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Colofon

Het jaarverslag 2019 van stichting Maximina is opgesteld door Lei Janssens (coördinator) in
samenwerking met het bestuur.
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1. Inleiding

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 deelnemers als bij vrijwilligers. Maximina is voor velen de eerste
stap om (weer) mee te kunnen doen in de maatschappij.

2. Ontwikkeling

Op het gebied van ontwikkeling biedt Maximina:
• Activiteiten op recreatief alsmede educatief gebied, waarbij de ontwikkeling in de breedste
zin des woords van de deelnemer centraal staat;
• Vrijwilligerswerk met intensieve begeleiding en trainingen;
• Het programma Maximina en nu verder, waarbij deelnemers begeleid worden tot het vinden
van een betaalde baan;
• Jaargesprekken met vrijwilligers en deelnemers;
• Eigen regie, waarbij deelnemers zelf
verantwoordelijk zijn en het initiatief
kunnen nemen voor het opzetten en
uitvoeren van activiteiten.
Een van de succeservaringen in 2019 was
deelname van onze vrouwen aan het
Sprekersplein. “Drie jaar geleden sprak ik geen
Nederlands en nu hou ik een presentatie op het
Sprekersplein.”
(foto v.l.n.r.: Selma, Senada, Beate, Lei en Liesbeth)

3. Jaargesprekken met vrijwilligers en deelnemers

Onze jaargesprekken met de vrijwilligers en deelnemers bieden en/of leiden tot:
• Inzicht in de privésituatie: depressieve gevoelens, opvoedingsvraagstukken en armoede zijn
onderwerpen die hierbij bespreekbaar worden gemaakt;
• Een verwijzing naar andere activiteiten van Maximina of voorzieningen in Roermond;
• Nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld de Gespreksgroep Overgang;
• Het formuleren van doelstellingen voor alle deelnemers en vrijwilligers;
• De mogelijkheid om eigen verantwoordelijkheid t.a.v. leefsituatie te bespreken.
Halima vertelde in haar jaargesprek: “Mijn man zei: “Je bent veel vrolijker, nu je bij Maximina bent.”
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4. Vrijwilligersorganisatie

De kracht van Maximina is het feit dat we een grote vrijwilligersorganisatie zijn.
• Om alle activiteiten uit te kunnen voeren zijn vrijwilligers nodig;
• Maximina is trots op alle 70 vrijwilligers die het mogelijk maken om de activiteiten uit te
voeren;
• De werkwijze is professioneel, taken zijn omschreven in functieomschrijvingen. Afspraken en
activiteiten worden zelden geannuleerd. Bij ziekte of vakantie van vrijwilligers wordt er
onderling vervangen;
• Door de verbondenheid met Maximina is er een grote onderlinge solidariteit en lukt het om
wekelijks ruim 350 deelnemers en/of bezoekers te ontvangen;
• Vrijwilligers worden in hun werkzaamheden ondersteund door de clusterleiders en de
coördinatoren;
Maximina streeft ernaar om alle 70
vrijwilligers deel te laten nemen aan
deskundigheidsbevordering. Het aanbod
van de VCR wordt onder de aandacht
gebracht bij de vrijwilligers. Ook houden
we cursussen rondom veiligheid, hygiëne,
klantvriendelijkheid en een
reanimatiecursus.
(foto: onze vrijwilligers ontvangen wethouder Ferdinand Pleyte)

5. Bestuur

Maximina wordt door vrijwilligers bestuurd.
• Gezien de omvang van onze stichting en de maatschappelijke plaats die Maximina inneemt in
de Roermondse samenleving, is dit een hele klus;
• In 2019 hebben 3 bestuursleden om moverende redenen afscheid genomen van Maximina.
Het bestuur bestaat uit 5 vrouwen en maakt regelmatig gebruik van externe adviseurs op
bepaalde thema’s, zoals bijvoorbeeld huisvesting, ontwikkeling op lange termijn en Zijdagen;
• Liesbeth van Soest heeft het voorzitterschap per 1 januari 2020 overgedragen aan Anouk
Dolmans.
“Twee jaar (2017-2018) werkte ik bij Maximina als een
penningmeester. Ik ben Maximina dankbaar voor de
leerzame en uitdagende ervaring.”, aldus Mila Zotova,
penningmeester.

(foto: Liesbeth van Soest overhandigt het nieuwe visiedocument 2019 – 2022 aan wethouder
Marianne Smitsmans)
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6. Verantwoordelijkheid bij de deelnemers

De omgekeerde piramide geeft weer dat Maximina de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de
deelnemers wil leggen. In 2019 zijn acties uitgezet om dit doel te realiseren.
• Zo hebben de deelnemers van het cluster Activiteiten met minimale ondersteuning de
themamaand Het Verre Oosten georganiseerd;
• De clusterleider Educatie is als vertegenwoordiger van Maximina betrokken geweest bij de
bijeenkomsten over het taalaanbod;
• Daarnaast worden deelnemers tijdens de activiteiten en
ook tijdens de jaargesprekken gestimuleerd om zelf
verantwoordelijkheid te dragen voor ons centrum.

(foto: Demonstratie Saree knopen. Een van de ruim 30 activiteiten die door de vrouwen zelf
georganiseerd zijn tijdens de thema-maand Het Verre Oosten)

7. De Donderse Wereld- en Buurtkeuken

Binnen het cluster Keuken zijn er drie kookteams die de drie Eetcafés verzorgen.
• Deze vinden maandelijks plaats op de donderdagavond.
• In 2019 zijn de drie kookteams stevig neergezet en is het aantal vrijwilligers toegenomen. Dit
komt mede door de fijne sfeer en goede onderlinge samenwerking binnen de teams;
• Het Eetcafé heeft voor de vrouwen een belangrijke sociale functie. Ze functioneren binnen
een team, krijgen zelfvertrouwen en het biedt ook een stukje gezelligheid.
• Verder heeft het Eetcafé een grote verbindende functie: het zorgt voor verbinding tussen
Maximina en de mensen uit Roermond en omgeving. Zoals zo vaak wordt gezegd: samen
koken en eten verbindt;
• Herhaaldelijk waren de Eetcafés in 2019 volgeboekt;
• De keuken heeft ook een buurtfunctie. Het soepproject met de
Ontmoetingsruimte in de Donderie is een tweewekelijkse activiteit.
• Kooklessen en activiteiten met externe organisaties als MetGGZ,
provincie, Wonen Zuid. Deze activiteiten leiden tot een toename van
andere bezoekers en vrijwilligers.

(foto: Sinterklaasdiner tijdens Moeders Keuken)
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8. Taal in de praktijk

De docenten van cluster Educatie zijn voortdurend op zoek naar andere manieren van lesgeven.
• Naast Taal in de Keuken kennen we nu ook
Taal in de Tuin.
• Door aan te sluiten bij de belevingswereld
van de deelnemers praten vrouwen
makkelijker, in het Nederlands, met elkaar.
• Daarnaast is het een manier om kennis te
maken met andere activiteiten van
Maximina.

(foto: Taal in de Tuin “kun je deze bloemen eten?”)

9. Maximina en nu verder

In 2019 heeft deze cursus voor 4e keer plaats gevonden.
• Van de elf deelnemende vrouwen zijn er vijf voortijdig gestopt;
• Drie vanwege het aanvaarden van een baan, één vanwege persoonlijke redenen en één
omdat de cursus niet aansloot bij haar behoeftes;
• De zes andere deelnemers zijn naar tevredenheid gekoppeld aan een coach en trachten hun
doelen te realiseren.

10. Werkbezoeken

Steeds meer organisaties willen ter inspiratie een werkbezoek brengen aan Maximina.
• In 2019 hebben 9 werkbezoeken plaats
gevonden van o.a. vrouwenorganisaties, de
provincie en DNA van Limburg.
• Maximina is zelf op werkbezoek geweest bij
andere moedercentra, scholen en de gemeente
in het kader van de campagne Klare Taal.
• Maximina heeft goede contacten binnen de
klankbordgroep Laaggeletterdheid,
georganiseerd door de bibliotheek.

(foto: Staatssecretaris Knops in gesprek met Maximina in het kader van de campagne Klare Taal)
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11. Huisvesting
Om alle activiteiten aan te bieden is er meer structurele
huisvesting nodig voor Maximina. In 2019 is het
ruimtegebrek nog nadrukkelijker een thema geworden. Dit
onder meer vanwege de beëindiging van het gebruik van
een leslokaal in het ernaast gelegen pand. Deelnemers en
vrijwilligers zijn actief betrokken in de strijd voor meer
ruimte. Dit getuige de ingezonden brieven in Dagblad De
Limburger en de opkomst tijdens het Sprekersplein.
(foto: impressie Sprekersplein)

12. Samenwerking

Maximina streeft er naar om samen te werken met andere organisaties, om zo de vrouwen kennis te
laten maken met andere organisaties. Zo heeft de hobbyclub een cyclus gevolgd bij de ECI en is
samen met de Roermondse Vrouwenraad en Zij Actief Internationale Vrouwendag georganiseerd.

(foto boven: impressie hobbyclub)
(foto rechts: Tania Heilkens (links) ontvangt de
Mathilde Haan onderscheiding op 8 maart van
wethouder Marianne Smitsmans)
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13. Maximina valt in de prijzen

In 2019 heeft Maximina twee prijzen gewonnen met zelf
ontwikkelde projecten Wat doe ik met mijn post en Maximina
en nu verder. Andere organisaties als serviceclubs en
anonieme donateurs zien het belang van Maximina en willen
Maximina ondersteunen in haar werkzaamheden.

(foto: Maximina wint de 2e prijs met Wat doe ik met mijn post)

14. Coördinatie

Sinds 2018 huurt Maximina twee coördinatoren in om werkzaamheden op elkaar af te stemmen,
nieuwe initiatieven te stimuleren en ondersteuning te bieden in de uitvoering. Beide coördinatoren
hebben samen 1200 uur op jaarbasis te besteden (0.7 FTE).

15. Deelnameoverzicht

Naast en tijdens de activiteiten vinden heel veel gesprekken plaats over relevante thema’s zoals
opvoeding, schoolkeuze, werk, gezondheid en emancipatie. Deze gesprekken vinden plaats op
gelijkwaardige basis van vrouw tot vrouw en worden als heel waardevol ervaren. In de bijlage is een
deelnameoverzicht opgenomen, waarin de totale cijfers zijn opgenomen.
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16. Bijlage: Deelnameoverzicht

activiteit

frequentie

deelnemers

deelnames

schrijflessen beginners

39

10

390

schrijflessen gevorderden

39

10

390

schrijflessen analfabeten

39

8

312

117

11

1287

spreeklessen gevorderden

39

13

507

MaximinaPraat

20

6

120

leeslessen beginners

39

9

351

leeslessen gevorderden

39

7

273

literatuurgroep

39

8

312

taal op de basisschool

25

6

150

120

5

600

schilderles

70

10

700

yogales

24

4

96

Sonkolore

20

12

240

hobbyclub

40

12

480

handwerkclub

40

6

240

eetcafes

30

6

180

kookles

18

6

108

tuingroep

40

3

120

spreeklessen beginners

naailes

totaal

774

9

6046

