder de titel
Spreken met compassie.
Nijmegen stad van Compassie heeft een eigen website,www.nijmegenstadvancompassie.nl
en een maandelijkse nieuwsbrief met belangrijke bijdragen van de aangesloten
organisaties. Ook hebben we in 2020 voor een brede groep van Nijmegenaren een
Publiekskrant gemaakt, die onder 1000 Nijmegenaren is verspreid .

Uitsnede pagina Compassiekrant

Met 40 deelnemers konden we twee maal een Dagje uit naar Ouwehands Dierenpark.
Met gezinnen met jonge kinderen, die aangewezen zijn op de voedselbank. Inclusief
vervoer per touringcar en begeleiding door vrijwilligers van het Huis van Compassie.
We hebben 1 Filmavond georganiseerd. We tonen elk jaar films met een hart en een ziel
en met diepgang; films die uitnodigen tot uitwisseling van gedachten over compassie. Na
de films is er daarom telkens gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Als gevolg van
corona konden we maar 1 avond organiseren. Deze werd door 15 mensen bezocht.
We hebben 1 Tentoonstelling gerealiseerd, in het kader van ons project We doen het Zelf.
Tientallen deelnemers maakten samen maskers en andere mooie werken onder begeleiding
van Mariet Mensink van Stichting Kunst van Samenleven (KUS).
In navolging van het project Vrouwen zonder Grenzen was er een plan voor een vervolg
met als thema gezondheid voor (migranten) vrouwen. De naam van dit project is Vrouwen
en Gezondheid. In nauwe samenwerking met het Zorgcafé bij Gezellig Nijmegen worden
bijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen op het gebied van zorg en gezondheid voor
(vluchtelingen)vrouwen. Helaas hebben de bijeenkomsten wegens de Coronasituatie in

2020 geen doorgang kunnen vinden.

Cluster 2: Maaltijden
Publieksmaaltijden waarbij maatschappelijke initiatieven zich voorstelden aan ons
gemêleerde publiek en met hen in gesprek gingen, waren er 3 begin van het jaar: bij de
opening van de tentoonstelling Talen naar Vrede en de Warme truiendag waren er zo'n 45
mensen, bij de boekpresentatie van Vietnamese vluchtelinge Uyen Lu 20. De
publieksmaaltijden daarna konden onder invloed van corona niet door gaan. Wel
organiseerden we in september samen met stichting KUS nog een alternatieve
Vredesafhaalmaaltijd van Stichting Goshamadeed, met een kort boeiend programma.
2 bijeenkomsten van Eet en Ontmoet, en 2 x Soepie Doen. Met wisselende koks en
gespreksleiders, en vooral ook met actieve betrokkenheid van onze deelnemers. De
bijeenkomsten werden gemiddeld door 20 mensen bezocht.

Cluster 3: Praktische hulp
-2 x een Repaircafé waarbij men kapotte spullen kon laten repareren door een team van
10 deskundige vrijwilligers. Men kon bij ons terecht voor o.m. elektrische apparaten,
fietsen, laptops, kleren. Met het behoud van de spullen konden mensen geld besparen, en
het milieu sparen. Gemiddeld werden de cafés bezocht door meer dan 20 mensen.
-We hebben in het Huis van Compassie 2 x een Kappers- en laptopcafé georganiseerd voor
klanten van de Voedselbank, mensen die zich niet kunnen permitteren om naar een
‘reguliere’ kapper of reparateur te gaan. Er was een team van 4 kappers en 2
laptopreparateurs, allen met een achtergrond als vluchteling. Telkens maakten meer dan
20 mensen gebruik van ons aanbod.
Met ons Klussenteam van vluchtelingen voor Voedselbankklanten hebben we honderden
klussen verricht voor mensen die gebruik moeten maken van de Voedselbank (en anderen
die leven in armoede). In 2020 waren 15 vrijwilligers verbonden aan het klussenteam:
vluchtelingen met of zonder status. Zij werden ondersteund door 6 vrijwilligers. We
hebben veel tuinonderhoud verricht, mensen geknipt, meegeholpen met verhuizingen en
opruimen van huizen, kasten in elkaar gezet, geschilderd, laminaat gelegd, etc.etc…
We hebben 15 fietsen ingezameld, opgeknapt en gegeven aan mensen in armoede.

Opknap van fietsen

Sinterklaas heeft cadeaus uitgedeeld aan meer dan 100 kinderen van ouders die in
armoede leven. Met dank aan het kinderziekenhuis van de Radboud Universiteit, dat heel
veel goed speelgoed beschikbaar stelde.

Cluster 4: Vluchtelingen
wekelijkse Taalles, als opstap naar regulier taalonderwijs of als extra steun in de rug.
Gemiddeld namen 6 mensen hieraan deel.
Begeleiding naar onderwijs en werk van 20 vluchtelingen d.m.v. Vluchtelingen Vooruit.
De vluchtelingen konden allen bij ons een begeleidingstraject volgen. Door bijvoorbeeld
vrijwilligerswerk in het Huis van Compassie te doen of op andere plekken in de stad, door
deel te gaan nemen aan extra taallessen, door met onze vrijwilligers na te denken over
studiekeuzes en stappen te zetten naar de te volgen opleidingen, etc. …
koppeling van 14 vluchtelingen aan Taalmaatjes. De koppels ontmoetten elkaar
(2-)wekelijks, bij elkaar thuis, bij ons of ergens in de stad, en oefenden heel praktisch
samen.
Het Huis van Compassie kon in 2020 voor de derde keer een Zomervakantie organiseren
voor haar bezoekers die niet in de gelegenheid zijn om zelf op vakantie te gaan. 20
vluchtelingen, gezinnen met kinderen en alleenstaanden, konden onder begeleiding van
vrijwilligers van het Huis van Compassie 5 dagen verblijven in het Dominicanenklooster in
Huissen.

Vakantie in Huissen

Cluster 5: Natuur en Milieu
Go Green is een initiatief van en voor Nijmeegse vluchtelingen. Ons doel is om andere
vluchtelingen te helpen om energiezuiniger te leven. Dat is goed voor de portemonnee, en
goed voor het milieu! Tijdens de huisbezoeken krijgen de vluchtelingen praktische tips en
adviezen over hoe je energiezuiniger kunt leven. Kernonderwerpen zijn elektriciteit, gas,

water en afval. In 2020 zijn meer dan 30 huisbezoeken afgelegd door ons team van 7
vrijwilligers en zijn 5 presentaties, excursies en voorlichtingen georganiseerd.
Waardevolle Oogst is een moestuinproject dat wij in 2020 met de mensen van het
Heerlijke Land hebben vorm gegeven. We hebben mensen die in armoede leven (via de
Voedselbank) uitgenodigd om mee te doen met het verbouwen van biologische groente.
Met als beloning: beweging, samen werken, mensen leren kennen, en gratis groente
oogsten. Er namen 8 mensen aan deel. In 2021 continueren we het project.

Ons samenwerkingsproject Waardevolle Oogst

Ook werkten we voort aan 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.
Er werkten 6 vrijwilligers aan mee.
En we hebben nog veel meer gedaan vorig jaar, te veel om op te noemen

Onze plannen voor 2021

Bij het schrijven van dit jaarverslag, begin 2021, houdt corona Nederland nog steeds in de
greep, en is het einde van de lockdown nog niet in zicht. De invloed van corona op ons
werk zal zeker de eerste helft van het jaar groot blijven. Ook in de eerste periode zullen
we daarom een groot aantal ontmoetingsactiviteiten niet kunnen realiseren. Voor een
groot aantal andere activiteiten zullen we wederom met de nodige creativiteit gaan
bedenken hoe deze op een alternatieve manier vorm kunnen krijgen.
Een aantal bijzonderheden benoemen wij hier:

Nieuwe projecten
•

•

In 2020 hebben we al de voorbereidingen getroffen voor het project
Energiecoaches, waarbij vrijwilligers andere Nijmegenaren thuis bezoeken en hen
praktische adviezen geven over energiegebruik in huis. In 2021 gaan we de
trainingen geven, en starten met de huisbezoeken, samen met Bindkracht 10.
Parallel aan Energiecoaches realiseren we samen met Bureau Wijland het project
Energieambassadeurs. Deze vrijwilligers gaan andere Nijmegenaren (m.n. mensen
met een laag inkomen) informeren over het belang van milieubewust leven en de
energietransitie die nodig is, en hen enthousiasmeren om hier op verschillende
manieren aan bij te dragen. Ook gaan zij meedoen met Nijmeegse initiatieven die
op dit thema actief zijn.

•

•

In het najaar van 2020 zijn we gestart met het project Nijmegen in Dialoog.
Hiermee willen we het contact tussen Nijmegenaren, die elkaar niet
vanzelfsprekend ontmoeten, stimuleren. In 2020 zijn al 15 dialoogbegeleiders
opgeleid. In 2021 gaan zij aan de slag om dialoogbijeenkomsten te begeleiden op
verschillende plekken in de stad, voor en met verschillende doelgroepen.
Eind 2020 zijn we gestart met een project in samenwerking met een ecologisch
woonproject in Nijmegen Noord: Eén plus één maakt samen drie. Vluchtelingen,
die zich als vrijwilliger inzetten voor ons Klussenteam, bieden praktische
ondersteuning aan bewoners bij het gebruiksklaar maken van het terrein en de
huizen. Ander doel is dat de bewoners en onze vrijwilligers een band met elkaar
aangaan. Vanaf januari 2021 loopt het project op volle toeren.

Ecodorp Zuiderveld waaraan ons Klussenteam bijdraagt

•

In 2020 hebben we het project Iedereen Geknipt voorbereid. Voedselbankklanten
kunnen kosteloos terecht bij een professionele kapper, en vluchtelingen kunnen
werkervaring bij de kapper opdoen. Zo gauw als mogelijk starten we in 2021 met
het project.

Projecten in voorbereiding
• We hopen in 2021 een start te kunnen maken met het project Ontmoetingsplek
voor Rouw en Verlies, om een luisterend oor te bieden aan mensen die rouw- en
verlieservaringen met zich mee dragen. We hopen ook een project met stichting
GAST te kunnen starten om Fietsen op te laten knappen door vluchtelingen en deze
beschikbaar te stellen aan mensen in armoede.
• In samenwerking met STIP Nijmegen Oud West (steunpunt voor informatie en advies
in de wijk) willen we met het Klussenteam klussen gaan doen voor bewoners in
Nijmegen Oud-West die in een maatschappelijk kwetsbare positie verkeren.
Naast de hierboven genoemde activiteiten gaan we een groot aantal nieuwe activiteiten
organiseren op onze nieuwe locatie, samen met onze nieuwe samenwerkingspartner AKKA.
Meer hierover leest u hieronder onder het kopje Huisvesting.
Verder blijven we vooral doen waarvoor we het Huis van Compassie in het leven hebben
geroepen. Speerpunt is en blijft: activiteiten organiseren voor en met mensen die het
maatschappelijk moeilijk 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!

Huisvesting
Eind 2020 hebben we de nieuwe locatie gevonden: de Vlietstraat 22 in Waterkwartier. We
verhuizen in april of mei. Een groep jonge sociaal geëngageerde ondernemers huurt de
ruimte van de eigenaar ZZG zorggroep om daar kantorenverhuur, flex-werkplekken en
horeca in te gaan realiseren. Een deel van de ruimte komt voor ons alleen beschikbaar.
Met de ondernemers gaan we regelmatig samenwerken. Belangrijk doel is dat veel van
onze deelnemers als vrijwilliger/stagiair in het pand in allerlei functies actief kunnen
worden en zo hun talenten kunnen inzetten.

Vrijwilligers
In 2020 is het aantal vrijwilligers wederom toegenomen. We waarderen de inzet en de
trouw van onze vrijwilligers zeer. En hopen dat een ieder van hen weer in staat is om zich
– als Corona wordt teruggedrongen - in 2021 in te kunnen zetten in het Huis van
Compassie. We gaan onze vrijwilligers ook in 2021 regelmatig informeren over
ontwikkelingen en in de gelegenheid stellen om (kosteloos) deel te nemen aan de diverse
bijeenkomsten in het Huis van Compassie.
PR & Communicatie
We blijven actief mensen die ons eerder bezocht hebben of interesse hebben geuit in ons
aanbod hierop attenderen: via facebook, met gebruik van adressenlijsten, en andere
middelen. Bijzondere aandacht zullen we geven aan het bekend maken van het Huis van
Compassie in onze nieuwe wijk Oud West.
Financieel
Om ook in financieel minder gunstige jaren het basisaanbod te kunnen handhaven en te
kunnen voorzien in dekking voor eventuele calamiteiten zoals langdurig ziekteverzuim van
een (van de betaalde) medewerker(s) gaan we in 2021 werk maken van het opbouwen van
een (bescheiden) reserve. Dit doen we bijvoorbeeld met behulp van de kortgeleden door
ons opgerichte Vriendenstichting.
Zie voor meer informatie en al onze activiteiten

www.huisvancompassienijmegen.nl
www.nijmegenstadvancompassie.nl

