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“BEHANDEL DE ANDER ZOALS JE ZELF
BEHANDELD WIL WORDEN”
Met veel plezier presenteert het Huis van Compassie haar jaarverslag 2021. Wij
nemen u mee langs een aantal hoogtepunten , werkterreinen, activiteiten, relaties
en cijfers.

Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waarin vele verschillende activiteiten
plaatsvinden waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie
centraal staat. Compassie met bijvoorbeeld (ongedocumenteerde) vluchtelingen, mensen die
in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven.

Verhuizing

Opknappen

We zijn verhuisd van de Groenestraat
naar de Vlietstraat. Van
Willemskwartier naar Waterkwartier!
De officiële opening had in 2021
moeten plaatsvinden. Door corona is
dit opgeschoven naar 28 maart 2022

We hebben veel tijd gestoken in de opknap van
ons nieuwe pand. Dankzij ons Klussenteam,
talloze vrijwilligers en ons goed gezinde
bedrijven en fondsen, hebben we een mooi
nieuw thuis gemaakt van het Huis van
Compassie. Dank aan diverse bedrijven die op
ruimhartige wijze bijdroegen aan de inrichting
en verbouwing van het pand, w.o. Hagemans
verf, Kamperdijk Schilderwerken en de Koning
installatietechniek
Extra aandacht voor Belinda, Kamel, Carla en
Mehri, alle vier vrijwilligers van het Huis van
Compassie, die met hun toewijding en
daadkracht uitblonken bij de inrichting en
verbouwing

Feestelijke opening
We zijn op de Vlietstraat gaan
samenwonen met (o.m.) Plan A,
sociaal geëngageerde ondernemers.
En met Quiet Nijmegen. We werken
intensief met hen samen.

Activiteiten en corona

Vanzelfsprekend konden we
als gevolg van corona veel
minder mensen ontvangen
dan we gewend zijn. Met de
nodige voorzichtigheid maar
ook creativiteit slaagden we
er toch in om veel activiteiten
(op kleine schaal) draaiend te
houden. En corona
grotendeels buiten onze
locatie te houden. In deze
turbulente tijd konden zelfs
een aantal projecten worden
uitgebreid zoals het
Klussenteam, Energie coaches
en Nijmegen in Dialoog.
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Het Huis van Compassie organiseert een groot aantal activiteiten voor en
met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar
tegelijkertijd ook mensen die het goed vergaat; juist de ontmoeting
tussen verschillende groepen mensen streven wij na, omdat dit kan
leiden tot begrip voor elkaar en respect. Dat heeft geleid tot 5
werkterreinen.
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5 werkterreinen, 21 activiteiten:

● Praktische hulp: Repaircafé, Kappers en laptopcafé, Fietsenuitgifte, Klussenteam,
Energiecoaches

●Ontmoeting & gesprek: Ieder zijn verhaal, Nijmegen in Dialoog, Zomeractiviteiten,
Nijmegen, Stad van Compassie (vrijwilligerscafé, Compassie Karavaan, uitreiking
Compassiepluim), Filmavonden

● Maaltijden: Publieksmaaltijden, Eet & ontmoet, Soepie doen
● Vluchtelingen: Taalles, begeleiding naar onderwijs & werk (vluchtelingen vooruit), Maatjes,
Zomervakantie

● Natuur & milieu: Fairtrade, Energieambassadeurs, Go green, Waardevolle oogst
Onze medewerkers

Aan het Huis waren in 2021 maar liefst 125 vrijwilligers verbonden. Verdeeld over de
diverse activiteiten. Veel verschillende taken vervullend: van coördinatie tot algemene
ondersteuning en alles daar tussenin. Het aantal vrijwilligers nam in 2021 toe, vooral
dankzij het maatjesproject, Nijmegen in Dialoog en Energiecoaches en Energie
ambassadeurs. We zijn ontzettend trots op onze trouwe en kundige vrijwilligers.
Ook waren er in 2021 8 stagiaires, allemaal van de opleiding Social Work.
De vrijwilligers werden ondersteund door een part time coördinator (24 uur) en een
andere vaste medewerker (8 uur) en 5 tijdelijke medewerkers met merendeels een klein
aantal uren.

Medewerkers en relaties bij de opening

Onze relaties
We werken heel graag samen met andere Nijmeegse organisaties! We noemen er nu een
aantal zonder andere relaties te kort te willen doen: Noodopvangorganisaties,
Voedselbank, Bindkracht 10, Quiet, stichting KUS en gemeente Nijmegen. Volgend jaar
zetten wij andere relaties in het zonnetje!
Door de handen ineen te slaan kun je immers meer betekenen voor meer mensen. We
bedanken allen die met ons hebben samengewerkt in 2021.
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Onze financiers
Het Huis van Compassie ontvangt geen structurele subsidies. Gelukkig worden we
ruimhartig gesteund door vele landelijke en plaatselijke fondsen, leveren de gemeente
Nijmegen en de Provincie Gelderland bijdragen, evenals een groot aantal kerken. Ook
particulieren doen regelmatig donaties, bijvoorbeeld onze ruim 50 Vrienden, die jaarlijks
een donatie doen..
Diverse bedrijven hebben ons in 2021 gesponsord, m.n. rondom de verbouwing en
inrichting van ons nieuwe pand.
In 2021 hebben we de Vriendenstichting opgericht, om extra middelen te verwerven voor
activiteiten die voor ons belangrijk zijn, maar waarvoor geen projectsubsidies beschikbaar
zijn.

Het projectsubsidies beschikbaar
zijn.

Onze plannen voor 2022
We gaan door op de ingeslagen weg. Daarbij hopen we vooral dat we steeds minder
beperkingen ondervinden als gevolg van corona en we weer veel meer mensen mogen
ontvangen. We continueren de bestaande activiteiten, en voegen er nieuwe aan toe:
Ontmoetingsplek voor Rouw en Verlies, een project met als doel om mensen met
Rouwervaringen een luisterend oor te bieden. Een fietsenproject, met als doel om fietsen op
te knappen en beschikbaar te stellen aan mensen in armoede… En hopelijk ook een
Verspillingshub, waarbij wij overtollig voedsel verzamelen, en dit vervolgens verdelen onder
sociale restaurants in Nijmegen. Ook gaan we met inzet van ons project Energiecoaches veel
meer mensen in energie armoede helpen om energie en daarmee geld te besparen.

Twee projecten uitgelicht:

Nijmegen in Dialoog is een project
van Huis van Compassie Nijmegen
en Nijmegen Stad van Compassie.
Doel van het project is het
organiseren van waardevolle
ontmoetingen tussen allerlei
Nijmegenaren. Stadsgenoten, die
elkaar niet vanzelf tegenkomen,
gaan met elkaar in dialoog over
onderwerpen die in hun dagelijks
leven belangrijk voor hen zijn.

Energiecoaches van Huis van Compassie helpen
i.s.m. Kombisol, inwoners uit Nijmegen heel
praktisch met advies en ondersteuning om
energie te besparen. Nu de energieprijzen sterk
stijgen is dit belangrijker dan ooit! Het komende
jaar gaan onze energiecoaches hun inzet
versterken: we gaan 600 huisbezoeken afleggen
aan Nijmegenaren om hen te ondersteunen.
Hoofddoel is om de komende jaren duizenden
huizen van Nijmegenaren die in energie armoede
leven beter te isoleren: kieren dichten,
radiatorfolie aanbrengen, CV ketels afstellen, etc
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Compassie staat voor het verbinden met de meest kwetsbare medemensen in
onze samenleving. In nagenoeg alle religies en levensbeschouwingen staat de
notie van de ‘gulden regel’ centraal: Behandel je medemens in nood, zoals je
zelf behandeld zou willen worden als je zelf in die situatie zou verkeren. Het
handvest voor compassie roept iedereen op om zo te handelen en daarmee
een meer rechtvaardige samenleving op te bouwen.
Uit Handvest voor Compassie
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Werkterrein

Activiteiten

Aantal
uitvoeringen

Totaal aantaal
deelnemers

Praktische hulp

5 activiteiten

316

209

Ontmoeting

7 activiteiten

140

1074

Maaltijden

2 activiteiten

5

81

Natuur en milieu

4 activiteiten

70

110

Vluchtelingen

5 activiteiten

551

796

