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Maximina heeft als doel dat alle Roermondse vrouwen
actief deel kunnen nemen aan de maatschappij en dat
met hun eigen situatie kunnen combineren. De vrouwen worden daartoe door Maximina ondersteund bij
hun ontwikkeling. Dit geldt zowel voor deelneemsters
als voor vrijwilligers. Maximina is vaak de eerste stap
naar de maatschappij.

Met de prijs van het Oranje Fonds, de steun van de
gemeente Roermond en een groep vrijwilligers, is de
Donderse Wereldkeuken gerealiseerd. Voor deze verbouwing is een speciaal bouwteam opgericht met externe vrijwilligers. Tijdens de intensieve verbouwing
zijn de activiteiten doorgegaan. Alle hand-enspandiensten zijn verricht door de vrouwen van Maximina. Op 23 september is de keuken officieel geopend.

Ontwikkeling





Aanbieden activiteiten op recreatief en educatief gebied
waarbij ontwikkeling van de deelneemster, in de breedste zin
des woords, centraal staat
Aanbieden vrijwilligerswerk met intensieve begeleiding en
trainingen
Maximina en nu verder
Jaargesprekken

Actief deelnemen aan de maatschappij




Vrijwilligerswerk
Deelname aan Roermondse activiteiten zoals SamenLoop
voor Hoop, koningsmarkt, bevrijdingsfestival, kerstmarkt
Donderberg
Gezamenlijke activiteiten met andere organisaties in Roermond, zoals het As Equals festival van de ECI, maand van de
armoede, Wereld Alzheimer Week, wijkraad Donderberg.

In 2017 is een start gemaakt met het uitbreiden van de
kookactiviteiten in de keuken. De vrijwilligersgroep is
uitgebreid en eind 2017 waren er 2 eetcafé-teams
waaraan ook externen deelnemen en 2 teams die lunches verzorgen.

Samenwerking
Maximina streeft er naar om organisaties, mensen en ideeën met elkaar te verbinden.
In dit streven worden de belangen van de vrouwen gewaarborgd.
Zo zijn er samenwerkingsafspraken met basisschool De Kasteeltuin en de Vincent van Goghschool, Niekée, de sportservice,
CJG, FAM en de Roermondse Vrouwenraad.

Stijging op de participatieladder

Schrijflessen beginners

390

Schrijflessengevorderden

312

Alle deelneemsters en vrijwilligers worden jaarlijks gepositioneerd op de
participatieladder. In 2017 zijn de jaargesprekken met de deelneemsters, met de bijbehorende positionering op de participatieladder, vanwege
de drukte van de verbouwing uitgesteld naar begin 2018.

Spreeklessen beginners

858

Spreeklessen gevorderden

1014

Leeslessen beginners

351

Leeslessen gevorderden

273

Veel vrouwen die starten bij Maximina zeggen letterlijk “ik wil weer
leven”, “ik wil weer meedoen en niet alleen toekijken”.
Vrouwen ontdekken dat ze iets kunnen, ook als ze analfabeet zijn,
ook als ze 57 zijn.
Vrouwen zeggen nadat ze bij Maximina zijn geweest: “ik sta op groen”, “ik
voel mij als een vis in de zee”.

Literatuurgroep

312

Taal op de basisschool

420

Arabische les

32

Actief gezond op de Donderberg

84

Naailes

600

Schilderles

240

Yogales

96

Zielenkaarten maken

60

Hobbyclub

280

Handwerkclub

240

Zangkoor

224

Tuingroep

260

Totaal deelneemsters op jaarbasis

6046

Empowerment
De doelgroep van Maximina heeft veelal een negatief zelfbeeld. Vanuit dit
negatieve zelfbeeld wordt de draagkracht (nog) kleiner en worden lichamelijke ongemakken zwaar ervaren.
Door te werken aan het zelfvertrouwen van de vrouwen en te spreken
over wat ze zouden willen en kunnen, gaan de vrouwen anders in het leven staan. Er wordt ontdekt dat er mogelijkheden zijn, óók voor hen.
Malika is actief in de tuingroep en heeft altijd pijn aan haar been en hoofdpijn. Tijdens een uitstapje met de tuingroep zei ze “Ik heb de hele dag geen
pijn gehad”. De vrijwilligster heeft met Malika het verband gelegd tussen
afleiding, iets leuks doen en je fysiek beter voelen.
Bij alle activiteiten en het uitvoeren van vrijwilligerswerk van de vrouwen
worden de vrouwen positief bekrachtigd en gestimuleerd om iedere keer
weer een nieuwe (kleine) uitdaging aan te gaan.

330 wekelijkse bezoekers
65 vrijwilligers

Actief gezond op de Donderberg
Vanuit het WOP is het idee ontstaan om vrouwen te informeren over een gezonde leefstijl.
Maximina heeft een programma ontwikkeld gebaseerd op
het programma “positieve gezondheid”.
In een 6-tal bijeenkomsten hebben de vrouwen informatie
ontvangen over gezonde voeding, gezonde voeding bereid
en o.l.v. de sportservice Roermond gesport.
“Dit was echt heel leuk en
goed. Ik wist niet dat er zoveel suiker in chocomel zit”.

“Ik ga nu anders koken; en
meer bewegen”.

“Maximina en nu verder”
9 vrouwen hebben deelgenomen aan te training “Maximina
en nu verder”.
Elke deelneemster heeft haar eigen moodboard gemaakt
met daarop haar eigen droom. Samen met de coaches worden de dromen gerealiseerd: aan het werk, een opleiding
volgen, vrijwilligerswerk uitvoeren, oriëntatie op een studie.
“Voordat ik bij Maximina
“Mijn moodboard is gereben gekomen heb ik een
aliseerd!
heel gesloten en stil leven
Ik begin bij Bayer.
gehad. Ik zocht iets om
Prettige feestdagen!”
meer kleuren in mijn saaie
en grijze leven te brengen.
Cursus “Maximina en nu
verder” heeft voor mij een
deur geopend in een hele
grote en veelkleurige wereld. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen en dat
heeft me geholpen om mijn
leven totaal te veranderen.”

Maand van de armoede
Armoede is voor veel vrouwen bij Maximina een thema.
Samen met de gemeente Roermond is de cursus “Grip op
geld” aangeboden in 3 bijeenkomsten.
Als vervolg daarop heeft Maximina de cursus “Meer doen met
minder geld” aangeboden.
Met 7 andere maatschappelijke organisaties heeft Maximina
een gastles gegeven voor lyceum Schöndeln.
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