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Jaarverslag 2016 Stichting De Verwondering. 

 

Het jaar 2016 is voor de stichting De Verwondering een jaar geworden van veel 

verandering en vernieuwing. Daar zijn we heel blij mee. 

Allereerst: een nieuwe naam: PERPLEX. 

 

Wat bleef: 
 

Bestuur 
 

Het bestuur bestaat uit 4 leden, te weten Bernard Kraaijenbrink, , Yvonne Bussche,  Arend 
van Nugteren en Ineke Duinkerken.en is in 2016 uitgebreid met Annelies van der Lee  Het 
bestuur is  5 keer bij elkaar gekomen. De vergaderingen worden ook bijgewoond door Johan 
Wlochacz, de beheerder van de Verwondering en Denise Kluit, stafwerker van de Navigators, 
voor Perplex. Er wordt ook veel per email overlegd of geregeld.Vertegenwoordigers van de 
werkgroep van de studenten zijnnook aanwezig. 
 
 
Beheerder 

Johan Wlochacz is de beheerder, aangesteld voor 10 uur pw..Overuren werden ook 
regelmatig gemaakt. Eind 2016 heeft hij een  vast contract gekregen. 
In de loop van het jaar wordt Denise Kluit aangesteld als stafwerker van Navigators met als 
opdracht om  Perplex op te starten . 
 

Vrijwilligers 
 Het aantal vrijwilligers  van het koffiehuis is  14. Zij zijn m.n. betrokken bij de 
inloopmaaltijden en de lunches.  
Er is in november een vrijwilligersdiner gehouden waarbijhet bestuur,de beheerder, de 
vrijwilligers van de inloopmaaltijden en lunches aanwezig waren en ook het kernteam van 
Perplex.  Allen zijn hier bijgepraat over de plannen van Perplex  
Er zijn een aantal erevrijwilligers(6) die af en toe nog bij het werk van de Verwondering 
worden betrokken. Ook worden zij uitgenodigd als er een feestje is oid. 
 

Doelgroep/klantenkring/koffiehuis 
 

Het koffiehuis is 2 dagen per week open geweest nl op (elke week) donderdag van 11-16 uur  
en op zaterdag (om de week)  voor de inloopmaaltijden  Op donderdag kan er geluncht 
worden voor 1.50 euro. Dit loopt goed. Per keer zijn hier gemiddeld 14 a 15 personen. Het 
zelfde geldt voor de inloopmaaltijden die op de zaterdagmiddag  1 x per 2 weken worden 
gehouden. Deze 2 activiteiten trekken niet perse dezelfde mensen. Maar sommigen bezoeken 
beide mogelijkheden. 
 
De Verandering 
In 2016 is  De Verandering weer georganiseerd:  2 x in het najaar. Ivm de verbouwing kon dit 
niet in het voorjaar . Dit is een kappersdag (soort metamorfoseproject) waarbij mensen van 
de voedselbank,het Kruispunt, Phoenix, Domushuis (Leger des Heils) en bezoekers van de 
Verwondering  de gelegenheid krijgen zich gratis te laten knippen,stylen,opmaken door 
professionele kappers en visagistes .Deze vakmensen  doen dit vrijwillig op hun vrije dag. 
Een aantal vrijwilligers hielp bij het ombouwen van de Verwondering naar  een tijdelijke 
kapsalon., de organisatie en de dagen zelf. 
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Deze activiteit wordt gratis aangeboden om de mensen van de voedselbank de mogelijkheid 
te bieden om te komen. Dit kan dankzij de subsidie van de gemeente Nijmegen. De 
belangstelling was weer erg groot en alle plaatsen bezet. 
 
Door de verbouwing zijn er geen extra activiteiten zoals paas en kerstversieringenmaken 
geweest dit jaar. 
 
Door voor deze activiteiten professionals te vragen vrijwillig mee te werken kunnen we een 
kwalitatief goed programa aanbieden . 
Er zijn al plannen voor  nieuwe kappersdagen in 2017. 
 

Hoogtijdagen 
 
Pasen  

Met Pasen hebben we onze bezoekers een feestelijk programma aangeboden: Eerste 
Paasdag een Paasbrunch met heerlijk en feestelijk eten. De dag  was  gezellig en 
werd gewaardeerd door de bezoekers. 
 

 

Kerst 
Op eerste kerstdag werd er een maaltijd  georganiseerd waarbij men kon kiezen uit een drie-
gangen keuzemenu. Het eten werd gekookt door een aantal  personen uit de achterban. Er 
kwamen 19  bezoekers. Er waren veel vrijwilligers, ook nieuwen. 
Op tweede kerstdag werd er ook eten geserveerd. Deze dag waren er ruim 30 mensen.Deze 
dag was er levende muziek wat erg gewaardeerd werd. Op allebei de dagen waren er 
voldoende vrijwilligers om te helpen die het ook heel graag doen en sommigen al vele jaren. 
 
 
Nieuwsbrieven 
Er is in 2016 1 nieuwsbrief verschenen in het najaar,met o.a. een uitnodiging aan zo ruim 
mogelijke achterban van belangstellenden,vrijwilligers en donateurs voor een 
ontmoetingsmoment, tevens officiele opening van de verbouwde Verwondering, nu dus 
Perplex.Dit was op 5 november 2016.Hier was ook alle info te krijgen over de nieuwe 
activiteiten. 
 
Netwerken 
Waar mogelijk wordt door bestuur en medewerkers aandacht voor de Verwondering 
/Perplex gevraagd. 
Structureel gebeurt dit  bij het NevO ( nijmeegs evangelisatie overleg) waar Perplex  vrijwel 
altijd aanwezig is. Hier komen ong 4 maal per jaar de actieve christelijke organisaties van 
Nijmegen bijeen voor uitwisseling, bemoediging en gebed voor elkaars werk. 

 
 

Website  
Er is opdracht gegeven tor het maken van een nieuwe website door een professionele 

websitebouwer. Zowel voor Perplex als voor stichting de Verwondering komt er een 

nieuwe website. 

Deze is bijna af..De website van stichting de Verwondering is belangrijk ivm 

ANBIStatus. 
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Samenwerking en verhuur aan derden 
 

Stichting. De Verwondering werkt ook samen met andere organisaties, voor zover dit past 
binnen onze doelstellingen. Het betreft de volgende organisaties: 
 

 

 Stichting Huis op de Muur, zij bezoeken de raamprostituees in Nijmegen in 2 groepen 
nl op de dinsdagavond en de zondagmiddag.  Om de 3 weken. 

 DE PG Jozua heeft  45 keer Perplex  gehuurd voor het werk onder vluchtelingen.Per 
keer zeker 18  personen. Zij koken samen, ontmoeten elkaar en doen bijbelstudie 
samen. 

 Het StudentenAlphateam, samengesteld uit leden van de 4 christelijke 
studentenverenigingen, hebben Perplex 20 keer gehuurd voor het houden van 
alphacursussen voor studenten, waarbij ook samen gekookt en gegeten wordt. 2 
Cursussen van 10 avonden. 

 De landelijke Week van gebed: een samenwerking van diverse kerken en organisaties 
in  Nijmegen die in januari een week lang elke avond bij elkaar kwamen om te bidden 
voor de stad, land, verdrukte en vervolgde christenen en vele andere zaken.. Perplex 
was  op 1 van die avonden gastheer en  verzorgde de inhoud 

 Stadsgebed: iedere laatste zaterdagochtend van de maand kwam een aantal mensen 
bij elkaar in Perplex om voor Nijmegen e.o.  te bidden .In totaal 10 x .Opkomst 5 -12 
personen per keer, Interkerkelijk. 

 Studenten: diverse studentenverenigingen maakten regelmatig gebruik van Perplex 
voor hun activiteiten. +/- 10 keer  

 Perplex wordt nu dus vnl gebruikt voor het werk onder eenzame studenten. Dit is in 
een opbouwfase (zie hieronder) 
 

Wat veranderde: 
 

De Verwondering heeft een nieuwe doelgroep aangeboord door samenwerking met 

studenten van een werkgroep van de christelijke studentenvereniging NSN. 

Voor het werk onder (eenzame) studenten is o.a. een alcoholvergunning 

nodig.Daarvoor moesten 3 personen de cursus sociale hygiene volgen en vervolgens 

moesten er nog allerlei zaken op orde worden gebracht. Hier zijn we nog niet 

helemaal klaar mee in 2016 en werken er dus aan verder. 

 

Jaarverslag 2016 – Perplex 

 

Perplex  

In 2016 is het pand De Verwondering gerenoveerd naar een 

studentenwoonkamer met gebedskamer, genaamd Perplex. Perplex is een initiatief 

vanuit Stichting De Verwondering en richt zich op studenten in Nijmegen. Het is een 

plek voor en door studenten. Vanuit Christelijk initiatief willen de studenten omzien 

naar hun medestudenten. Eenzaamheid is een thema binnen de studentenwereld 

(mentale, fysieke en geestelijke eenzaamheid). De visie van Perplex is om hierin een 

verschil te kunnen maken voor studenten, door een studentenwoonkamer te zijn waar 

iedereen zich thuis kan voelen.  
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Renovatie 

 Begin 2016 is de renovatie van het pand begonnen. Het café is vernieuwd met 

een aantrekkelijke uitstraling voor studenten, door  onder andere te verven, een 

nieuwe inrichting en warme verlichting. Verder is de kelder omgebouwd naar een 

gebedskamer en nette opslagruimte. Hiervoor was het noodzakelijk om een 

ventilatiesysteem en verwarming te installeren. Daarnaast is het volledig geverfd en 

opnieuw ingericht, zodat er ruimte is voor gebed. Voor de renovatie hebben een paar 

bedrijven een bijdrage geleverd, zoals Kemkens, welke de verwarming verzorgd heeft 

en Kwekerij Noord-Oost welke financieel bij gedragen heeft voor de renovatie van de 

kelder. We zijn vanaf januari 2016 tot begin oktober 2016 bezig geweest met de 

renovatie. Dit is in samenwerking met verschillende studenten geweest, om een  

gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid onder studenten te creëren.  

 

Dinsdag Diner 

 Vanaf 18 oktober 2016 is er wekelijks een Dinsdag Diner in Perplex. Het idee 

hiervan is om als studenten anderen te ontmoeten tijdens een maaltijd en om ruimte te 

hebben voor gesprekken en gezelligheid. Vanaf 18.00 uur is er een kwartier inloop, 

waarna gezamenlijk de maaltijd geopend wordt. Tijdens het toetje wordt een 

voorbereid onderwerp opgeworpen voor een semi-geleid gesprek. Hierna is er ruimte 

voor koffie en thee, verder gesprek en spelletjes. De avond duurt vaak tot ongeveer 

20:30 uur. Studenten worden voor het Dinsdag Diner uitgenodigd door betrokkenen 

van Perplex (vrijwilligers en betrokken studenten). Zij nodigen persoonlijk studie- of 

huisgenoten of (nog) onbekende studenten uit om mee te komen naar het Dinsdag 

Diner. Zo heeft deze activiteit 10 keer plaatsgevonden in 2016. In totaal hebben 

ongeveer 20 nieuwe studenten mee gegeten, welke niet betrokken zijn als vrijwilliger 

van Perplex. Elke week is er een groep van ongeveer 8 tot 12 studenten dat mee eet, 

waarbij vaak minimaal 1 student voor het eerst komt. Er zijn ongeveer 5 studenten die 

niet als vrijwilliger betrokken zijn, maar wel met regelmaat mee eten. We krijgen 

veelal reacties van studenten dat het een gezellige tijd is en dat zij graag weer komen.  

 

Gebedsmomenten 

 Vanaf begin oktober 2016 heeft het kernteam een wekelijks gebedsmoment in 

Perplex gehad. In deze tijd komt het kernteam samen om te bidden voor Nijmegen, de 

studenten in Nijmegen en voor Perplex. Eens per maand is dit een open 

gebedsmoment, waarbij andere studenten mee kunnen bidden. Zo is er 8 keer een 

intern gebedsmoment geweest en 2 keer een open gebedsmoment.  

 

Betrokkenen 

Perplex wordt aangestuurd door een kernteam van vier studenten: Annelies 

van der Lee, Hannah Markusse, Elleke Dees en Denise Kluit. Het kernteam komt elke 

week samen voor vergaderingen, teamontwikkelingen en visieontwikkelingen. 

Annelies van der Lee  heeft zitting genomen in het bestuur van Stichting  De 

Verwondering. Denise Kluit leidt het kernteam en woont de vergaderingen van het 

bestuur bij. Zij heeft, in verband met haar werk bij Navigators, ongeveer 1.5 dag per 

week beschikbaar voor Perplex. Annelies, Hannah en Elleke zijn bij Perplex 

betrokken als vrijwilligers en zij doen dit naast hun studie.  

Naast het kernteam zijn er meer vrijwilligers voor Perplex. Zo is de 

verbouwing van het pand tot stand gekomen met behulp van veel verschillende 

vrijwilligers. Dit waren vooral studenten en een paar werkenden die een dagdeel, of 

meerdere dagdelen, geholpen hebben met klussen. Ook zijn er 41 studenten vanuit de 
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Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators betrokken bij het Dinsdag Diner, een 

vaste activiteit van Perplex. Per week zijn er 4 van deze studenten ingeroosterd om te 

helpen met koken, aanwezig te zijn en om op te ruimen.  

 

Vooruitzicht 2017 

 Perplex is net begonnen met activiteiten. Het idee ligt er om op een gepaste 

snelheid verder te groeien in de activiteiten die mogelijk zijn door de hulp van andere 

studenten. De activiteiten zullen gericht zijn op het ontmoeten van elkaar. Zo kan het 

Dinsdag Diner zich nog verder ontwikkelen, wordt het gebedsmoment een wekelijks 

open gebedsmoment voor alle studenten in Nijmegen en liggen er ideeën voor het 

organiseren van een Uitbrakbrunch en een Vrijdagmiddagborrel. Verder wil Perplex 

ook zoeken naar een mogelijk waardevolle rol in Nijmegen tijdens evenementen, zoals 

de introductie week van de universiteit en hogeschool, of de Vierdaagse feesten. Dit 

zijn nog ideeën in wording.  

 

Samenvatting en slot: 

 Het jaar 2016 heeft voor de Verwondering veel nieuws met zich mee gebracht. Als 

bestuur zijn we hier erg blij mee  

Nood is er genoeg in Nijmegen bij allerlei doelgroepen en op deze manier kunnen we 

verschillende doelgroepen die zich ook mn in de binnenstad begeven, aanspreken en 

een  warme plek bieden.. 


