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Van niets tot iets heel moois… 

De wording van het Marikenhuis – het gebouw 
Al in de zomer van 2013 ontstond het idee om ook in Nijmegen een inloophuis op te starten, bedoeld 
voor mensen geraakt door kanker. Een naam voor het huis was snel gevonden, Marikenhuis.  De 
zoektocht naar een passend pand duurde wat langer.   

door: Yvon ten Brummelhuis 
 
Pas in de loop van 2014 werd een pand gevonden, aan de Slotemaker 
de Bruïneweg: gelijkvloers, laagdrempelig en op een goede locatie 
tussen de twee ziekenhuizen, Radboudumc en CWZ. Een huis met veel 
potentie,  maar wat moest er nog veel aan gebeuren! Als eerste was de 
gemeente aan zet:  om het gebouw rolstoeltoegankelijk te maken, 
werd er begin 2015 door de gemeente gezorgd voor verbreding van de 
deuren. Daarna konden de vrijwilligers aan de gang.  
 

Die werden 
gerekruteerd uit 
leden van Rotaryclub 
Stad en Land 
Nijmegen en uit de 
eerste 
trainingsgroepen van 
het Marikenhuis, die 
al in 2014 werden 
voorbereid op hun 
aanstaande rol als 
gastvrouw/gastheer in 
het Marikenhuis.   
 

 
I n maart 2015 werd gestart met de sloop van het totaal uitgeleefde 
pand onder de bezielende leiding van Emile van Tienen.  Fa. Burghouts  
zorgde voor de bouwtechnische aanpassingen , terwijl het schilderen, 
het behangen en andere noodzakelijke voorzieningen werden 
uitgevoerd door genoemde vrijwilligers. Marieke van Oppenraay had 
als binnenhuis-architecte een prachtig inrichtingsplan gemaakt, daarbij 
ondersteund door Arnoud Schoffelmeer (Ideska).  
 
 



Het tuinontwerp was van de hand van Janny Honnef. 
Samen met gasten van de Kinderboerderij en andere 
vrijwilligers werd de tuin ingericht. Een mooi 
visitekaartje voor de gasten. 
En toen was het tijd om het huis te gaan afwerken en in 
te richten om alles op tijd klaar te hebben voor de 
opening op 30 mei. Alle ruimtes werden aangepakt.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De keuken werd ingericht naar een ontwerp van Bianca Peters, vrijwilliger van het eerste uur en bekend 
met de keukenbranche, met materiele en personele sponsoring door het Radboudumc. 
 Met grote inzet werd alles gereed gemaakt voor de opening op 30 mei 2015.  
 
Dit is kort door de bocht het verhaal voor de opening van het Marikenhuis. Maar… beelden zeggen 
meer dan woorden.  
 

Heb je effe tijd?  
Ga dan mee terug in de tijd, naar 2014-2015,  en bekijk de foto’s en video van het ontstaan van het 
Marikenhuis 
 

Foto’s   [Klik op de fotoreportage die je wilt zien] 

• Week 1,2,3 (sloop)  

• Week 4,5,6 (verbouwing) 

• Week 7,8,9 (verbouwing) 

• Bijna klaar… 

• De opening 

Video 

• Video-impressie van de verbouwing 

 

 
 
 

Terug naar inhoudspagina 

 

https://myalbum.com/album/rmkzXTfO8YsE
https://myalbum.com/album/BkOs3kq7W1dk
https://myalbum.com/album/jttZhzE4MHN0
https://myalbum.com/album/ljpvn88U7OO7#BNZIEMZL
https://myalbum.com/album/9oF4WCjdwdlo
https://vimeo.com/131229341


 
2015-2020 

Goud voor het Marikenhuis: onze vrijwilligers  
 

Ongelofelijk hoe snel de afgelopen vijf jaar voorbij gegaan zijn 
 

 
 
Op 30 mei 2015 opende het Marikenhuis zijn deuren. Het huis was er klaar voor en wij, de vrijwilligers, ook. “Bij 
geboorte al meteen volwassen”, was een veelgehoorde reactie. Zo zwaar als kanker kan zijn, zo fijn en 
ontspannend was de sfeer op deze allereerste dag. Nu zijn we vijf jaar verder, vijf jaar waarin we als 
Marikenhuis heel veel goeds hebben kunnen doen voor onze gasten.  
 

Door: Bianca Peters / Marjo Heuts / Willem van Gerwen 
 
De saamhorigheid was voelbaar onder de vrijwilligers, 
maar ook onder de gasten. Dat stukje herkenning was er 
vanaf de eerste dag. En ook in 2020 is deze saamhorigheid 
nog steeds onze kracht en verwelkomen we iedereen die 
ons huis bezoekt met heel veel compassie.  
Binnen het Marikenhuis werken vrijwilligers, die hun 
veelzijdige kwaliteiten op allerlei manieren inzetten ter 
ondersteuning van onze gasten. Daarvoor willen wij jullie 
meer dan hartelijk bedanken! 
Eind mei 2020 zouden wij samen ons eerste lustrum 
vieren. Dat kan helaas niet doorgaan en gaat hopelijk in 
september plaatsvinden.  
 
Vrijwilliger maar niet vrijblijvend 
Voordat het Marikenhuis in mei 2015 zijn deuren opende stonden al drie groepen geschoolde vrijwilligers te 
popelen om gasten te ontvangen. Later volgde nog veel groepen vrijwilligers en intussen staat de teller op twaalf, 
een dertiende groep staat in de startblokken.  

https://myalbum.com/album/9oF4WCjdwdlo


Om vrijwilliger te kunnen worden bij het Marikenhuis krijg je een selectiegesprek, gevolgd door een driedaagse 
training. Hierin leert je als vrijwilliger om te gaan met de vragen en emoties van onze gasten en hoe zij het beste 
met de diverse situaties om kunnen gaan. “Laat OMA thuis en gebruik LSD”, is in de training het leidend motto. 
Ofwel, geef niet Ongevraagd Advies & Mening;  Luisteren, Doorvragen en Samenvatten is belangrijker.  
 
Inmiddels hebben twaalf groepen een certificaat ontvangen, wat betekent dat ze met goed gevolg de driedaagse 
training hebben gevolgd. Dat certificaat ontvangen zij al sinds jaar en dag uit handen van Marikenhuis-
ambassadrice Mariken van Nimweghen, Marjolein Pieks. Van de bijna 130  ooit gestarte vrijwilligers zijn er op dit 
moment nog 85 actief, van hen is 75% is vrouw en 25% man. De gemiddelde leeftijd voor vrouwen is 60 jaar en 
voor mannen 64. Samen houden zij al vijf jaar lang het Marikenhuis in beweging! Er zijn natuurlijk ook niet 
getrainde vrijwilligers, die zorgen voor bijv. onderhoud van het huis en de tuin. Gemiddeld hebben we door de 
jaren heen ongeveer 100 vrijwilligers die op een of ander manier actief zijn voor het Marikenhuis.   
 

[Voor de foto’s van alle trainingsgroepen: zie verderop] 
 
Naast alle individuele en groepsgesprekken zoals onder andere bij de Lotgenotencontactgroepen, de 
Creativiteitsgroep, informatiebijeenkomsten en veel andere activiteiten, zijn we er voor gasten, die binnenlopen 
om informatie in te winnen over kanker en die hun beleving willen delen met gastvrouwen/-heren of tijdens de 
groeps- en informatiebijeenkomsten. Laagdrempelig, voor man en vrouw, jong en oud: iedereen van harte 
welkom! 
Meer informatie hierover is te vinden op de website: www.marikenhuis.nl  
 
De rustige sfeervolle aankleding van het Marikenhuis is ook door de vrijwilligers verzorgd. Mede daardoor is het 
Marikenhuis al vijf jaar lang een vertrouwde, veilige en aangename ontmoetingsplek,  voor zowel de gasten als de 
vrijwilligers zelf.  
 
Door de huidige omstandigheden kunnen we ons lustrum jammer genoeg pas later vieren. Maar dat neemt niet 
weg dat we vol optimisme de komende vijf jaar ingaan met een Marikenhuis, waar dank zij de inzet en kunde van 
jullie, onze vrijwilligers,  vele mensen die geraakt zijn door kanker, alle steun kunnen krijgen, die ze nodig hebben. 
Telkens weer! 
 
Terugkijkend mogen we concluderen dat het Marikenhuis niet had kunnen bestaan en geen toekomst heeft 
zonder deze gezamenlijke onuitputtelijke inzet! Heel hartelijk dank voor alle inspanningen, kunde en prettige 
samenwerking afgelopen vijf jaar! 

 
 

Ieder jaar wordt er een “dank je wel avond”  georganiseerd om onze vrijwilligers te bedanken voor hun 
bijdrage. Gezellig een avond samen met collega vrijwilligers ontspannen met eten en amusement. 

 

 

 

http://www.marikenhuis.nl/


 
Voor de foto’s van onze vrijwilligersgroepen ga je naar de volgende pagina’s 

 

  
 

WIE IS WIE?   De twaalf vrijwilligersgroepen… 
 

 

Groep 1, voorjaar 2014 

 

 

Groep 2, najaar 2014 



 

Groep 3, voorjaar 2015 

 

 

Groep 4  Najaar 2015 



 
 

 

Groep 5, voorjaar 2016 

Groep 6, Najaar 2016 



 

Groep 7, voorjaar 2017 

 
 
 

 

Groep 8, najaar 2017 

 
 
 
 



 

Groep 9, voorjaar 2018 

 
 

 

Groep10, najaar 2018 

 
 
 



 

Groep 11, voorjaar 2019 

 

 

Groep 12, najaar 2019 

 

 



 
 
 
 

 
(Een deel van de) Tuinploeg 

 
 
 

 

 
 

Terug naar inhoudspagina 

 
 
 
 
 
 

 

  
  



 
We blijven overeind! 
 
Bij een jubileum dien je zowel vooruit alsook terug te kijken. Als relatief nieuwe 
penningmeester doe ik graag beide. 
Het zijn op financieel gebied niet de gemakkelijkste jaren geweest, maar we lijken, 
ondanks de Coronaperikelen, de zaken inmiddels onder controle te krijgen. 
De afgelopen jaren is er door velen, inclusief bestuursleden, hard gewerkt om de 
benodigde financiën binnen te krijgen en het inloophuis draaiende te houden. 
 
De jaarlijkse kosten zijn vrij stabiel en worden met name gevormd door 
huisvestingskosten (ruim 75%), waarvan de huur veruit de grootste post is. 
 
We huren van de Gemeente Nijmegen, maar krijgen helaas geen subsidie van die 
gemeente, maar gelukkig wel (zeer beperkt) van gemeentes uit de regio. 
Echter het grootste deel van de inkomsten kwam uit donaties, sponsoring en 
publieksacties en in mindere mate uit verhuur van ruimtes. Daarmee is het gelukt om het 
huis draaiende te houden! 
 

 
Publieksactie bij de Marikenloop in 2018 
Op deze inkomstenbronnen focussen we nog steeds en zullen we blijven focussen en de 
sponsorcommissie is nog steeds actief en vol plannen ondanks de beperkingen door de 
coronamaatregelen; beperkingen als bijvoorbeeld de afgelasting van de steeds weer voor 
ons financieel interessante Vierdaagse(feesten). 
Maar de afgelopen maanden zijn we ons ook sterk gaan richten op andere 
subsidieverleners en met succes. 
 
Zo financiert de stichting Roparun de verbouwing van onze keuken die wordt 



omgetoverd tot een echte woonkeuken (tevens 
aanpassingen aan gang en multiruimte). Ook andere 
subsidieverleners, benaderd door de subsidiecommissie  
lijken bereid het Marikenhuis te steunen. 
 
Uiteraard blijven donaties/sponsoring en publieksacties 
van groot belang en ook hieraan besteden we aandacht, 
bijvoorbeeld door het aanbieden van meerjarige donatie-
overeenkomsten, die de donaties voor de donateurs 
volledig aftrekbaar maken gezien de ANBI status van 
stichting Marikenhuis. Nadere info via het mailadres: 
penningmeester@marikenhuis.nl 
 
Kortom het Marikenhuis gaat weer open, de 
jubileumviering in september wordt voorbereid en met de 
financiën gaat het ook de goede kant op. 

 
 
 
 
 
 
Han Knol, penningmeester stichting Marikenhuis 

 
 

Terug naar inhoudspagina 
 
 

 

Ook een idee voor een publieksactie? Mail 
 naar penningmeester@marikenhuis.nl 

mailto:penningmeester@marikenhuis.nl

