
          

 

Jaarverslag 2020 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 
Het bestuur bestaat 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 (digitaal) bij elkaar gekomen. Johan Wlochacz 

(beheerder) is vanuit zijn functie regelmatig bij de bestuursvergadering. Ook de teamleider van het 

studentenwerk sluit hier bij aan: dit was eerst Denise Kluit en vanaf april Philinde van Selm. 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 2020 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 geweest dit jaar. Tijdens 

de corona periode zijn dit er 8 geweest. Bij de studentenactiviteiten is een vast team van 4-6 

vrijwilligers wekelijks betrokken geweest, en een groep van 20 vrijwilligers die regelmatig hebben 

meegewerkt om de diners te verzorgen. 

Lunch en Inloopmaaltijd 
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 - €2,00) krijgen bezoekers een lunch 

of warme maaltijd en koffie/thee. 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. 

Vanwege het coronavirus zijn er dit jaar dan weer wel/ dan weer geen activiteiten geweest. Het 

team van de Verwondering is zo goed mogelijk omgegaan met de beperkingen die zijn opgelegd 

door de overheid. De gebruikelijke lunch en inloopmaaltijd hebben dit jaar plaatsgevonden van 

januari t/m medio maart. De lunch heeft in deze periode 112 bezoekers gehad en de inloopmaaltijd 

59 bezoekers. Hierna moest het café een periode dicht. 

In juni heeft het café de deuren weer kunnen openen voor de lunch activiteit, met inachtneming van 

alle door de overheid gestelde regels en met een kleiner vrijwilligersteam. Door de 1,5 meter regels 



konden er veel minder bezoekers tegelijk in het café ontvangen worden. Vanaf oktober moesten 

deze activiteiten helaas weer gestaakt worden vanwege de 2e lockdown. In deze periode zijn er 122 

bezoekers geweest. 

In november is het team overgegaan op het organiseren van afhaalmaaltijden om toch enig contact 

met de bezoekers te kunnen houden. Tot en met december zijn er 53 maaltijden afgehaald. 

Studentenwerk 
Het jaar 2020 was een roerig jaar voor het studentenwerk. Begin 2020 was teamleider Denise 

afwezig door burn-outklachten. Het team ging door met de maaltijden en studiedag, maar dat was 

niet makkelijk met een persoon minder en zonder teamleider. Philinde van Selm heeft haar eind 

2019 en begin 2020 deels waargenomen, wat het team wat lucht gaf.  

De maaltijden (Dinsdag Diner) konden doorgaan en werden relatief goed bezocht. Elke dinsdag was 

er het Dinsdag Diner, een open maaltijd die goed bezocht wordt, met gemiddeld 9 bezoekers 

(variërend van 4-14). 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 activiteiten is er ruimte voor gezelligheid en samen in gesprek gaan over actuele onderwerpen. 

Studenten geven aan de diepgang en ongedwongen gezelligheid erg te waarderen. Het kernteam 

kwam elke week bij elkaar om te bidden, te overleggen en nieuwe plannen te maken. De 

gebedsruimte in de kelder wordt tweemaal per week gebruikt voor open gebedsuren. 

In maart moest Perplex helaas dicht. Het team heeft toen besloten om contact te zoeken en 

onderhouden met de regelmatige gasten door middel van telefoontjes, appjes etc. en door het 

maken van een appgroep waarin de gasten met elkaar in contact blijven. Enkele keren is door deze 

groep gezamenlijk een wandeling gemaakt. Ook zijn er enkele online activiteiten geweest, maar dat 

bleek niet zo’n succes omdat zowel de teamleden als de gasten hier weinig behoefte aan hadden. De 

aansnijmomentjes die gewoonlijk tijdens het toetje worden geïntroduceerd, werden nu via social 

media aangeboden.  

Toen er in mei wel weer wat mogelijk was, is in mei en juni wekelijks ‘Coffee & cake’ georganiseerd, 

om weer gasten te kunnen verwelkomen op een manier die hygiëne-technisch wat laagdrempeliger 

was dan het koken van maaltijden.  

Eind juni is het team gewisseld: Elise, Titia en Karin namen afscheid en Willem, Emma, Edith, 

Marieke en Maaike startten samen met Philinde van Selm als nieuw team met nieuwe plannen. In 

september gingen ze enthousiast van start met een wekelijks Dinsdag Diner, twee studiemiddagen 

per week en twee gebedsuren per week en plannen voor meer. Helaas moest Perplex half oktober 

haar deuren weer sluiten. Het team besloot allereerst een maand apart te zetten voor gebed, zowel 

online als in de gebedskamer. Deze maand is goed bevallen bij het team. Na deze maand heeft het 

team gezocht naar manieren en ideeën die bij het team passen en in deze tijd haalbaar zijn.  

Gebed 
Er vinden verschillende gebedsactiviteiten plaats in Perplex. Voor studenten zijn er op twee 

momenten , in sommige periodes online, een open gebedsuur geweest voor studenten. Hier komen 

2-6 studenten per week. 

 



Feestdagen 
Vanwege de corona-maatregelen was kerst vieren op de gebruikelijke wijze niet mogelijk. In plaats 

daarvan is er voor onze gasten en de daklozen van de stad de mogelijkheid geweest om een luxe 3-

gangen maaltijd af te halen. Soep was hierbij gedoneerd door de Oriënt Plaza. Verspreid over beide 

kerstdagen hebben 30 mensen een maaltijd afgehaald.  

Een paar weken vóór kerst is een zeer geslaagd Perplex-huiskamer-kerstdiner georganiseerd bij drie 

teamleden thuis, als mooie afsluiter van 2020!  

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.  

In het voorjaar van 2020 is Philinde van Selm namens het studentenwerk betrokken geweest bij 

enkele vergaderingen van verschillende christelijke initiatieven, verenigingen en kerken. Ook heeft 

het studententeam in 2020 een subsidie ontvangen van het Radboud Studentenfonds.  

Tijdens de introductieperiode van de Radboud Universiteit had het studententeam een stand op de 

introductiemarkt. Door corona waren hier vooral vluchtige ontmoetingen.  

Gebouw 
In 2020 is vooral klein onderhoud verricht in het pand.   

Website en andere media 
De websites van Stichting De Verwondering en Perplex zijn up to date gehouden. Perplex is actief op 

sociale media (m.n. Instagram).  

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.  

• Het Student-Alpha team, dat cursussen houdt over zingeving en het christelijk geloof. Deze 

hebben in 2020 online plaatsgevonden.  

• Stadsgebed: iedere laatste zaterdagochtend van de maand (10x per jaar) komen gemiddeld 8-10 

mensen bij elkaar om voor Nijmegen e.o. te bidden. Deze momenten zijn online doorgegaan.   

• De studentengroep IFES organiseert om de week op donderdagavond activiteiten voor 

internationale studenten. Deze worden goed bezocht. In verband met de corona-maatregelen 

hebben deze sinds maart niet plaatsgevonden in Perplex.  

Slot 
Het jaar 2020 is voor Stichting de Verwondering – zoals zoveel organisaties in Nijmegen – anders 

geweest dan anders. We zijn blij dat een aantal activiteiten in aangepaste vorm door konden gaan, 

waardoor contacten met regelmatige bezoekers onderhouden konden worden.  

Voor 2021 blijven we kijken naar de mogelijkheden, om in de loop van het jaar hopelijk weer volledig 

open te kunnen. In de tussentijd worden er plannen ontwikkeld voor uitbreiding van het 



studentenwerk. De inloopmaaltijden/lunches zullen doorgaan, vooralsnog in de vorm van 

afhaalmaaltijden.  

Daarnaast wordt het gebouw steeds verbeterd, om deze aantrekkelijker te maken voor bezoekers. 

Er moet ook groter onderhoud gepleegd worden zoals het plaatsen van dubbel glas op de 

bovenverdieping.  

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 we 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. 


