MAXIMINA Roermond
JAARVERSLAG 2018
Maximina streeft er naar dat alle Roermondse vrouwen actief deelnemen aan de maatschappij en dat met hun eigen situatie combineren. Maximina doet dat door het ontwikkelen en ondersteunen van Roermondse vrouwen zowel bij deelneemsters als bij vrijwilligers. Maximina is voor velen de eerste stap
de maatschappij in.

Verbinding
Maximina wordt steeds meer een plek waar mensen met
elkaar in contact komen en elkaar leren kennen.
Het aantal afspraken tussen vrouwen buiten Maximina om
neemt toe en mensen worden aan elkaar voorgesteld.

Majan: “Alles door Maximina.”

Toekomstvisie Maximina
Bestuur en clusterleiders hebben in 2 sessies de lange maar ook de korte termijnvisie opgesteld. Deze visie is
geconcretiseerd voor 2019.
De lange termijnvisie is leidend voor beleidskeuzes die gemaakt worden.
De visie voor 2015 -2019 is nagenoeg geheel gerealiseerd.

Vrijwilligersorganisatie
Om alle activiteiten uit te kunnen voeren zijn vrijwilligers nodig.
Maximina is trots op alle 66 vrijwilligers die het mogelijk maken om de activiteiten uit te voeren.
Door de grote onderlinge solidariteit en verbondenheid met Maximina lukt het wekelijks ruim 350 bezoekers te
ontvangen.

Ontwikkeling
Aanbieden activiteiten op recreatief en educatief gebied waarbij de ontwikkeling in de breedste zin des woords
van de deelnemer centraal staat.
Aanbieden vrijwilligerswerk met intensieve begeleiding en trainingen.
Maximina en nu verder.
Jaargesprekken.
“Ik kan nu lezen voor wie de brief is. Ik weet nu mijn adres, van mijn thuis.”

MaximinaMode
In deze leerwerkplek waren in 2018 5 vrijwilligers actief.
Het netwerk om mensen te bewegen hun bruikbare
gebruikte kleding naar Maximina te brengen wordt
steeds groter waardoor de omzet stijgt en steeds meer
nieuwe klanten MaximinaMode weten te vinden.
Een laagdrempelige manier om in contact te komen
met Maximina.

Jaargesprekken geven inzicht






Privé-situatie wordt inzichtelijk, mantelzorg, huiselijk geweld, armoede.
Verwijzing naar andere activiteiten van Maximina.
En leiden tot nieuwe activiteiten zoals “Maximinapraat” een gespreksgroep, “Lees voor!” een cursus voorlezen
of cursus “Wat doe ik met mijn post”.
Formuleren doelstellingen voor alle deelnemers en vrijwilligers.
Shayma: “Maximina is heel goed.
Ik vergeet hier mijn zorgen en problemen.”

“Oh, ik ben zo trots dat ik hier werk en een naambordje
heb, dat moet ik mijn kinderen laten zien.”

Vrouwen vinden een plek

Els: ”Ik kom hier altijd even neuzen. En als ik met
pensioen ga, kom ik zeker iets bij Maximina doen.”

Martha: “Bij Maximina heb ik veel geleerd, ook als
vrijwilliger. Nu ben ik klaar om te gaan werken.”



Steeds meer vrouwen verlaten Maximina vanwege
een opleiding, vrijwilligerswerk of een baan. Zij zijn
een voorbeeld en stimulans voor andere vrouwen.



Door het aanbieden van vrijwilligerswerk aan vrouwen die deelnemen aan activiteiten zie je de vrouwen enorm groeien.



Voor veel vrouwen is Maximina een van de weinige
plekken waar ze Nederlands praten. In de jaargesprekken geven de vrouwen aan ”Maximina is echt
goed”, “mijn eerste fijne contact met Nederlanders”, “het voelt als familie”. Vanuit deze fijne plek
kunnen vrouwen zich ontwikkelen.

De Donderse Wereld– en buurtkeuken
In 2018 zijn er veel stappen gezet in de realisatie van de Donderse Wereld- en buurtkeuken. De coördinator keuken die 8 uur
per week werkzaam is voor Maximina heeft hier een initiërende en stimulerende rol in gehad. De functie van de keuken binnen Maximina wordt steeds duidelijker:


Een middel om aan de ontwikkeling van de vrouwen te werken, door “taal in de keuken”, het geven van kooklessen en
deelnemen aan de kookactiviteiten.
Een manier om verbindingen te leggen tussen verschillende mensen door kookworkshops te organiseren, mensen te
laten deelnemen aan kookactiviteiten en door groepen uit te nodigen voor een etentje bij Maximina.
Een plek waar andere organisaties (van de Donderberg) samen met Maximina een activiteit uit kunnen voeren, bijvoorbeeld kookles voor kinderen van basisschool Vincent van Gogh of soep maken voor de ontmoetingsruimte door
cliënten van MetGGZ.









Aantal eetcafés
Aantal lunches
Aantal kooklessen
Aantal werkbezoeken met diner

26
8
17
3

Amran:“In
“Indedekeuken
keukenzijn
zijnwij
wezussen”
zussen”.
Amran.

Samenwerking met anderen


Maximina vindt het belangrijk dat de vele activiteiten die in Roermond georganiseerd worden ook toegankelijk zijn
voor de vrouwen die bij Maximina komen. Daarom organiseert Maximina activiteiten met anderen, zoals de informatiebijeenkomsten over politiek en democratie voorafgaand aan het lijsttrekkersdebat samen met FAM.



De viering van internationale vrouwendag is op 8 maart samen met de Roermondse vrouwenraad georganiseerd.
Voor beide partijen was dit wennen aan elkaar.



Met Humanitas Thuisadministratie is de cursus “wat doe ik met mijn post? “ontwikkeld en uitgevoerd.



Vrijwilligers van Maximina hebben meegewerkt tijdens de rolstoel 2-daagse.



I.s.m. Kleurrijk Samen Leven Roermond en de Donderse Moestuin is op burendag “een kijkje in elkaars keuken
genomen” waar mensen echt met elkaar in contact kwamen.

Positie vrijwilligers Maximina op de participatieladder
2017

2018

7. Betaald werk/pensioen

29

28

6. Betaald werk met ondersteuning

8

13

Naast en tijdens deze activiteiten vinden heel veel gesprekken plaats over relevante thema’s als opvoeding,
schoolkeuze, werk, gezondheid, emancipatie enz. Deze
gesprekken gaan op gelijkwaardige basis van vrouw tot
vrouw en worden als heel waardevol ervaren.

5. Onbetaald werk buiten Maximina

9

5

En verder

4. Onbetaald werk binnen Maximina

3

4

3. Deelname georganiseerde activiteiten

4

2

Maximina = AVG proof.
Maximina heeft een vrijwilligersbeleid.

2. Sociale contacten buitenshuis

Maximina heeft de ANBI status.

1. Geïsoleerd
Totaal aantal vrijwilligers

53

52

Aantal vrijwilligers die gestegen zijn

26

9

Aantal trappen die er gestegen zijn

53

24

Maximina heeft een actieve rol in de samenwerking
met andere organisaties het MPR (Maatschappelijk
Platform Roermond), WOP (wijkontwikkelingsplan),
Roermondse VrouwenRaad.

Aantal deelnemingen aan activiteiten

Zangkoor Sonkoloro

Schrijflessen beginners

390

Schrijfles analfabeten

195

Schrijflessen gevorderden

390

Spreeklessen beginners

780

Spreeklessen gevorderden

780

Leeslessen beginners

380

Leeslessen gevorderden

228

Literatuurgroep

56

Taal op de basisschool

200

Naailes

624

Schilderles

400

Yogales

60

Hobbyclub

390

Handwerkclub

270

Zangkoor

160

Tuingroep

154

Maximina en nu verder

60

“Wat doe ik met mijn post”?

32

MaximinaPraat

120

“Lees voor”!

42

Hobbyclub

Maximina
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