
 
 

Jaarverslag 2019 Stichting de Verwondering 
 
 
Stichting de Verwondering beheert het pand Perplex, waarin verschillende activiteiten georganiseerd 
worden voor onder andere studenten, eenzame mensen en dak- en thuislozen. De visie van de stichting 
is om een plek te bieden waar mensen terecht kunnen voor gezelligheid, een luisterend oor of een goed 
gesprek. Deze plek wordt voor hen, maar ook door hen, gerealiseerd.  
 
Bestuur 
In 2019 bestond het bestuur uit drie leden, te weten Annelies van der Lee (voorzitter), Bernard 
Kraaijenbrink (penningmeester) en Arend van Nugteren (secretaris, pandbeheer). Er wordt gezocht naar 
1 of 2 nieuwe bestuursleden. Het bestuur is elke 4-6 weken bij elkaar gekomen. Johan Wlochacz 
(beheerder) en Denise Kluit (teamleider studentenwerk Perplex) zijn vanuit hun functie regelmatig bij de 
bestuursvergadering. Er wordt ook veel per e-mail of telefonisch contact overlegd of geregeld.  
 
Werknemers 
Johan Wlochacz is de beheerder van het pand, aangesteld voor 10 uur per week. Voor een groot deel 
van 2019 was hij afwezig vanwege een burn-out. De taken zijn opgevangen door het bestuur en de 
vrijwilligers. Op dit moment is het hersteltraject nog in gang.  
 
Vrijwilligers 
Bij de inloopmaaltijden en lunches zijn ongeveer 10 vrijwilligers betrokken. Bij de studentenactiviteiten 
is een vast team van 4-5 vrijwilligers wekelijks betrokken, en een groep van 20 vrijwilligers die 
regelmatig meewerken.  
Er zijn een aantal erevrijwilligers die af en toe nog bij het werk van de Verwondering worden betrokken. 
Zij worden ook uitgenodigd voor vrijwilligersactiviteiten.  In 2019 is één keer een overleg geweest met 
vertegenwoordigers van de inloopmaaltijden/lunches en een overleg met het team van de 
studentenactiviteiten.  
 
Inloopmaaltijden en lunches 
Op donderdagmiddag van 11:00-15:00 en één keer in de twee weken op zaterdag van 13:00-16:00 is er 
een inloopmaaltijd/lunch. Voor een kleine vergoeding (1,50) krijgen bezoekers een warme maaltijd en 
koffie/thee. Op de donderdag komen gemiddeld 12 bezoekers (variërend van 7-19) en op zaterdag 
gemiddeld 17 bezoekers, (variërend van 13-24). Er is wat overlap tussen de bezoekers van de donderdag 
en zaterdag. Ten opzichte van 2018 zijn de aantallen stabiel gebleven. Deze activiteiten worden vooral 
bezocht door mensen met een klein sociaal netwerk en dak- en thuislozen. Een deel van de bezoekers 
komt hier al jaren, maar er zijn dit jaar ook nieuwe bezoekers bij gekomen.  
 
  



Studentenwerk 
Het studentenwerk van Perplex is in 2019 verder ontwikkeld. Elke dinsdag is er het Dinsdag Diner, een 
open maaltijd die goed bezocht wordt, met gemiddeld 20 bezoekers (variërend van 7-28). Er is een 
aantal studenten dat elke week komt, een aantal dat regelmatig komt, en er zijn elke week nieuwe 
bezoekers. Ook komen er regelmatig internationale studenten. Tijdens de avond is er ruimte voor 
gezelligheid en samen in gesprek gaan over actuele onderwerpen. Ook is er ruimte voor openheid en 
persoonlijke gesprekken. Studenten geven aan het erg te waarderen hier terecht te kunnen en blij te zijn 
met het sociale contact. Gedurende het jaar zijn ook een aantal open studiedagen georganiseerd. Er zijn 
plannen om deze in 2020 meer regelmatig te organiseren. Op deze manier wilde het team meer 
verbindingsmomenten hebben met studenten. Er was een kleine opkomst van gemiddeld drie 
studenten. In 2019 is er door een van de teamleden een laagdrempelige cursus Nederlands 
georganiseerd voor internationale studenten. Hier was veel animo voor.  
Het kernteam komt wekelijks bij elkaar om te bidden, te overleggen en nieuwe plannen te maken. De 
gebedsruimte in de kelder wordt wekelijks gebruikt voor open gebedsuren. 
 
Gebed 
Er vinden verschillende gebedsactiviteiten plaats in Perplex. Voor studenten is op dinsdagmiddag en 
vrijdagochtend een open gebedsuur voor studenten. Hier komen 3-8 studenten per week. Daarnaast is 
een gebedscursus gegeven. Tien deelnemers zijn naar de zes bijeenkomsten gekomen.  
 
Feestdagen 
Op eerste paasdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag zijn feestelijke maaltijden georganiseerd door 
vrijwilligers van de inloopmaaltijden en een aantal eenmalige vrijwilligers. Dit waren feestelijke 
momenten die erg gewaardeerd werden door de bezoekers. Hier waren met Pasen 60 bezoekers en met 
Kerst 65 bezoekers.  
 
Netwerk 
Waar mogelijk wordt door bestuur en medewerkers aandacht voor de Verwondering/Perplex gevraagd 
in hun netwerk en Nijmegen in het algemeen. Het studententeam doet dit bij de Christelijke 
studentenverenigingen, om te netwerken en Perplex bekendheid te geven onder de studenten.  
Tijdens de introductieperiode van de Radboud Universiteit stond het studententeam met een busje op 
het introfestival. Dit was een plek van ontmoeting en gezelligheid. Verder waren zij met dezelfde bus 
aanwezig op de introductiemarkt van de HAN. Hier werd positief op gereageerd door studenten. 
 
Gebouw 
In 2019 is vooral klein onderhoud verricht in het pand.  
 
Website en andere media 
De website van Stichting De Verwondering is up to date gehouden door de beheerder. De website van 
Perplex is verder ontwikkeld en kan nu gebruikt worden om je aan te melden voor de studentenmaaltijd. 
Perplex is actief op social media, studenten reageren hier positief op.  
 
  



Samenwerking en verhuur aan derden 
Naast de activiteiten die onder Stichting de Verwondering vallen wordt het pand gebruikt door een 
aantal andere organisaties met wie de Verwondering samenwerkt:  

● Stichting Huis op de Muur, zij bezoeken de raamprostituees in Nijmegen in twee groepen op de 
dinsdagavond. Dit gebeurt één keer in de drie weken.  

● DE PG Jozua heeft in de eerste helft van 2019 elke week Perplex  gehuurd voor het werk onder 
vluchtelingen. Per keer zeker 15 personen. Zij koken samen, ontmoeten elkaar en doen 
bijbelstudie samen. 

● Het Studenten Alphateam, samengesteld uit leden van de 4 christelijke studentenverenigingen, 
hebben Perplex 20 keer gebruikt voor het houden van Alpha-cursussen voor studenten, waarbij 
ook samen gekookt en gegeten wordt. 2 Cursussen van 10 avonden. 

● Stadsgebed: iedere laatste zaterdagochtend van de maand (10x per jaar) komt een aantal 
mensen bij elkaar in Perplex om voor Nijmegen e.o. te bidden. Hier komen gemiddeld 5-10 
mensen uit verschillende kerken.  

● De studentengroep IFES organiseert om de week op donderdagavond activiteiten voor 
internationale studenten. Deze worden goed bezocht.  

 
Vooruitzicht 2020 
In 2020 zal met name het studentenwerk van Perplex verder ontwikkeld worden. We zien dat veel 
studenten behoefte hebben aan een plek om anderen te ontmoeten, om tot rust te komen en in 
gesprek te gaan over grote en kleine levenskwesties. Door middel van de studiemiddagen wordt hier 
meer ruimte voor gegeven.  
De inloopmaaltijden/lunches zullen doorgaan. Door middel van nieuwsberichten, spreekbeurten en 
persoonlijk netwerken zullen nieuwe vrijwilligers en bezoekers geworven worden. 
Daarnaast wordt het gebouw steeds verbeterd, om deze aantrekkelijker te maken voor bezoekers. 
Een zorg is wel het aantrekken van voldoende bekwame vrijwilligers om de activiteiten draaiende te 
houden. In 2020 hopen we ook verder aan te sluiten bij de plannen van de gemeente om het gebied 
rondom de Eilbrachtstraat te verbeteren.  
 
Samenvatting en slot 
Het jaar 2019 is voor Stichting de Verwondering een mooi jaar geweest. We zien bij alle activiteiten dat 
de bezoekers waarderen dat er ruimte voor hen is, en de bezoekersaantallen groeien of blijven stabiel. 
Het blijft een uitdaging om genoeg vrijwilligers en financiële middelen aan te trekken, maar zien dat we 
aansluiten bij een behoefte. Er worden nieuwe activiteiten uitgeprobeerd er waar succesvol doorgezet. 
Zo mogen we als stichting steeds weer en op nieuwe manieren wat betekenen voor de verschillende 
inwoners van Nijmegen.  


