Jaarverslag 2021 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, werknemers & vrijwilligers
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 6-8 weken (digitaal) bij elkaar gekomen. Philinde van
Selm, de teamleider van het studentenwerk sluit hier ook bij aan. Er wordt ook veel per e-mail of
telefonisch contact overlegd of geregeld.
In juni 2021 heeft Johan Wlochacz zijn taken als beheerder neergelegd. Uit het hersteltraject na zijn
ziekte bleek dat deze taak niet meer aansloot bij zijn situatie. Er is geen nieuwe beheerder
aangenomen, de taken zijn opgevangen door het bestuur en de vrijwilligers.
Bij de inloopmaaltijden en lunches zijn ongeveer 10 vrijwilligers betrokken geweest dit jaar. Bij de
studentenactiviteiten is een vast team van 4-6 vrijwilligers wekelijks betrokken geweest, en een
groep van 40 studentenvrijwilligers die regelmatig hebben meegewerkt om de activiteiten 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. Zo zijn afhaalmaaltijden georganiseerd of is er gewerkt met shifts met minder
bezoekers. Tijdens de periodes dat activiteiten mogelijk waren zijn er bij de lunch dit jaar 190
bezoekers geweest en bij de inloopmaaltijd 170 bezoekers.
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
maaltijd af te halen. Verspreid over beide kerstdagen hebben 60 mensen een maaltijd afgehaald.

Studentenwerk
Voor het Perplex studentenwerk is 2021 een vreemd jaar geweest; het eerste halfjaar was het
gebouw dicht vanwege de horecasluiting, en vanaf half december ineens opnieuw. Daardoor heeft
het studententeam in het eerste halfjaar vooral kleine activiteiten bij teamleden thuis of online
georganiseerd. Dit waren meestal etentjes. Gemiddeld waren er 1 of 2 van deze activiteiten per
week, met meestal 2-3 bezoekers per keer (ook vanwege de lockdown).
Hiernaast heeft het team geëxperimenteerd met creatieve
activiteiten (in totaal zo’n 15 bezoekers), samen voetbal kijken (4-8
bezoekers), samen friet eten aan de Waal op Koningsdag (zo’n 10
bezoekers) en een online workshop over goed voor jezelf zorgen
(zo’n 5 deelnemers). Met een groep vaste gasten heeft het team
bewust contact gemaakt en gehouden, en dit heeft mooie
gesprekken en soms hechte vriendschappen opgeleverd, die voor
beide partijen verrijkend waren. Ook heeft het team, om
studenten te bemoedigen én om de bekendheid van Perplex te
vergroten, zo’n 2000 ansichtkaarten met een compliment erop
rondgebracht bij SSH& studentenwoningen.
Na de zomer kon Perplex een nieuwe start maken; op 23 augustus
was de introductiemarkt van de universiteit, die gelukkig live
plaatsvond. Tijdens deze markt deelden we flyers uit en konden mensen zich aanmelden voor de
DinsdagDiners in september. Dit was een groot succes; een maand lang hadden we daardoor 6-12
bezoekers per avond. Met het oog op de beschikbare ruimte zijn we enkele keren met de helft van
de aangemelde groep uitgeweken naar het woonhuis van een teamlid. In oktober heeft het
studentenwerk gevierd dat ze 5 jaar bestaan met een etentje voor alle oud-teamleden.
Sinds eind oktober zijn de leden van studentendisputen Arctos en Vivet weer praktisch betrokken bij
de DinsdagDiners door te koken. Dit doen ze om Perplex te ondersteunen en voor ons is het een
prachtige gelegenheid om hen deelgenoot te maken van wat we doen. We komen ook een avond
langs bij deze groepen om meer te vertellen over wie we zijn en wat we doen.
Sinds 7 september hebben we ook elke dinsdagmiddag Studiecafé; de gelegenheid om samen te
studeren. Hier komen gemiddeld 4 bezoekers op af.

Flexplek & gebouw
Van april-juni is het kantoor op de eerste verdieping
opgeknapt. Doel was om dit geschikt te maken voor
vergaderen / ontmoetingen, en flexwerken door
christelijke werkers in Nijmegen. Aan het opknappen
hebben bijna 20 mensen meegewerkt, de meesten van
stichting Navigators of studentenvereniging NSN. In het
najaar van 2021 hebben we een pilot gedraaid met 5
werkers. Met hun hulp is de flexplek nog verder verbeterd,
zodat we in 2022 door middel van abonnementen meer
mensen toegang kunnen geven tot de flexplek.
In 2021 is het benodigde klein onderhoud verricht in het pand. In het kantoor op de eerste
verdieping zijn nieuwe ramen met nieuwe kozijnen en dubbel glas geplaatst.

Gebed
Het hele jaar door hadden we twee wekelijkse biduren op soms wisselende tijden. Ook tijdens de
lockdown zijn deze, met beperkte bezoekersaantallen (max. 4), gewoon doorgegaan, meestal live in
de gebedskamer. De gebedskamer is opgefrist en de gebedsvormen hebben een update gekregen,
om de kamer aantrekkelijk en fris te houden voor bidders. Ook zijn er plannen gemaakt om de
gebedskamer beschikbaar te maken voor bidders gedurende de dinsdagmiddag en –avond, omdat
dan het studiecafé geopend is. Ook studentenverenigingen maken gebruik van de gebedskamer,
waardoor zij kennis maken met Perplex.

Samenwerking en netwerk
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 zijn
in het najaar van 2021 weer gestart.
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.
Het studentendispuut Arctos, dat meewerkt aan de activiteiten van Perplex, huurt de ruimte ook
voor hun eigen activiteiten.

In 2021 hebben we ons best gedaan om ons netwerk te vergroten, on andere door de banden met
christelijke verenigingen en kerken te leggen of versterken. Zo heeft in het voorjaar het team van
Perplex een avond verzorgd voor de Passion Week (evangelisatie- en wetenschapsweek op de
Radboud Universiteit door christelijke studenten). Ook heeft Perplex 6 kerken benaderd om een
keer langs te komen en in gesprek te gaan over samenwerking, zowel praktisch als financieel. Met 5
kerken is ook daadwerkelijk het gesprek gevoerd. Dit waren bemoedigende gesprekken, waarin de
intentie tot samenwerken en financiële steun werd uitgesproken.

Slot
Het jaar 2021 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 2022 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 en breder gebruik van het gebouw door bijvoorbeeld de flexplek. De
inloopmaaltijden/lunches zullen doorgaan.
Daarnaast wordt het gebouw steeds verbeterd, om deze aantrekkelijker te maken voor bezoekers.
De komende jaren is veel groot onderhoud nodig, ook met het oog op verduurzaming van het pand.
Hier worden momenteel plannen voor gemaakt.
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.

