ONTMOETINGSPLEK VOOR IEDEREEN DIE IS GERAAKT DOOR KANKER

Kanker… vaak veraf, soms zo dichtbij! Dan is er het Marikenhuis, veilig, vertrouwd en dichtbij!

Stichting Marikenhuis
Jaarverslag 2019

Stichting Marikenhuis
Bezoek- en postadres:
Slotemaker de Bruïneweg 163
6532 AC Nijmegen
Nijmegen, 2 maart 2020
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1. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

1.1 ALGEMENE INFORMATIE
Stichting Marikenhuis is opgericht op 18 september 2013 en is statutair gevestigd te Nijmegen.
Gedurende het boekjaar 2019 werd het bestuur gevormd door:
• Yvon ten Brummelhuis, voorzitter
• Jochen Rengers, penningmeester
• Monica Pop-Purceleanu, lid
• Thijs Volkers, lid

1.2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING

1.2.1 MISSIE VAN HET MARIKENHUIS
Ondersteunen van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten bij het herstel van de kwaliteit van hun
leven en het bieden van mogelijkheden tot ondersteuning; functioneren als wegwijzer voor deze
doelgroep, nadat de ziekte kanker hen veelal flink heeft aangeslagen. Het Marikenhuis spant zich in
om kankerpatiënten en hun naasten te omringen met goede begeleiding ook in de laatste levensfase.
Tevens vraagt ze aandacht voor het gegeven dat de maatschappij leert omgaan met het feit dat
steeds meer mensen geraakt worden door kanker: K anker hoort bij het leven’.
1.2.2 VISIE VAN HET MARIKENHUIS
Het Marikenhuis is een professionele vrijwilligersorganisatie. Het biedt basis psychosociale
begeleiding door getrainde vrijwilligers. Onder basis psychosociale begeleiding wordt verstaan alle
begeleiding die zich richt op: het verwerken van de ziekte, het leren leven met de beperkingen ten
gevolge van ziekte en behandeling en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Het biedt mensen
de mogelijkheid hun eigen kracht te hervinden en zelf weer de regie te nemen.
Het Marikenhuis wil fungeren als knooppunt om zorgverleners en hun voorzieningen met elkaar te
verbinden. Het richt zich primair op de behoeften vanuit de psychische en sociale dimensies,
waarbij een strikte scheiding gemaakt wordt tussen de professionele zorg en de basis psychosociale
begeleiding vanuit het Marikenhuis.
Indien blijkt dat mensen hooggeschoolde professionele zorg nodig hebben, zal het Marikenhuis een
intermediaire begeleidende rol vervullen tussen zorgvrager en de gewenste professional, zoals
bijvoorbeeld een in psycho-oncologie gespecialiseerde gezondheidszorgpsycholoog of een
maatschappelijk werker.
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Het Marikenhuis wil een uitnodigend en laagdrempelig huis zijn voor alle groepen uit de
samenleving. Iedereen uit de regio Nijmegen kan bij het Marikenhuis binnenlopen.
Om gebruik te kunnen maken van het Marikenhuis, hoeft men niet in behandeling te zijn of
doorverwezen te zijn door een arts. Het Marikenhuis werkt nauw samen met behandelaars in de
(para)medische en professionele psychosociale zorg, die patiënten tijdens en na hun behandelingen
geboden wordt.
Het Marikenhuis benadrukt dat de behandeling van kanker effect heeft op het vervolg van het leven
van mensen. ‘Er is een leven vóór en na de diagnose kanker’. Het feit dat kanker steeds meer een
chronische ziekte wordt, maakt dat de maatschappij daar mee moet leren omgaan. Ook voor dit
aspect van de ziekte wordt door het Marikenhuis aandacht gevraagd.
1.3 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN 2019
1.3.1 BELEIDSVISIE MARIKENHUIS NIJMEGEN E.O.
Om alle gasten en (toekomstige) partners een helder en overzichtelijk beeld te geven van de
Stichting Marikenhuis Nijmegen e.o., zijn de uitgangspunten van onze statuten in een overzichtelijke
beleidsvisie nader uitgewerkt. Deze beleidsvisie vindt u op de website van het Marikenhuis
(www.marikenhuis.nl/over-ons/missie-en-visie - ga naar tabblad Achtergrond).
1.3.2 MARIKENHUIS 2.0
Nu het Marikenhuis ruim vier jaar zijn deuren open heeft, een grote groep vrijwilligers het
Marikenhuis draaiende houdt, het Marikenhuis een plaats in het Nijmeegse zorgnetwerk heeft
verworven en er tal van bedrijven, instellingen en gemeenten het Marikenhuis een warm hart
toedragen, is het tijd om na te denken hoe het Marikenhuis de volgende fase van haar bestaan in kan
gaan.
Het Marikenhuis wordt nog steeds gedreven door dezelfde kernwaarden als bij de start van het
Marikenhuis, namelijk een grote betrokkenheid voor de mens geraakt door kanker en de
uitgesproken wens om de bestaande zorgvormen aan te vullen met de ervaringsdeskundigheid,
laagdrempelige ondersteuning en coaching van goed getrainde burgers. Het gedachtegoed willen we
voortzetten zoals verwoord in de visie en missie van het Markenhuis.
Het bestuur en de vrijwilligers realiseren zich dat als het Marikenhuis een volgende fase van haar
bestaan in wil gaan, dit op een aantal vlakken wijzigingen in het besturen, organiseren, financieren en
communiceren zal vragen. Belangrijke items hierbij zijn kwetsbaarheid, betrokkenheid, transparantie
en verbinding.
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Het bestuur van Stichting Marikenhuis heeft over de volgende fase van het Marikenhuis nagedacht,
erover gediscussieerd met partners en ten slotte een visie gevormd. Met input uit alle geledingen, die
samen het Marikenhuis vormen, is de visie op besturen en organiseren van het Marikenhuis 2.0, zoals
we de volgende fase noemen, tot stand gekomen.
Deze nieuwe organisatievorm zal in 2020 geïmplementeerd gaan worden. Het blijft een platte
organisatie waarbij de vrijwilligers en de activiteitengroepen de kern van het huis vormen. Er zal een
nauwe afstemming zijn tussen bestuur en de zelforganiserende teams met coördinatoren.
1.3.3 COMITE VAN AANBEVELING
Voor een goede reflectie van en ondersteuning door de belangrijkste partners in onze omgeving is
een Comité van Aanbeveling samengesteld. Daarin hebben bestuurders van overheid, ziekenhuizen,
maatschappelijke instellingen en zorgverleners zitting. Op de website van het Marikenhuis
http://www.marikenhuis.nl/over-ons/comite-van-aanbeveling vindt u de meest actuele
samenstelling van het Comité van Aanbeveling.
1.3.4 BEZOEKERSPROFIEL
Vanaf de start zien we een duidelijke toename van het gemiddeld aantal maandelijkse bezoekers –
een stijging van 105 naar gemiddeld bijna 200 bezoekers per maand in 2019 (tabel 1).
Tabel 1 - BEZOEKERS MARIKENHUIS
Periode 1 januari 2016 - 31 December 2019 (n= 6800)
2016

2017

2018

2019

Man 26 %

27 %

26%

27%

Vrouw 74%

73%

74%

73%

Totaal aantal bezoeken N= 1250

N=1500

N=1800

GEMIDDELD AANTAL 105
BEZOEKEN PER MAAND

125

150

N=2250
190

Bezoekers kwamen binnenlopen voor een gesprek met een gastvrouw of gastheer (16%), deden mee
aan een van de vele activiteiten (44%) of bezochten een algemene activiteit of
informatiebijeenkomst (23%). Er is een duidelijke toename van activiteiten individueel. Denk daarbij
aan de diverse lotgenotengroepen, aan individuele coaching en (open) spreekuren.
De groep ‘Anders’ (17%) omvat gasten die om een andere reden het Marikenhuis bezoeken (voor
overleg met derden, voor vergaderingen of voor bijeenkomsten van HAGRO-groepen of studenten
geneeskunde in het kader van hun opleiding) (tabel 2).
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Tabel 2 - REDEN BEZOEK AAN MARIKENHUIS - 2018 – 2019

Als gast (inloop)

2018
21%

2019
16%

Activiteiten (individueel)

36%

44%

Activiteiten (plenair)

29%

23%

Anders

15%

17%

Totaal

100%

100%

Hoewel bij de gasten van het Marikenhuis de vrouwen, zoals verwacht, in de meerderheid zijn, is
toch een op de vier bezoekers man.
Bij het eerste bezoek aan het Marikenhuis worden allerlei gegevens geanonimiseerd vastgelegd. De
registratie van de soort ziekte leert dat borstkanker de meest voorkomende aandoening is bij onze
gasten (31%), ruim een kwart (26 %) heeft prostaat-, long- of darmkanker en 31% een andere vorm
van kanker, denk aan blaaskanker, hersentumor, schildklier, ziekte van Kahler etc. Vaak ook vullen
gasten in: ‘kanker’, zonder verdere toelichting
Van hen die kanker hebben (gehad) is 47% is onder actieve behandeling bij een specialist, de rest
staat onder controle of is uitbehandeld (tabel 3).
Tabel 3 - 2019 - INDIEN BEZOEKER ZELF ZIEK IS (GEWEEST), WELKE ZIEKTE*?
Samenvatting van geregistreerde ziektes
ZIEKTE
Borstkanker

Excl naasten
31%

Incl naasten
23%

Prostaatkanker
Darmkanker
Longkanker

18%
8%
5%

14%
6%
3%

Lymfklierkanker

3%

2%

2%
2%
31%

1%
1%
23%

Gynaecologische kanker
Huidkanker
Kanker overig
NVT – naaste

Totaal
100%
* 47 % is onder actieve behandeling | 53 % is onder controle

25%
100%

En het zijn niet alleen de ouderen die het Marikenhuis weten te vinden: in 2019 was 46% van onze
bezoekers jonger dan 50 jaar, 26% tussen de 50 en 60 jaar, 28% tussen 60 en 70 en nog eens 15%
was ouder dan 70. De gemiddelde leeftijd onze vrouwelijke gasten was 55, de mannen waren
gemiddeld 59 jaar oud. Opvallend, en passend bij de doelstelling van het Marikenhuis, is dat ook
naasten gebruik maken van het Marikenhuis, een kwart van onze gasten is partner, kind, familielid of
vriend(in).
7
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Bekendheid Marikenhuis
31% van de bezoekers kende het Marikenhuis via familie, vrienden, collega’s of bekenden, 36%
kwam op het spoor van het Marikenhuis via de media (krant en H-a-H krant), website of social media.
Bijna een kwart van de gasten (23 %) kende het Marikenhuis via hun zorgverlener (specialist of
huisarts). In 2016 was dat percentage nog 11 %. Een belangrijk signaal dat de - in loop van de tijd
opgebouwde - contacten met huisartsen en specialisten beginnen te werken. Maar er is op dit terrein
nog winst te boeken.

Regiofunctie Marikenhuis

Vanaf de start was de inzet om de regio Nijmegen te bedienen. Zeker de start van Marikencafé’s in
de regio (Wijchen, Beuningen en in 2019 ook in Berg & Dal) zorgen voor grotere naamsbekendheid
en een toename van bezoekers vanuit de omliggende gemeenten. Het Marikenhuis krijgt meer en
meer een regiofunctie (zie tabel 4).

Tabel 4 - WOONPLAATS GASTEN MARIKENHUIS

8
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WOONPLAATS 2016

2017

2018

2019

Arnhem/Huissen 2%

2%

3%

2%

gemeente Berg en Dal 2%

2%

3%

6%

gemeente Beuningen 4%
Gemeente Wijchen 3%

3%
6%

4%
6%

6%
9%

1%
3%
69%
2%

2%
3%
71%
3%

4%
2%
53%
8%

2%
4%
47%
9%

2%
1%

2%
1%

2%
3%

4%
2%

11%

11%

10%

Cuijk/Boxmeer
Malden / Mook/ Molenhoek
NIJMEGEN
Nijmegen Noord
Lent/O’hout/Bemmel/Gendt/Elst
Grave e.o.
`Druten / Winssen / Leeuwen

overig 8%

1.3.4 ACTIVITEITEN
Tijdens de openingstijden van het Marikenhuis is altijd een gastheer/-gastvrouw aanwezig om
bezoekers te ontvangen voor een luisterend oor bij een kop koffie of thee. Daarnaast worden allerlei
activiteiten georganiseerd voor kinderen, jongeren, jong volwassenen (18-35 jr), volwassenen en
ouderen. Er zijn creatieve, expressieve, lichaamsgerichte en psychosociale activiteiten en activiteiten
gericht op voeding en koken. Denk aan expressieve activiteiten als ‘Spelen met Klanken’, aan
lichaamsgerichte activiteiten als wandelen, kennismaken met energetische therapie en kennismaken
met haptonomie. Het creatieve aspect kwam aan bod in ons open atelier. Daarnaast waren er gratis
inloopspreekuren (Werk & Kanker, Kinderen en kanker, Coaching bij kanker),
lotgenotenbijeenkomsten en nog veel meer.
Vooral de lotgenotenbijeenkomsten hebben een duidelijke groei doorgemaakt: behalve de twee
groepen voor mensen die zelf kanker hebben zijn er nu ook lotgenotencontactgroepen voor naasten,
nabestaanden en voor mannen met prostaatkanker. Deze laatste groepen komen zes tot acht keer
bij elkaar om samen een weg te vinden in het verwerken van het verdriet en het weer verder
doorgaan. Er is ook gestart met coaching-gesprekken ‘in balans bij kanker’, wat duidelijk in een
behoefte voorziet.
Vanaf de start van het Marikenhuis werd het Inloopspreekuur Psycholoog verzorgd door een
professional van het HDI. Sinds het vertrek van het HDI heeft een vrijwilliger van het Marikenhuis
deze taak overgenomen. Zij is een psycholoog, geschoold in de begeleiding van mensen met kanker.
Naast Kidspower voor kinderen in de basisschoolleeftijd, is er een werkgroep bezig met het opstarten
van een lotgenotengroep voor jongeren in de puberleeftijd. Er zijn contacten met
9
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jeugdverpleegkundigen en middelbare scholen. De AYA-groep (jong volwassenen met kanker) is door
omstandigheden afgelopen jaar minder actief geweest.
In het Marikenhuis is altijd een expositie met werken van iemand die zelf is geraakt door kanker. De
organisatie en inrichting van deze wisselende exposities is in handen van een vrijwilliger van het
Marikenhuis, zelf ook kunstenaar. Ook in 2019 waren er weer mooie en ontroerende exposities te
bewonderen in het Marikenhuis.

In het verslagjaar hebben we een start gemaakt met een Culinaire Culturele Ontmoeting
georganiseerd door de werkgroep Culturele Diversiteit, met vrijwilligers van het Marikenhuis, en
medewerkers van Bindkracht 10, een welzijnsorganisatie in Nijmegen die zich actief inzet voor
mensen met niet-westerse achtergrond (http://bindkracht10.nl/diversiteit/). Allereerst werd er
gezamenlijk Turks gekookt en vervolgens werd in een sfeervol ingerichte ruimte met heerlijke hapjes
en drankjes aandacht besteed aan het thema ‘Kanker wat doet dat met je’. Onder de professionele
leiding van Faysal Zouay van Bindkracht 10 werd heel open gesproken over hoe kanker je raakt en
hoe mensen uit verschillende culturen er mee omgaan. In 2020 krijgt dit initiatief zeker een vervolg.
In 2019 werd er wederom een middag georganiseerd over de kunst van het afscheid nemen, een
informatieve bijeenkomst over de betekenisvolle invulling van de palliatieve fase. Onder de titel
Verzoening met de dood werd het een middag met interviews, gespreksgroepen en mindfulness.
Het was een hele mooie bijeenkomst met jammer genoeg te weinig bezoekers.

10
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Eind 2019 was er een
kerstweek met verschillende
kerstactiviteiten, zoals een
kerstbrunch, een kerstvertelling
en het maken van
kerstartikelen. Bijzonder was
het koor in Dickenssfeer dat op
30 december optrad in het
Marikenhuis.

Meerdere keren per jaar vindt er een coördinatorenoverleg plaats om gezamenlijk de invulling van
activiteiten te bespreken. Daarbij kon worden voortgebouwd op succesvolle activiteiten uit
voorgaande jaren.
In 2019 zijn er weer een aantal goed bezochte themabijeenkomsten geweest, verzorgd door
specialisten en verpleegkundig specialisten van Radboudumc en CWZ, huisartsen, psychologen,
fysiotherapeuten en voedingsdeskundigen. Thema’s waren o.a.: Vroegtijdige palliatieve zorg;
Nieuwe ontwikkelingen bij longkanker; Gezonde voeding; Darmkanker; Prostaatkanker; Ergotherapie;
Borstkanker.

De tuinploeg
In het voorjaar werd weer de NL.doet dag georganiseerd. Helaas zat het weer dit jaar tegen. Altijd
gezellig (en functioneel) is ook jaarlijkse de grote tuinklusdag waarbij door een aantal vrijwilligers de
tuin van het Marikenhuis wordt opgeknapt.
Voor een volledig overzicht van al onze actuele activiteiten: klik hier.
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1.3.5 VRIJWILLIGERSBELEID EN –WERVINGSPLAN
De vele vrijwilligers van het Marikenhuis zijn het ‘goud’ van onze organisatie. Zij werken als
gastheer/vrouw, als activiteitenbegeleider, als coördinator voor de activiteiten of dragen bij aan het
beheer en onderhoud van het pand, geven voorlichting over het Marikenhuis en verzorgen de
interne en externe communicatie. Het werven van vrijwilligers blijkt geen grootse inspanning te
kosten. Via goede mond-op-mond-reclame, een heldere beleidsvisie en een adequate communicatie
(website, regionale media, social media) melden de vrijwilligers zichzelf aan.
Vanaf de start is gekozen voor een professionele vrijwilligersorganisatie; alle vrijwilligers zijn
geschoold voor de taken die ze binnen het Marikenhuis verrichten en doen dit van harte en intrinsiek
gemotiveerd. Er zijn geen betaalde krachten. Al bij de aanmelding en de daarop volgende
selectiegesprekken blijkt hoeveel kwaliteiten de kandidaat-vrijwilligers hebben. Na het
selectiegesprek volgt een gedegen meerdaagse training; daarna kunnen de vrijwilligers aan de slag
binnen het Marikenhuis.
in 2019 was een werkgroep Verbinding actief om de onderlinge verbondenheid tussen de vrijwilligers
en met het bestuur te verbeteren: van goed naar beter. De werkgroep heeft ontmoetingsactiviteiten
georganiseerd en input geleverd voor de nieuwe organisatiestructuur die 2020 wordt ingevoerd.
Ook in 2019 hebben twee nieuwe groepen vrijwilligers de IPSO-basistraining gevolgd (groep 11 en
12). Voor alle vrijwilligers zijn er jaarlijks minimaal drie vervolgtrainingen. Eind 2019 waren er 79
getrainde vrijwilligers werkzaam in het Marikenhuis, van wie een kwart mannen. Daarnaast is nog
een twintigtal ongetrainde vrijwilligers betrokken bij het Marikenhuis. Zij worden ingeschakeld voor
ad hoc activiteiten en klussen.
Er zijn jaarlijkse voortgangsgesprekken gevoerd met alle vrijwilligers, met aandacht voor het
functioneren van de vrijwilliger, maar ook voor haar of zijn welzijn en voor suggesties ter verbetering
van de organisatie en ideeën voor de toekomst. Er zijn exit-gesprekken gevoerd met vrijwilligers die
om uiteenlopende persoonlijke redenen besloten te stoppen met hun werkzaamheden
in het Marikenhuis.
Vermeldingswaardig is het druk bezochte vrijwilligersfeest in mei 2019, met een
inspirerend verhaal van bestuurslid Monica Pop (foto) over de rol die het Marikenhuis
nu al speelt en de nieuwe ontwikkelingen die op stapel staan.

Het jaar werd
afgesloten met een
Dankjewel avond voor
alle vrijwilligers,
waarbij het
Marikenhuis was
omgetoverd tot een
heus kleinkunsttheater.
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1.3.6 INBEDDING IN HET ZORGNETWERK
Onze doelstelling is om als inloophuis een volwaardige en herkenbare rol te vervullen in de hele
zorgketen. De ervaring heeft geleerd dat de sector Zorg en Welzijn in deze regio open staat voor de
aanvulling die het Marikenhuis kan bieden op de reeds aanwezige zorg. Deze invulling heeft ook
geresulteerd in het feit dat het Marikenhuis hoort bij de top-12 van de Nederlandse inloophuizen, de
zogenaamde Inloophuizen-plus.
De bekendheid van het Marikenhuis bij publiek en zorg- en welzijnsprofessionals is in 2019 weer
zichtbaar toegenomen. Regelmatig kwam vanuit diverse organisaties het verzoek om gezamenlijk
bijeenkomsten te organiseren. Zo hebben er opnieuw activiteiten met de ziekenhuizen, palliatieve
zorg en nu ook welzijnsorganisaties plaatsgevonden. De psychosociale begeleiding van mensen
geraakt door kanker wordt steeds meer als waardevol ervaren.
Eind 2018 vond een landelijk onderzoek plaats naar de meerwaarde van de landelijke inloophuizen
zoals het Marikenhuis. Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Sinzer, wees uit dat de
informele zorg bij kanker die IPSO-inloophuizen bieden voor 96% van de bezoekers een positief
effect heeft en dat 84% van de bezoekers vindt dat het bezoek aan het inloophuis hun kwaliteit van
leven heeft verhoogd.

Ook in 2019 kwam een groot aantal huisartsgroepen (HAGRO’s) vergaderen in het Marikenhuis. De
huisartsen kregen daarbij middels een film en een presentatie informatie over het Marikenhuis.
Dit jaar was het Marikenhuis aanwezig op de Wereldkankerdag in het Canisius Wilhelmina Zekenhuis
(CWZ) in Nijmegen, waar uitgebreid informatie werd gegeven over de psychosociale begeleiding
door het Marikenhuis.
Mede als gevolg van een druk bezochte lezing over Prostaatkanker in het Marikenhuis, door een
specialist van het CWZ, werd het Marikenhuis gevraagd maandelijks aanwezig te zijn bij de
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informatiebijeenkomsten in het CWZ voor patiënten die wachten op een prostaatectomie. Er bestaat
inmiddels ook een lotgenotengroep voor mannen met prostaatkanker in het Marikenhuis.
De lijnen met de afdeling Medische Oncologie van het Radboudumc zijn geïntensiveerd. Zo is het MT
van deze afdeling op bezoek geweest in het Marikenhuis. Begin 2020 wordt in een tegenbezoek een
nadere uitwerking van de samenwerking vormgegeven.

ROL VOOR MARIKENHUIS IN STUDIEPROGRAMMA VAN RADBOUDUMC EN HAN

Als vast onderdeel van het programma kwamen ook in 2019 ruim 150 tweedejaars studenten Geneeskunde
en Gezondheidswetenschappen (Radboudumc) op studiebezoek in het Marikenhuis. In het kader van het
onderwijsproject Student meets Patiënts werd een interactief programma verzorgd over empowerment van
de mens met kanker en ervaringsdeskundigen vertelden hun verhaal. Ook 100 studenten van de Hogeschool
Arnhem-Nijmegen (HAN) met specifieke oncologische opleidingen hebben in het kader van hun opleiding
geïnteresseerd het Marikenhuis bezocht. Ook in die groep maakte het verhaal van een ervaringsdeskundige
grote indruk.
In het najaar van 2019 was de oprichting van het Oncologisch Netwerk Zuid Gelderland (ONZG), een
initiatief waar het Marikenhuis vanaf het begin mee verbonden is geweest. Sinds de officiële
opening in januari 2020 vervult Marikenhuis de telefonische vraagbaakfunctie voor ONZG.
Vanaf zijn oprichting heeft het Marikenhuis nauwe contacten onderhouden met het het Helen
Dowling Instituut (HDI), voorheen het Taborhuis. Het HDI verzorgt vanaf de start in 2015 het gratis
psychologisch inloopspreekuur voor gasten van het Marikenhuis. Sinds 2018 huurde het HDI ruimte
in het Marikenhuis, ter vervanging van hun vaste plek in Groesbeek. In de loop van 2019 hebben ze
een eigen locatie gevonden waar ze meer ruimte hebben, noodzakelijk door de duidelijke toename
van patiënten.
Vanuit de gemeente Beuningen hebben we een tweejarige subsidie ontvangen, met als resultaat een
samenwerking met welzijnsorganisatie Perspectief uit Beuningen.
Als vervolg op dat contact hebben alle Welzijnsdirecteuren in deze regio een bezoek gebracht aan
het Marikenhuis, wat resulteerde in een samenwerkingsverband met stichting MeerVoormekaar uit
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Druten/Wijchen. Het hieruit ontstane Marikencafé is een primeur voor de regio. In 2019 werden
zowel in Wijchen als Beuningen met veel succes Marikencafé s georganiseerd.
Het bestuur van het inloophuis in Groesbeek De Korenbloem heeft contact gezocht opdat er
activiteiten in de gemeente georganiseerd zouden blijven na het stoppen van dit inloophuis.
Er is voor gekozen om ook in de gemeente Berg & Dal Marikencafe’s te starten. Ze worden
georganiseerd door de welzijnsorganisatie Forte Welzijn, professionals uit die gemeente en
vrijwilligers van het Marikenhuis.
In 2019 heeft het Marikenhuis weer deelgenomen aan de speeddate van de STIPS, waarbij
professionals kennis konden maken met het Marikenhuis. Een laagdrempelige manier om in contact
te treden met Praktijkondersteuners (POH’s), Verpleegkundigen en andere zorgorganisaties, ook in
de informele sfeer. Daarnaast is het Marikenhuis vanaf haar start vertegenwoordigd in Netwerk
Informele zorg en ondersteuning van Nijmegen.
In Nijmegen heeft de oude beproefde formule van psychosociale ondersteuning met fysieke
herstelzorg (Herstel & Balans) een doorstart gemaakt. Ze hebben ervoor gekozen om de inhoudelijke
bijeenkomsten in het Marikenhuis te organiseren. Weer een mooi voorbeeld van de verbindende rol
die het Marikenhuis wil en kan vervullen. Ook de interne scholing van ambulante verpleegkundigen
van Care for Cancer vindt in het Marikenhuis plaats.
Het voornemen om in oktober 1e en 2e Kamerleden uit de regio Nijmegen en de wethouders van
Nijmegen en de randgemeenten plenair in het Marikenhuis te ontvangen is om plantechnische
redenen niet gelukt. Wel hebben bijna alle regionale wethouders individueel het Marikenhuis
bezocht. De anderen, o.a. een aantal Kamerleden, zullen in 2020 op werkbezoek komen in het
Marikenhuis en geïnformeerd worden over de doelstelling en unieke positie van het Marikenhuis als
volledige vrijwilligersorganisatie.
Het Marikenhuis onderscheidt zich door de maatschappelijke waardecreatie, de kwaliteit van zorg,
het organisatieconcept, de bedrijfsmatige opzet en niet op de laatste plaats door de beperkte kosten
die hieraan verbonden zijn.
Er is gestart met het organiseren van de Invitational Conference die in mei 2020 georganiseerd gaat
worden voor het netwerk van zorg- en welzijnsinstellingen in en om Nijmegen.
1.3.7 VOORLICHTING, COMMUNICATIE EN PR
Voorlichting, duidelijke communicatie en adequate PR zijn speerpunten binnen een
vrijwilligersorganisatie als het Marikenhuis. Het gebruik van social media (Facebook, Twitter en
LinkedIn) is geïntensiveerd, met als resultaat honderden volgers op Twitter en een massaal delen van
onze berichten op Facebook. Er zijn vele artikelen over het Marikenhuis verschenen in diverse media
(Gelderlander, de Brug en andere H-a-H bladen, en in vakbladen op het gebied van zorg- en welzijn).
En ook in 2019 zijn duizenden Marikenhuis-brochures verspreid. Ook de informatieve film over het
Marikenhuis 'De kanker mag er zijn' is veelvuldig ingezet ter promotie van het Marikenhuis. Het geeft
een mooi beeld van ons inloophuis, bezien vanuit het perspectief van zowel gasten als vrijwilligers.

15

JAARVERSLAG 2019 | MARIKENHUIS

Alle hier genoemde uitingen hebben een herkenbare huisstijl en samen dragen ze in hoge mate bij
aan de regionale bekendheid van ons inloophuis. Ze leveren daarmee indirect het bewijs van het
bestaansrecht van het Marikenhuis. Een specifiek aandachtspunt blijft een goede afstemming van
onze plannen met diverse andere partners in het zorgveld. In de communicatie naar buiten wordt de
vanzelfsprekende samenwerking met deze partners sterk benadrukt. Partners zijn bijvoorbeeld het
Helen Downing Instituut, de beide regionale ziekenhuizen (CWZ en Radboudumc) en de regionale
huisartsen (via Huisartsenkring Nijmegen e.o. van het LHV).
Gedurende het hele jaar waren er publieksacties om mensen kennis te laten maken met het
Marikenhuis en kanker bespreekbaar te maken.
1.3.8 FINANCIËLE OPZET EN WERVING MIDDELEN
Zonder financiële middelen is het niet mogelijk een inloophuis te realiseren. Via fondsenwerving
(samen met de Stichting Vrienden Van Marikenhuis), subsidieaanvragen, acties en diverse kleinere
en grotere activiteiten, is ook in de loop van 2019 wederom voldoende budget gerealiseerd.
Ook dit jaar werd er weer veel werk verzet door de sponsorcommissie, een initiatief van een aantal
vrijwilligers van het Marikenhuis.
Een verre van volledig overzicht van bijdragen vindt u hierbij:
• Kapper Theo knipte voor het Marikenhuis tijdens de Vierdaagse
• Sponsorlopers tijdens de Vierdaagse
• COOP-statiegeldactie
• Rabobank Clubkas Campagne
• Verkoop keramiek bij ’Ieder zijn Vak’ en PRONK
• Goede doel bij Rapiditas Ladies open
Totaalopbrengst van al deze acties was meer dan € 12.000.

COOP STATIEGELDACTIE LEVERT MEER DAN € 3000,- OP
In het voorjaar van 2019 organiseerden
twee Nijmeegse COOP-winkels een
statiegeldactie waarbij de opbrengst
bestemd was voor het Marikenhuis.
Bij beide COOP-vestigingen kon men
gedurende een paar maanden
statiegeld doneren aan het
Marikenhuis. COOP Nederland
verdubbelde daarbij de inzet!
De opbrengst overtrof alle verwachtingen, de actie leverde voor het Marikenhuis het prachtige bedrag op
van € 3125,30. Bekijk ook het filmpje ‘SPRING MAAR ACHTEROP’, dat gemaakt werd n.a.v. deze actie.

Het ligt in de bedoeling om in 2020 energiek op zoek te gaan naar structurele sponsors uit met name
het bedrijfsleven. Daarnaast is een subsidieclubje gestart met het uitzoeken welke fondsen mogelijk
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in aanmerking komen om subsidieaanvragen te honoreren. Er zijn aan grote fondsen en gemeenten
subsidieaanvragen verstuurd voor projecten die in 2020 starten.
Essentieel is een toekomstbestendige financiering middels een financieringsmix van verhuur,
fondsen, gemeenten, publieksacties en bedrijfsleven. Dat zal ook in 2020 weer veel inspanningen
vergen van daarbij betrokken vrijwilligers.
De jaarrekening over 2019 is in maart 2020 separaat door ons bestuur vastgesteld. Deze maakt
samen met dit inhoudelijk jaarverslag onze verantwoording over 2019 compleet.
1.3.9 BESTUUR
In 2020 zal er verder gezocht worden naar een bestuurssecretaris, die extra slagkracht genereert,
maatschappelijk betrokkenheid stimuleert en zelfstandig externe contacten (gemeenten en
maatschappelijke organisaties) bezoekt. Tevens is er een vacature voor een bestuurslid met goede
connecties met het (regionale) bedrijfsleven, die middels acties moet bijdragen aan een duurzame
financiering.
Het bestuur dankt alle vrijwilligers van het Marikenhuis voor hun geweldige inzet. Hun expertise
en enthousiasme hebben het Marikenhuis gemaakt tot een (t)huis zijn voor allen die geraakt zijn
door kanker!

Nijmegen, 2 maart2020

w.g.
w.g.
Y.J.M. ten Brummelhuis
voorzitter

J. Rengers
penningmeester

w.g.
M. Pop-Purceleanu
lid

w.g.
M. Volkers
Lid
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