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Beleidsplan Stichting Damiaancentrum Nederland 2020, 2021 en 2022.   

 

- méér dan een activiteitencentrum…. - 

Missie 

Met het leven en werk van Damiaan de Veuster als voorbeeld willen wij MET mensen die dat 

in onze samenleving het hardste nodig hebben - omdat ze om wat voor reden dan ook extra 

kwetsbaar zijn - een centrum creëren waar iedereen zich gewaardeerd voelt om wie hij of zij 

is.  

Visie 

Het streven is dat wat er in het Damiaancentrum gebeurt, bijdraagt aan het vergroten van 

het gevoel van eigenwaarde. Zowel van de mensen die zich inzetten als vrijwilliger, als de 

mensen die deelnemen aan de activiteiten die er plaatsvinden. 

De ervaring is dat wanneer mensen meer zelfvertrouwen krijgen, ze meer open staan voor 

de mensen om zich heen, bewuster beslissingen zullen nemen en meer 

verantwoordelijkheid gaan dragen – zowel voor zichzelf als voor anderen. 

 

Doelstelling 

Mensen een plek bieden om elkaar te ontmoeten, samen te werken en elkaar te inspireren 

er voor een ander te zijn. 

Organisatie 

Het Damiaancentrum kent een bestuur dat op dit moment bestaat uit 4 vrijwilligers (er is 

een vacature voor een secretaris). Het houdt zich bezig met het beleid, het initiëren van 

activiteiten en werkgroepen en het leggen en onderhouden van contacten met derden. 

Het centrum heeft enkele tientallen vrijwilligers die deel uitmaken van een of meer 

werkgroepen. Binnen deze werkgroepen wordt samengewerkt aan het coördineren en 

uitvoeren van de activiteiten.  

Het Damiaancentrum ontwikkelt diverse activiteiten. Voor de uitvoering van deze 

activiteiten c.q. voor de aanschaf van benodigde materialen en gereedschap is het 

Damiaancentrum afhankelijk van subsidies en sponsoren. 
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Locatie 

Het Damiaancentrum is gevestigd in Sint-Oedenrode (Meierijstad) op een bijzondere locatie, 

op een landschapspark in het buitengebied. Deze rustige, inspirerende locatie maakt dat 

mensen die het centrum bezoeken, meteen het gevoel hebben ‘er even tussenuit’ te zijn. 

Het centrum is goed bereikbaar voor mensen uit Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel en 

toegankelijk voor rolstoelgebruikers.   

Strategie 

Onze visie en doelstelling brengen wij in praktijk door de inzet van vrijwilligers - al dan niet 

zelf kwetsbaar - die samenwerken in veertien verschillende werkgroepen.  

Elf werkgroepen bieden activiteiten gericht op mensen uit onze doelgroepen aan: 

Keukenpraat, Senioren, Textielatelier, Fietsenwerkplaats, Houtwerkplaats, Ontmoetingstuin, 

Zomerschool, Gesprek te Pas, Grenzeloos Muziek en Samen Breien. De vrijwilligers van deze 

werkgroepen zorgen er samen met het bestuur voor dat de activiteiten uitgevoerd worden 

in de geest van Pater Damiaan. En dus dat ze bijdragen aan zelfvertrouwen en eigenwaarde 

van de mensen uit de doelgroepen. Bij alle activiteiten geldt: elkaar ontmoeten, naar elkaar 

luisteren, samen werken en elkaar inspireren is het doel. Iedere activiteit is een middel om 

dit doel te bereiken. 

Drie werkgroepen richten zich op ondersteunende taken: werkgroep Financiën, werkgroep 

Beheer en werkgroep PR (voor interne en externe communicatie). 

Om bovenstaande doelstelling de komende jaren te realiseren, heeft het bestuur, naast het 

bewaken en ondersteunen van de plannen en activiteiten van de werkgroepen, de volgende 

beleidstaken/plannen/voornemens: 

• Het vergroten van de bekendheid van het centrum in Meierijstad. Hiertoe zal het 

bestuur contacten leggen/onderhouden met diverse verwante organisaties en zal 

er een actief PR-beleid worden gevoerd. 

• Ruimhartig ‘open-deur-beleid’: het bestuur zal een actief beleid voeren om 

maatschappelijke groepen en vrijwilligersinitiatieven kennis te laten maken met 

en het Damiaancentrum, hen te ontvangen en onderdak te bieden aan 

incidentele activiteiten. 

• Inspelen op een mogelijk nieuwe situatie die ontstaat omdat het pand van 

Kentra24 in andere handen is overgegaan. Het bestuur zal hierop vooruitlopend 

scenario’s opstellen en regelmatig overleg voeren met de nieuwe eigenaar en 

huurder. 

• Aandacht voor de onderlinge samenwerking in het Damiaancentrum. Ons doel is 

alleen mogelijk wanneer de vrijwilligers die werken met elkaar en met de 

deelnemers aan de activiteiten, zelf in staat en bereid zijn op zo’n manier samen 

te werken dat mensen daaraan zelfvertrouwen en eigenwaarde kunnen ontlenen.  
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• Het in standhouden van de samenwerking met de huurder en de eigenaar van het 

hoofdgebouw. 

• Het bestuur zorgt voor fondswerving om de plannen die er zijn van een financieel 

draagvlak te voorzien.  

 

 

De werkgroepen en hun activiteiten in 2020, 2021 en 2022. 

 

Keukenpraat: 
 

Mensen uit verschillende culturen komen tweewekelijks bij elkaar in de keuken van het 
Damiaancentrum. Zij bereiden een lunch, delen hun verhalen en oefenen de Nederlandse 
taal met elkaar. 
Samen koken wil ook zeggen dat er onderling afspraken gemaakt worden over wie er kookt, 

welke recepten gebruikt worden, wanneer en welke boodschappen dienen te worden 

gehaald. Het zelf organiseren van al deze werkzaamheden en samen eten werkt verbindend 

en inspirerend. In de loop der tijd zijn er al diverse warme vriendschappen ontstaan tussen 

de deelnemers. 

Voor deelname aan de lunch wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. 

Gasten zijn altijd welkom om aan te schuiven. De recepten van de ‘wereldgerechten’ worden 

met plezier uitgewisseld. Indien mogelijk wordt er gekookt voor/met een andere groep, 

bijvoorbeeld voor deelnemers aan de Zomerschool of een vrijwilligersbijeenkomst. De 

keuken staat ook open voor andere activiteiten in het kader van ‘samen eten’, bijvoorbeeld 

interculturele kookworkshops. De mogelijkheden zijn divers en grenzeloos. 

 

De werkgroep Keukenpraat gaat meer en meer samenwerken met de werkgroep 

Ontmoetingstuin, o.a. voor het verbouwen en gebruiken van groenten uit eigen tuin.   

 

Vakantieweek voor senioren. ‘Er even tussenuit.’ 
 

Vrijwilligers van het Damiaancentrum organiseren jaarlijks een vakantieweek voor senioren 

die tot onze doelgroep behoren. Dit zijn mensen die weinig contacten hebben, eenzaam zijn 

en niet alleen op vakantie kunnen of willen. 

De locatie van de vakantieweek is het Dominicanenklooster in Huissen. Het Damiaancentrum 

werft mensen die voor deze vakantieweek in aanmerking komen. Het doet dit samen met 

diverse maatschappelijke, zorg- en welzijnsorganisaties uit Meierijstad. 

De deelnemende senioren betalen een bescheiden bijdrage, het Damiaancentrum zorgt voor 

de aanvullende financiering en de begeleiding door vrijwilligers. Het is een week vol 
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ontspanning, met gezellige activiteiten en een uitje. Mensen vertellen hun levensverhalen 

aan elkaar, verdriet wordt gedeeld en natuurlijk wordt er veel gelachen. 

 

’t Onderonsje: 
 

Senioren die meegegaan zijn op de vakantieweek, kunnen na deze week samen met andere 

senioren terecht bij ’t tweewekelijkse Onderonsje. De bedoeling is om contacten te leggen 

en nieuwe mensen te ontmoeten. Het programma van ‘t Onderonsje wordt door de 

vrijwilligers samen met deelnemers bepaald. Senioren die deelnemen kunnen zelf ook 

workshops geven. 

De deelnemers gaan creatief aan de slag met onder andere bloemschikken, 

gezichtsverzorging, kaarten maken enz. Er worden spelletjes gedaan, er wordt gezongen en 

er worden maaltijden klaargemaakt.  
 

Textielatelier: 

 

Wekelijks wordt er op de donderdagmiddag en vrijdagochtend kleding genaaid in het 

Damiaancentrum. Er zijn deelneemsters - en deelnemers - uit verschillende landen en van 

diverse culturen. Het doel is natuurlijk iets moois te (leren) maken. En om de Nederlandse 

taal te oefenen met elkaar. Maar nog belangrijker is het om te kunnen genieten van elkaars 

opgewekte gezelschap in plaats van alleen thuis te zijn.  

 
Fietsenwerkplaats: 
 

Het Damiaancentrum heeft een van de ruimtes als fietsenwerkplaats ingericht. In de 

fietsenwerkplaats wordt aan fietsen gesleuteld, geleerd hoe je banden moet plakken, een 

ketting moet smeren enz. Wanneer het op deze manier lukt om fietsen weer rijklaar te 

maken, kunnen deze tegen een zacht prijsje worden verkocht aan mensen die behoren tot 

de doelgroep van het Damiaancentrum. 

De opknapfietsen zijn afkomstig van de gemeentewerf en sommige zijn/worden aangeboden 

door derden.  

 

Houtwerkplaats: 
 

Een andere ruimte is ingericht als houtwerkplaats. De houtwerkplaats is bedoeld voor licht 

en creatief houtbewerken. Afgelopen jaren zijn er al vele werkstukken gemaakt: 

vogelkooitjes, insectenhotels, tafeltjes, kastjes, een informatiebord enz. enz. 

Voor het zware (zaag)werk kan er een beroep gedaan worden op de houtwerkplaats van 

Kringloopcentrum D’n Einder. 

De fietsenwerkplaats en de houtwerkplaats zijn elke maandagmiddag geopend voor 

deelnemers. Vrijwilligers van het Damiaancentrum zijn aanwezig om de deelnemers te 
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helpen en te motiveren. 

In de werkplaatsen wordt in gezellige sfeer gewerkt. Het belangrijkste is het onderlinge 

contact, het samen werken en de zinnen verzetten.  

 

Ontmoetingstuin: 
 

Het Damiaancentrum heeft dankzij de inzet van enkele vrijwilligers een prachtige tuin 

gekregen. Er is een grote moestuin aangelegd en er is een bloemenpluktuin en een kleine 

fruitboomgaard aangelegd. Vrijwilligers maken jaarlijks een tuinplan om te bepalen wat er 

gezaaid en geplant gaat worden, en wanneer. Zij houden ook de rest van de buitenruimte op 

orde, zoals het gras, de heg, het terras en de opslagruimte. 

Op maandagen en in het groeiseizoen op meerdere dagen zijn de vrijwilligers in de tuin aan 

het werk. Zij begeleiden dan graag deelnemers die het leuk vinden om buiten bezig te zijn en 

wat te leren van het tuinieren. 

 

De werkgroep ‘Keukenpraat’ heeft al veel gebruik kunnen maken van de eigen geteelde 

groenten en kruiden. 

De tuin is een bijzondere aanvulling op de diverse ontmoetingsruimtes van het 

Damiaancentrum. Bij de tuin zijn ook een terras en een prachtige veranda gerealiseerd. Het 

is een plek om tot rust te komen. 

Iedereen die op het Damiaancentrum komt, is vol lof over de rust en de schoonheid van de 

tuin. De vrijwilligers werken er hard aan om van de tuin echt een Ontmoetingstuin te maken, 

compleet met een zelf aangelegde jeu de boulesbaan. 

 

Gesprek te Pas: 
 

Elke derde zondag van de maand (behalve in juli) wordt er vanuit het Damiaancentrum een 

themawandeling gehouden. Na een inleiding – met enkele gedichten – praten de 

deelnemers, in kleine groepjes wandelend, over het onderwerp. Na de wandeling wordt 

besproken wat er in de groepjes aan de orde is gekomen.  

De thema’s zijn heel divers en gaan altijd over de manier waarop men in de samenleving 

staat. De gesprekken kunnen ook leiden tot mooie persoonlijke ontmoetingen waaruit 

deelnemers steun kunnen putten. 

 

Grenzeloos Muziek: 
 

‘Grenzeloos Muziek’, een maandelijkse bijeenkomst van mensen, die door middel van het zingen van 

(elkaars) liederen en/of het luisteren naar (elkaars) muziek elkaar willen ontmoeten. Naast een 

gezellige onderbreking van eenzaamheid kan, met name voor mensen, die een niet-Nederlandse 

culturele achtergrond hebben, het (nog beter) leren van het Nederlands een doel zijn. 
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Samen Breien: 
 

Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er de gelegenheid om gezellig samen bij 

elkaar komen om onder het genot van een kopje koffie of thee  gaan beien of haken. En 

natuurlijk lekker buurten. 

De deelnemers kunnen vast veel van elkaar leren. Men mag uiteraard een eigen werkje 

meebrengen. Wanneer men momenteel niets om handen heeft, kan men ook breien of 

haken voor het goede doel. Hiervoor zijn materialen aanwezig. 

 

Overige: 
 

Naast deze reguliere werkgroepen kent het Damiaancentrum jaarlijks diverse incidentele 

activiteiten. Dat kan een overleg zijn met andere organisaties om strategie te bepalen, een 

informatiebijeenkomst, rondleiding enz. Het kan ook het organiseren van een gezellige dag 

zijn voor mensen die er graag even tussenuit willen. Bijvoorbeeld samen met Stichting 

Dichterbij een wandeling met een picknick organiseren voor mensen met een beperking, of 

een creatieve middag. 

Samen met de Taalwerkplaats Rooi wordt jaarlijks in de vakantieperiode de Zomerschool 

georganiseerd voor mensen, volwassenen en kinderen, die om wat voor reden dan ook niet 

op vakantie kunnen. 

Wegens het grote succes in voorgaande jaren wil het Damiaancentrum in 2020, 2021 en 

2022 opnieuw een Integratiediner houden. Een diner waarbij vluchtelingen en dorpsgenoten 

elkaar ontmoeten en gezamenlijk een maaltijd nuttigen. 

 

 

 

Sint-Oedenrode, mei 2020. 


