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 2020

Stichting Marikenhuis
Bezoek- en postadres:
Slotemaker de Bruïneweg 163
6532 AC Nijmegen
Nijmegen, 22 juni 2021
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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 2020 werd het bestuur gevormd door:
•

Yvon ten Brummelhuis, voorzitter

•

Jochen Rengers, penningmeester tot maart 2020

•

Han Knol, penningmeester vanaf maart 2020

•

Monica Pop-Purceleanu, bestuurslid

•

Thijs Volkers, bestuurslid tot maart 2020

•

Wim van Beurden, bestuurslid vanaf oktober 2020

1.2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING

1.2.1 MISSIE VAN HET MARIKENHUIS
1. Ondersteunen van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten, onafhankelijk van gender, ras,
etniciteit of geloofsovertuiging bij het herstel van de kwaliteit van hun leven tijdens en na het
doormaken van een kanker.
2. Functioneren als wegwijzer voor deze doelgroep, nadat de ziekte kanker is geconstateerd.
Binnen het oncologische netwerk dient de psychosociale begeleiding van deze groep een
vanzelfsprekend en volwaardig onderdeel te zijn.
3. Begeleiding en empowerment van de mens met kanker én hun naasten, ook in de laatste
levensfase.

4. Bijdragen aan brede informatieverspreiding en maatschappelijke acceptatie door aandacht
te vragen voor het feit dat steeds meer mensen geraakt worden door kanker: ‘Kanker 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 de ziekte en de behandeling daarvan en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Het
biedt mensen de mogelijkheid hun eigen kracht te hervinden en zo mogelijk zelf weer de regie
te nemen (empowerment).
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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 professionele zorg nodig hebben,
vervult het Marikenhuis een intermediaire begeleidende rol tussen zorgvrager en de gewenste
professional.
Het Marikenhuis wil een uitnodigend en laagdrempelig huis zijn voor alle groepen uit de
samenleving. Om gebruik te maken van de diensten van het Marikenhuis hoeft men niet in
behandeling te zijn of doorverwezen te zijn door een arts.
‘Er is een leven vóór en een leven ná 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 2020
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 IN CORONATIJD
Het jaar 2020 zal altijd in de herinnering blijven als het jaar dat Corona voor iedereen het leven
bepaalde. Ook het Marikenhuis moest zijn agenda omgooien. Van maart tot juni hebben we helaas
de deuren moeten sluiten, maar in het coördinatorenoverleg werden al meteen ideeën uitgewerkt
om er toch te zijn voor alle gasten die het Marikenhuis normaal bezoeken en het juist in deze tijd
extra moeilijk hebben. Middels een telefonisch spreekuur bleven we een luisterend oor bieden en
andere activiteiten werden online vormgegeven. Steeds werden lijntjes open gehouden met reeds bij
ons bekende gasten.
Na de eerste lockdown hebben we in juni op afspraak het huis weer open gedaan voor
lotgenotengroepen en individuele afspraken, zoals coaching, 1 op 1 wandelgesprek, ondersteuning
bij het medisch gesprek. Alles natuurlijk conform de Corona-regels. . Eind 2020 moesten we helaas
weer gedwongen twee weken dicht. Maar op basis van de uitzondering die werd gemaakt voor
kwetsbare mensen konden we eind december gelukkig weer beperkt open gaan, met bezoek op
afspraak.
Onze geplande feestweek in mei 2020 ter ere van het vijfjarig jubileum hebben we moeten uitstellen
tot september 2021.
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Het zorgen voor een beklijvende binding met onze gasten, maar ook met onze vrijwilligers, was een
belangrijke rode draad in 2020.
1.3.3 MARIKENHUIS 2.0
Nu het Marikenhuis ruim vijf jaar bestaat, waarbij 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 zijn die 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, namelijk een
grote betrokkenheid voor de mens geraakt door kanker en de uitgesproken wens om de bestaande
zorgvormen aan te vullen met ervaringsdeskundigheid, laagdrempelige ondersteuning en coaching
van goed getrainde burgers. Dat gedachtegoed willen we voortzetten en is verwoord in de visie en
missie van het Markenhuis (www.marikenhuis.nl/over-ons/missie-en-visie).
Het bestuur en de vrijwilligers realiseerden zich dat het Marikenhuis in een volgende fase van haar
bestaan op een aantal vlakken wijzigingen moest doorvoeren op het gebied van besturen, organiseren,
financieren en communiceren. Met input uit alle geledingen van het Marikenhuis is die visie ten
aanzien van Marikenhuis 2.0 tot stand gekomen.
Deze nieuwe organisatievorm zou in 2020 geïmplementeerd worden: een platte organisatie waarbij
de vrijwilligers en de activiteitengroepen de kern van het huis vormen, met een nauwe afstemming
tussen bestuur en de zelforganiserende teams met coördinatoren.
De invulling van Marikenhuis 2.0 heeft echter vertraging opgelopen door alle ontwikkelingen rondom
Corona en zal pas in 2021 verder worden ingekleurd. Wel werden bestuursprofielen gemaakt om te
komen tot een heldere taak-en portefeuilleverdeling ten aanzien van de onderscheiden clusters
binnen het Marikenhuis.
In het najaar van 2021 treden de huidige stichtingsvoorzitter en een bestuurslid statutair af. Daarop
vooruitlopend is er in 2020 voor gekozen om tijdig nieuwe bestuursleden te werven. In deze
overdrachtsperiode bestaat het huidige bestuur nu uit zes personen. Na de overdacht van functies en
taken zal vanaf september 2021 het bestuur weer bestaan uit vier personen: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester.

1.3.4 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,
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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.
1.3.5 BEZOEKERSPROFIEL

Tabel 1 - BEZOEKERS MARIKENHUIS
Periode 1 januari 2016 - 31 December 2020
2016

2017

2018

2019

2020*

Man

26 %

27 %

26%

27%

28%

Vrouw

74%

73%

74%

73%

72%

N= 1250

N=1500

N=1800

N=2250

N=840

105

125

150

190

100

Totaal aantal bezoekers

Gemiddeld aantal
bezoekers per maand

*2020 Coronajaar, Marikenhuis was een deel van het jaar gesloten. Sinds maart 2020 geen
inloopuren. Aantallen en percentages zijn incl Zoom-bijeenkomsten. Periode berekend over 8
maanden.

2020
In 2020 was het Marikenhuis een aantal maanden dicht vanwege Corona. Er waren gedurende het
jaar wel online bijeenkomsten en workshops. Zodra de omstandigheden het toelieten zijn we ook
weer open gegaan voor bezoek op afspraak. Dat betrof aanvankelijk vooral de
lotgenotencontactgroepen, de spreekuren, de wandelgesprekken en individuele coaching &
begeleiding. In een later stadium kwamen daar ook andere activiteiten bij. Helaas waren een aantal
activiteiten niet mogelijk. Gasten konden niet vrij binnenlopen voor een luisterend oor of gewoon
voor een kop koffie of thee. Ook de maandelijkse informatiebijeenkomsten over kankergerelateerde
onderwerpen konden geen doorgang vinden. Bijzondere bijeenkomsten waren ook niet mogelijk. Zo
hebben we onze jubileumactiviteiten die gepland stonden in 2020 moeten verplaatsen naar
september 2021. Als we die omstandigheden afzetten tegen de cijfers uit 2018/2019 (tabel 1)
betekende dat een door externe factoren bepaalde reductie van het aantal bezoeken met minimaal
60 %.
Maar met ruim 800 geregistreerde bezoeken in 2020 kunnen we tevreden zijn, dat is ongeveer het
maximaal haalbare in een jaar waarin we deels dicht zijn geweest en waarin we verder slechts in
beperkte mate gasten mochten ontvangen (zoals hierboven beschreven). Kortom, ook in 2020
7
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konden we van betekenis zijn voor onze gasten. Opvallend is dat de M/V verhouding van onze
bezoekers in 2020 nauwelijks afwijkt van de jaren daarvoor (25% man; 75% vrouw).
Bekendheid Marikenhuis
31% van de bezoekers kent 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 %) kent het Marikenhuis via hun zorgverlener (specialist of huisarts).
10% van onze gasten is op een andere manier op het spoor gezet van het Marikenhuis.

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) zorgden voor grotere naamsbekendheid
en een toename van bezoekers vanuit de omliggende gemeenten. Het Marikenhuis kreeg in de
achter ons liggende jaren meer en meer een regiofunctie (zie tabel 2).
Tabel 2 - WOONPLAATS GASTEN MARIKENHUIS
WOONPLAATS
2016

2017

2018

2019

2020

Gemeenten buiten Nijmegen

29%

26%

39%

46%

55%

Nijmegen (Incl Nijmegen Noord)

71%

74%

61%

54%

45%

(Lent/O’hout/Bemmel/Gendt/Elst)

2020
De (gemankeerde) cijfers uit 2020 laten zien dat de regiofunctie van het Marikenhuis overeind lijkt te
blijven, misschien zelfs sterker is geworden. In 2020 kwam 45% van onze bezoekers uit Nijmegen
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(incl. Nijmegen-Noord) en 55% uit omliggende plaatsen. In 2019 was dat precies omgekeerd (54% uit
‘groot’ Nijmegen, 46% uit de regio; tabel 2) .
1.3.6 ACTIVITEITEN
De activiteiten in 2020 werden bepaald door wat conform de door RIVM en regering vastgestelde
maatregelen nog mogelijk was. Normaal is tijdens de openingstijden van het Marikenhuis altijd een
gastheer/-gastvrouw aanwezig om bezoekers te ontvangen voor een luisterend oor bij een kop koffie
of thee. Dit is echter alleen in de eerste twee maanden van 2020 mogelijk geweest. Begin 2020 zijn er
nog twee themabijeenkomsten geweest: over De kracht van de natuur en over Voeding na Kanker.
Voor de rest van het jaar zijn alle geplande themabijeenkomsten geannuleerd.
Normaliter worden allerlei activiteiten georganiseerd voor kinderen, jongeren, jong volwassenen (1835 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 komt aan bod in ons open atelier,
later omgevormd tot een creatieve ontmoeting voor lotgenoten waarbij er meer nadruk komt te
liggen op het bespreken van de ervaringen van de gasten. Al deze activiteiten konden in het
verslagjaar in beperkte mate en onder strikte voorwaarden doorgang vinden. De kookworkshops
werden online uitgevoerd.
Daarnaast waren er gratis inloopspreekuren (Werk & Kanker, Kinderen en kanker, Coaching bij
kanker) en lotgenotenbijeenkomsten.
Nieuw in het aanbod was de ondersteuning bij het medisch gesprek, een spreekuur ter voorbereiding
op een gesprek met een medisch specialist of oncologische verpleegkundige. Dit spreekuur wordt
verzorgd door oud (huis)artsen.
Vooral de lotgenotenbijeenkomsten blijken in deze Corona-tijd te voldoen aan een behoefte: behalve
de groepen voor mensen die zelf kanker hebben (gehad) zijn er 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. De maximale grootte was in Coronatijd zes gasten, excl. begeleiders. Er zijn ook het
hele jaar coaching-gesprekken ‘In balans bij kanker’ geweest – al dan niet online - die goed bezocht
werden evenals het 1-op-1 wandelgesprek.
Naast Kidspower, voor kinderen in de basisschoolleeftijd, is een werkgroep bezig met het opstarten
van een lotgenotengroep voor jongeren in de puberleeftijd. Er zijn contacten met
jeugdverpleegkundigen en middelbare scholen. De AYA-groep (jong volwassenen met kanker) is door
omstandigheden afgelopen jaar niet actief geweest.
In het verslagjaar hebben we helaas geen activiteiten kunnen organiseren vanuit 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/). In 2021 krijgt dit initiatief zeker een vervolg.
Ook was er in het verslagjaar geen Kerstviering en hebben we geen activiteiten kunnen organiseren
rond het thema palliatieve zorg.
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Vermeldingswaardig is de boekpresentatie in de tuin van het Marikenhuis van een bijzonder boek “Ik
de Kanker, Jij de Angst”. Het is het verhaal van Gina, een moeder met borstkanker en haar autistische
zoon. Gina is al jaren vrijwilliger bij het Markenhuis. Toen acht jaar geleden bij Gina een dubbelzijdige
borstkanker werd geconstateerd ging zij op zoek naar documentatie die haar zou kunnen helpen in
het begeleiden en ondersteunen van haar zoon die autisme heeft. Dat boek was er niet, dus schreef
ze het maar zelf!
Ook al werd NL-Doet formeel afgezegd, we hebben toch met een enthousiaste ploeg vrijwilligers de
tuin opgeknapt, onder bezielende leiding van onze tuinvrouw Annette. Altijd gezellig (en functioneel)
is de jaarlijkse 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.
Meerdere keren per jaar vindt er een coördinatorenoverleg plaats om gezamenlijk de invulling van
activiteiten te bespreken. Daarbij wordt voortgebouwd op succesvolle activiteiten uit voorgaande
jaren en nieuwe initiatieven besproken.
1.3.7 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
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kosten. Via 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. Er zijn weliswaar geen
betaalde krachten, maar alle vrijwilligers zijn geschoold voor de taken die ze binnen het Marikenhuis
verrichten; zij doen dit van harte en zijn intrinsiek gemotiveerd. 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.
Ook in 2020 hebben we weer een aantal aspirant-vrijwilligers kunnen trainen en wacht een aantal
aangemelde vrijwilligers op de training. De vervolgtrainingen voor reeds getrainde vrijwilligers zijn in
het verslagjaar jaar niet door kunnen gaan. Wel deed een groot aantal vrijwilligers mee aan de door
de branche-organisatie IPSO georganiseerde training Positieve Gezondheid nam een groot aantal .
Eind 2020 waren er 66 getrainde vrijwilligers werkzaam in het Marikenhuis. Daarnaast is nog een
twintigtal ongetrainde vrijwilligers betrokken bij het Marikenhuis. Zij worden ingeschakeld voor ad
hoc activiteiten en klussen.
Ook dit jaar zijn (online) 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.
In januari 2020 werd het Marikenhuis omgetoverd tot een heus Kleinkunst-theater bij de Dankjewel
avond voor alle vrijwilligers met als thema ‘Verbinding’. Eind 2020 kregen alle vrijwilligers en helpers
bloemen, wenskaarten en een geurende kaars, als blijk van grote waardering in deze zware
Coronatijd.
EERVOL
‘Het heeft Zijne Majesteit behaagd...’, aldus burgemeester Hubert Bruls op
24 april 2020 in een telefoontje aan 'onze' Willem ter gelegenheid van
Koningsdag 2020, waarin hij hem feliciteerde met een Koninklijke
onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Willem van Gerwen kreeg het lintje voor zijn vele verdiensten tijdens zijn
arbeidzame leven in het Radboudumc, maar zeker ook voor al het werk dat
hij jarenlang voor het Marikenhuis heeft verricht. Vanaf de start van het
Marikenhuis is Willem bijna fulltime vrijwilliger. Willem is als voorlichter
verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, is gastheer en
ondersteuner van het bestuur. Ook Henny van Benthem, ambassadeur van
het Marikenhuis en Judith Prins, Hoogleraar Medische Psychologie Radboudumc en Lid van het
Comité van Aanbeveling van het Marikenhuis, ontvingen dit jaar een koninklijke onderscheiding.
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1.3.8 INBEDDING IN HET ZORGNETWERK
Het Marikenhuis wil een volwaardige en herkenbare rol vervullen in de hele zorgketen, als aanvulling
op de reeds aanwezige zorg. Deze invulling van onze rol heeft er voor gezorgd dat ons inloophuis
intussen hoort bij de top-12 van de Nederlandse inloophuizen, de zogenaamde Inloophuizen-plus.
Ook in 2020 was het Marikenhuis nauw betrokken bij Wereldkankerdag. In het Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen werd uitgebreid informatie gegeven over de psychosociale begeleiding
door het Marikenhuis. De maandelijks informatiebijeenkomsten in het CWZ voor patiënten die
wachten op een prostaatectomie konden vanwege Corona niet doorgaan. De lotgenotengroep voor
mannen met prostaatkanker in het Marikenhuis gingen wel door.
De lijnen met de afdeling Medische Oncologie van het Radboudumc zijn geïntensiveerd. Zo is het
Management Team van deze afdeling in 2019 op bezoek geweest in het Marikenhuis. Begin 2020
werd in een tegenbezoek een nadere uitwerking van de samenwerking vorm gegeven. Als eerste
aanzet werden vrijwilligers van het Marikenhuis uitgebreid geïnformeerd over alle nieuwe
ontwikkelingen binnen de afdeling medische oncologie van het Radboudumc.
Omgekeerd stonden voor eind maart informatiebijeenkomsten voor de medewerkers van medische
oncologie gepland, maar (bekend verhaal) ook dat kon niet doorgaan. Wel staat er voor begin 2021
een digibord in de lounge van Medische Oncologie gepland, met altijd actuele informatie over het
Marikenhuis.

ROL VOOR MARIKENHUIS IN STUDIEPROGRAMMA VAN RADBOUDUMC EN HAN

Als vast onderdeel van het programma kwamen ook in 2020 bijna 200 tweedejaars studenten Geneeskunde
en Gezondheidswetenschappen (Radboudumc) ‘virtueel’ 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 waarin ervaringsdeskundigen hun verhaal vertelden. Ook 100
studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) met specifieke oncologische opleidingen (deeltijd en
voltijd HBO-V) hebben in het kader van hun opleiding het Marikenhuis (deels virtueel) bezocht. Ook in die
groep maakte het verhaal van een ervaringsdeskundige grote indruk.
Helaas konden in 2020 de Marikencafé’s in Wijchen, Beuningen en Berg & Dal vanwege de
coronamaatregelen niet plaatsvinden. Deze zullen zo mogelijk in 2021 weer opgepakt worden met de
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welzijnsorganisaties en professionals uit de onderscheiden gemeentes als partners. Ook in Bemmel
zal een Marikencafé opgestart worden.
In 2020 was er geen STIPS-speeddate, waarbij zorg- en welzijnsprofessionals kennis konden maken
met het Marikenhuis. Het is een laagdrempelige manier om in contact te treden met
Praktijkondersteuners (POH’s), Verpleegkundigen en andere zorgorganisaties, ook in de informele
sfeer. Ook was er in 2020, zoals in andere jaren, geen periodiek overleg van het Netwerk Informele
zorg en ondersteuning Nijmegen. De interne scholing van ambulante verpleegkundigen van
Connected Care ging in afgeslankte vorm in het Marikenhuis door.
In 2021 hopen we terug te keren naar de oude situatie.
Begin 2020 bracht Grete Visser, wethouder onderwijs, welzijn en zorg van de gemeente Nijmegen
een bezoek aan het Marikenhuis. Tweede Kamerleden Erik Ronnes en Evert Jan Slootweg,
woordvoerders Zorg van het CDA en Hayke Veldman (VVD) kwamen voor een werkbezoek naar het
Marikenhuis om zich te laten informeren 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.
De Invitational Conference in het kader van het 5-jarig jubileum van het Marikenhuis, bedoeld voor
het netwerk van zorg- en welzijnsinstellingen in en om Nijmegen, is verplaatst van mei 2020 naar
september 2021.
1.3.9 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, LinkedIn
en Instagram) is geïntensiveerd, met als resultaat honderden volgers op Twitter en een massaal
delen van onze berichten op Facebook. Ook de LinkedIn pagina blijkt in een behoefte te voorzien.
In diverse media (Gelderlander, de Brug, RN7, Nieuws uit Nijmegen en andere regionale media; in
vakbladen op het gebied van zorg- en welzijn) was er veel publiciteit voor het Marikenhuis. 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.
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 de
beide regionale ziekenhuizen (CWZ en Radboudumc) en de regionale huisartsen (via Huisartsenkring
Nijmegen e.o. van het LHV). Ook zijn er sterke banden met het Helen Downing Instituut en het
multidisciplinaire Oncologie Netwerk Zuid-Gelderland (ONZG).
Waar dat mogelijk was waren er gedurende het hele jaar publieksacties om mensen kennis te laten
maken met het Marikenhuis en kanker bespreekbaar te maken.
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In 2020 is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe website.
1.3.10 FINANCIËLE OPZET EN WERVING MIDDELEN
Fondsenwerving
Ook met betrekking tot werving van de noodzakelijke fondsen was 2020 een moeilijk jaar. Zoals al
vermeld is het Marikenhuis een vrijwilligersorganisatie die geheel afhankelijk is van donaties,
subsidies van organisaties als Oranjefonds en van publieksacties.
Een actief groepje vrijwilligers is er ondanks alle beperkingen toch in geslaagd om een mooi bedrag
binnen te halen middels diverse veelal ludieke acties. De belangrijkste hiervan was een
gladiolenverkoopactie in de tuin van het Marikenhuis, in de Vierdaagseweek, met als motto ‘Geen
vierdaagse, wel het vierdaagsegevoel’.
De belangstelling voor deze actie was groot en
bovendien haakten de boeren van ZLTO Rijk van
Nijmegen hierop in. Zij trokken een middag met
boerenkar, voortgetrokken door een koe, door de
binnenstad van Nijmegen met veel bekijks van het
winkelend publiek. Er was een ontvangst bij het
stadhuis door burgemeester Bruls, veel
belangstelling van regionale en landelijke media,
maar het belangrijkste was dat er veel gladiolen
werden verkocht voor het Marikenhuis!
Ook een statiegeldactie, keramiekverkoop en de
Huis-in-actie-campagne leverden een mooi bedrag op, maar de totale opbrengsten uit al deze
publieksacties zouden toch ontoereikend zijn geweest om de operationele kosten voor 2020 te
dekken. Daarom was het mooi dat het KWF en de Rabobank Rijk van Nijmegen met Coronanoodfondsen bijsprongen en een aanzienlijk steunbedrag uitkeerden.
1.3.11 BESTUUR
Het bestuur heeft zich in 2020 bezig gehouden met maatregelen i.v.m. Corona, heeft een aanzet
gegeven tot het beleidsplan Marikenhuis 2.0 en heeft voorbereidingen getroffen voor een nieuw
aansturingsmodel voor de vrijwilligers. Ook is een (eerste) uitbreiding van het bestuur gerealiseerd
met het aantreden van Han Knol (penningmeester) en Wim van Beurden (vice-voorzitter).
Han Knol komt uit het bedrijfsleven en was tot voor kort voorzitter van
een medezeggenschapsraad binnen een Nijmeegse zorginstelling. Ook is
hij actief als coach voor startende bedrijven en heeft veel ervaring met
fondsenwerving.
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Wim van Beurden is oud-huisarts en goed ingebed in het Nijmeegse
(huisartsen) netwerk. Hij heeft veel bestuurservaring opgedaan bij de
Huisartsenkring Nijmegen en bij de CHIN, de Coöperatie Integrale
Huisartsenzorg Nijmegen. Naast het zorgnetwerk heeft hij het aanbod van
activiteiten binnen het Marikenhuis in zijn portefeuille.

Er is in het lopende jaar ook gesproken over een optimale afstemming tussen Stichting Vrienden van
Marikenhuis en Stichting Marikenhuis.
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, 29 juni 2021

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

w.g.
W.van Beurden
vice-voorzitter

w.g.
L. Poelmann
secretaris

w.g.
H. Knol
penningmeester

w.g.
M. Pop-Purceleanu
lid

w.g.
R. Helmer- Englebert
lid
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