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Deze notitie is bedoeld om subsidiënten en (potentiële) sponsoren en 

andere belangstellenden te informeren over de activiteiten die The 

Innbetween in het academische jaar 2018-2019 wil gaan uitvoeren. In de 

eerste hoofdstukken wordt algemene informatie over het 

studentenpastoraat verstrekt, in hoofdstuk 4 worden de projecten 

beschreven. In hoofdstuk 5 wordt uiteengezet hoe wij nu in grote lijnen 

zijn gefinancierd. Hoofdstuk 6 tenslotte gaat kort in op het bijzondere 

project “pioniersplek”. 

 

Maastricht, oktober 2018 

Petra Körmendy, Claudia Sarti, Szilvia Fehérvári en Leen Struik  

 

The InnBetween, Grote Gracht 74, 6211 SZ, Maastricht 

Tel. 043-3885310  

web: www.innbetween.nl  

mail: info@www.innbetween.nl  

  

http://www.innbetween.nl/
http://www.innbetween.nl/
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1. The InnBetween. Wat zijn we en waarom zijn we er? 

 

De InnBetween – het studentenpastoraat van de Universiteit Maastricht – houdt 

zijn poorten open voor alle studenten, ongeacht hun geloof of afkomst, sinds 1975. 

Wij zijn een open studentengemeenschap die samenkomt om betekenisvolle 

ervaringen te hebben en te delen. 

 

We organiseren allerhande evenementen met de focus op thema`s waarvoor we 

passie voelen, en we zijn gedreven door spiritualiteit. We richten ons op de 

focusgebieden: spiritualiteit, sociale verantwoordelijkheid, duurzaamheid, 

ongestructureerde tijd, kunst en cultuur, wetenschappen. 

 

Studenten staan momenteel onder druk: de studietijd is beperkt, de 

studiefinanciering belastend en de studiedruk hoog. Tijdens hun studietijd lopen 

zij steeds vaker tegen grenzen aan, zowel individueel als maatschappelijk, 

financieel en sociaal. Specifiek voor Maastricht is verder het grote aantal 

buitenlandse studenten (meer dan 50% van het geheel), die hier maar korte tijd 

zijn (0.5 -2 jaar), de taal niet kennen en niet gemakkelijk aansluiting vinden bij 

bestaande studentenverenigingen. Een groot deel van hen is van multiculturele 

afkomst, en heeft zowel de familie achtergelaten als de cultuur van hun land van 

herkomst. Al met al is het niet vreemd dat het aantal studenten dat problemen 

ervaart tijdens de studie toeneemt: eenzaamheidsproblematiek komt ook vaak 

voor. 
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Hier spelen we op in: we creëren een thuis voor de studenten in Maastricht, een 

liefdevolle, open en actieve gemeenschap, een veilige plek om te ontmoeten, 

samen te zijn, te discussiëren, activiteiten te ontplooien, studeren, eten, spelen, 

je leven te delen, etc.  En even belangrijk, om te leren op te komen voor anderen, 

voor de wereld en te zoeken naar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Kortom 

ruimte om elkaar over eigen grenzen heen te treffen, elkaar tot steun en inspiratie 

te zijn in een veilig thuis-ver van huis. 

 

Vanzelfsprekend proberen we studenten ook te stimuleren om buiten hun eigen 

grenzen te kijken, door herkenbare, aansluitende of schurende ontmoetingen met 

anderen. Verder, omdat deze mensen over een enkele jaren een belangrijke rol 

spelen in de maatschappij, proberen we hen te sensibiliseren: er is een wereld 

buiten jou; maak kennis met andere culturen en wordt alert voor de verschillen. 

Verwerf nieuwe bekwaamheden over de wereld van nu, help mee in de positieve 

veranderingen en leer sociaal verantwoordelijk te zijn. 

 

Qua omvang zijn we de laatste jaren sterk gegroeid, mede door de veel geschiktere 

huisvesting. Er komen 1000 tot meer dan 2000 bezoekers per maand in ons pand. 

Zij hebben een verscheidenheid aan religieuze en niet-religieuze achtergronden. 
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2. Hoe we werken: community based chaplaincy en coöperatieve 

communicatie 

 

We gaan er van uit dat een mens uiteindelijk niet zonder anderen kan en dat in 

elk mens ten diepste een verlangen schuilt om zich te verbinden. We geloven dan 

ook dat je een completer mens wordt als je met anderen (en met jezelf) echt in 

contact komt. Daarom willen we werken aan een samenleving waarin mensen met 

elkaar verbonden zijn, waarin sprake is van gemeenschapszin. Daarom werken wij 

als een “community based chaplaincy” die er naar streeft een levende, actieve 

gemeenschap te zijn en te laten groeien. Waar mensen leren hun eigen weg te 

herkennen. Waar mensen samen daden verrichten die helpen het leed in de wereld 

te verlichten. 

 

Ons pastoraat, zoals alle community based chaplaincies, is een ontmoetingsplek 

waar de chaplains met grote groepen vrijwilligers werken. De chaplains zijn de 

coaches en het leeuwendeel van het werk wordt opgezet en uitgevoerd met de 

vrijwilligers. Op deze manier kunnen de twee pastores een groot aantal studenten 

(hier honderden) bereiken; de vrijwilligers zijn de “ziel” van de community. Elk 

jaar treedt er een nieuw studentenbestuur op, de zogenaamde „Student board” 

waarbij elk boardlid verantwoordelijk is voor een focusgebied en de daarbij 

horende projecten. 

 



 

Pagina | 5  
 

De meerderheid van de studenten komt uit het buitenland, daarom is Engels onze 

voertaal. 

 

Onze basiswaarden zijn: 

– eerbied jegens ieders individuele waardigheid; 

– eerbied jegens de rechten van ieder lid van  de maatschappij; 

– geloof in het potentieel van menselijke groei en ontwikkeling; 

– respect voor de sociale, culturele en religieuze verschillen. 

 

Onze focusgebieden zijn: 

– spiritualiteit 

– sociale verantwoordelijkheid 

– duurzaamheid 

– ongestructureerde tijd 

– kunst & cultuur 

– wetenschappen 

 

Mogelijk wekt de term “ongestructureerde tijd” vragen op. Het gaat om het 

volgende: de huidige student zit in een strak georganiseerd studieprogramma; het 

is essentieel dat hij/zij weet heeft van ongestructureerde, vrije tijd, van de waarde 

daarvan en hoe hij/ zij daarmee om kan gaan bv. om contacten aan te gaan met 

anderen of met zaken die niet direct te maken hebben met de studie. 

 

Naast deze focusgebieden zijn natuurlijk community building, (mentale) 

gezondheid, eenzaamheidspreventie, oecumene en empowerment belangrijke 

thema’s. Het geheel van focusgebieden en thema’s wordt in het projectenoverzicht 

van par. 4 aangeduid met “aandachtsgebieden”. 

 

Via onze aandachtsgebieden komen we bij de Universiteit van Maastricht, waar de 

focus momenteel sterk gericht is op de “intelligentie van het hart” en community 

building. Vandaar dat wij ons er goed thuis voelen: onze doelen passen bij die van 

de universiteit. 
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Onze gemeenschap – onze community building – is ondenkbaar zonder 

coöperatieve communicatie. Je kunt niet een geweldloze, liefdevolle, 

samenwerkende gemeenschap bouwen als  de patronen van je communicatie daar 

niet op afgestemd zijn. Voor ons is heel belangrijk dat we ook met onze manier 

van spreken en denken open, gelijkwaardige en empathische relaties creëren. Op 

deze manier werken we naar win-win situaties, spreken we eerlijk en houden we 

ons doel voor ogen: elkaar begrijpen en leren kennen. Belangrijk is de kritiekloze 

zelfexpressie en de empathische afstemming op de andere. Ken je eigen behoeften 

en gevoelens, en wees nieuwsgierig naar hetzelfde bij anderen. Ga diep, tot aan 

de kern.  

 

 

3. Ons team 

 

 

 

Ons team telt 7 betaalde medewerkers, totaal ca 4 fte. We hebben twee pastores, 

een protestante en een rooms-katholieke, samen 1.9 fte. Verder is er een assistent 
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(1 fte), een office-manager (0.5 fte), een financieel assistent (0.15 fte) en een 

tweepersoons pr-team (0.4 fte). De chaplains en office manager zijn in dienst van 

de Stichting Oecumenische Studentenekklesia te Maastricht, de andere 

medewerkers zijn ingehuurd van de Universiteit. Daarnaast zijn er de 7 vrijwilligers 

van de Student board die verantwoordelijk zijn voor de opzet en uitvoering van 

alles wat op de aan hen toegewezen focusgebieden gebeurt, en de vele vrijwilligers 

die (delen van) projecten trekken, bv. de deelprojectleiders binnen het Refugee 

Project Maastricht en het Homeless Project Maastricht. De meeste vrijwilligers 

besteden ca. 1/2 dag per week aan hun taak, een klein deel van hen krijgt een 

bescheiden vergoeding van de Universiteit Maastricht. Zoals eerder gezegd is de 

inbreng van deze student-vrijwilligers essentieel in ons gemeenschap gebaseerd 

pastoraat. 

 

 

4. Onze projecten, services en activiteiten 

 

Hieronder volgt een lijst van onze projecten. Voor elk is een korte inhoud gegeven 

alsmede de kosten per jaar in k€. Aan het eind van deze paragraaf is een 

overzichtstabel gegeven; de projecten staan niet in volgorde van grootte. Wat de 

kosten betreft dient het volgende te worden opgemerkt: de Universiteit Maastricht 

betaalt de kosten voor de infrastructuur, d.w.z. gebouw, energie, ICT, secretariaat, 

office management, PR, etc., totaal ca. 85 k€/jaar. Deze kosten voeren we 

hieronder niet nog eens op, dus de enige kosten in onderstaand overzicht zijn de 

totale kosten voor de twee pastores (loon, werkgeverslasten, pensioen, 

cursuskosten, etc. totaal ca. 148 k€/ jaar) alsmede de specifieke projectgebonden 

kosten (ca.  4.5 k€). Het tarief, gebaseerd op het aantal declareerbare uren (totaal 

aantal uren min vakantie, ziekte, feestdagen, cursussen, werkoverleg en andere 

vormen van indirect) bedraagt 60 €/uur. Verder gaan we er van uit dat de 

studenten waarmee we werken hier slechts 40 weken per jaar aanwezig zijn.  
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4.1.Counseling 

 

48 k€/ jaar (800 uur/j) 

Aandachtsgebieden: spiritualiteit, mentale gezondheid, preventie 

 

Een van de belangrijkste en omvangrijkste projecten van ons studentenpastoraat 

is de counseling: gesprekken en sessies met individuele studenten die in 

problemen zijn geraakt of dreigen te geraken. Er zijn gemiddeld 10 gesprekken 

per week (2 pastores), gedurende 40 weken geeft 400 sessies van gemiddeld 2 

uur ofwel 800 uur/jaar. Er wordt samengewerkt met de psychologen van de 

Universiteit Maastricht. Met het Studenten Service Centre (SSC) wordt gewerkt 

aan preventie-activiteiten ter voorkoming van vereenzaming, suïcidaal gedrag, 

etc. Leiding en uitvoering van de counseling ligt in handen van de 

studentenchaplains. 
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4.2. Tafelen 

 

14.4 k€ (240 uur/jaar) 

Aandachtsgebieden: community building, mentale gezondheid, ongestructureerde 

tijd 

 

Tafelen is ons wekelijks vegetarisch diner waar we studenten voor een drie gangen 

diner hosten en altijd streven naar een goed gesprek. Of het nu gaat om een 

politiek debat, een religieuze discussie of gewoon een praatje, we voelen een 

gesprek rond de tafel aan als een belangrijk iets. Zeer frequent nodigen wij een 

organisatie uit waardoor/waarover zich een interessant gesprek kan ontspinnen, 

maar ook is er ruimte voor contacten en discussies tussen individuele studenten. 

Het eten is vegetarisch zodat wij aan al onze gasten van zeer verschillende 

religieuze-culturele pluimage een goed diner kunnen aanbieden. De bescheiden 

prijs is voor niemand een belemmering. 
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4.3. Taizévieringen 

 

2.1 k€/j ofwel 35 uur 

Aandachtsgebieden: spiritualiteit, community building, oecumene 

 

We vinden het belangrijk ook vieringen aan te bieden in de geest en in de stijl van 

Taizé. Dit gebeurt twee keer per maand, in de Sint-Servaasbasiliek, met ca 30 

personen waaronder de Katholieke zusters Dominicanessen en de Deken van 

Maastricht. De Deken van Maastricht is blij met deze samenwerking: vanwege onze 

Taizé-vieringen is hun Engelstalige mis nu goed bezet met universiteitsstudenten.  

 

De Taizévieringen harmoniëren geheel met onze visie op oecumenische 

samenwerking en we zijn blij dat we na een jarenlange stilte nu een constructieve 

samenwerking hebben met het katholieke studentenpastoraat in Maastricht. En 

niet alleen met het katholieke studentenpastoraat, maar via Deken Dautzenberg, 

ook met de katholieke gemeenschap van Maastricht.  
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Taizé is voor ons de bron van onze oecumene. Wij gebruiken de liederen niet alleen 

bij de Taizévieringen, ze zijn een terugkerend onderdeel op andere spirituele 

momenten van de InnBetween. 

 

 

4.4. Meditatie 

 

14.4 k€ ofwel 240 uur/j 

Aandachtsgebieden: spiritualiteit, mentale gezondheid 

 

We doen verschillende projecten rond meditatie: we bieden meditatiecursussen 

voor beginners en begeleide meditatie-sessies voor mensen met interesse voor 

deze manier van bewustwording. In onze stille ruimte komen we twee keer per 

week samen om te mediteren. 

 

4.5. Yoga 

 

4.8 k€ ofwel 80 uur/ jaar 

Aandachtsgebieden: spiritualiteit, gezondheid, incl. mentaal 
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Onze wekelijkse yogalessen zijn een goed voorbeeld van hoe we denken over 

multiculturaliteit. We geloven dat ook deze eeuwenoude Indische filosofie meer 

begrip en bewustwording kan brengen op ons spirituele pad. We willen er kennis 

mee maken en het integreren in ons leven. Yoga biedt de kans om stilte en rust te 

vinden in onze geest, via ons lichaam – daarom is iedereen welkom bij ons voor 

een yogales, tegen een economische prijs. 

 

4.6. Kirtan (zangcirkel) 

 

3.6 k€ ofwel 60 uur/ jaar 

Aandachtsgebieden: spiritualiteit, community building, oecumene, 

ongestructureerde tijd 

 

Elke tweede week organiseren we een gelegenheid om samen te zingen – want wij 

geloven in de kracht van de menselijke stem en het bindend effect van dit 

gezamenlijke zingen. We zingen elke tweede week op de Kirtan (Hindi voor 

zangcirkel) allerlei reflectieve  liederen van overal ter wereld, van verschillende 

spirituele tradities.   
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4.7. De „woensdagavonden” en de „weekendactiviteiten” 

 

12.6 k€ ofwel 210 uur/ jaar. 

Aandachtsgebieden: spiritualiteit, duurzaamheid, ongestructureerde tijd, sociale 

verantwoordelijkheid, wetenschappen, kunst & cultuur, community building 

 

Op elke tweede woensdag en elk tweede weekend van de maand wordt een zeer 

divers programma aangeboden, dat varieert van bezoeken aan delen van de stad 

of de omgeving tot de organisatie van workshops over o.a. een van de 

focusgebieden. 

 

Verschillende thema's van het vorige academiejaar: 

 

Woensdagavonden: 

Sustainability – Screening documentary “Chasing Corals” 

Science vs Religion: Clashing Worldviews? geologist and religious scholar Dr 

Richard Peters. 

Information evening – Remembrance visit to Auschwitz 

Poetry Slam spoken word Maastricht 
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Light Up the World in association with Liter of Light 

Ethics in Scientific Research – The story of Henrietta Lacks 

Seeking light – a Christmas Meditation 

Auschwitz Remembrance Lecture 

Delicious Vegan sweets 

Democratic Speed-Dating 

Marble Paper Evening 

Natural Soap Making 

The Dark side of Chocolate: make your own fair-trade chocolate! 

Easter Circle Ritual 

Chernobyl, Fukushima, Tihange? The Pros & Cons of Nuclear power 

Concert for the Heart – Jeska Onderwater 

Maastricht Against Plastic: Let our veggies breathe! 

Class(y) Dinner – Distribution of Goods & Resources 

Let’s Talk about Gender and Sexual Diversity! 

Evening of Poetry 

Shake Awake to Morning Beats 

The Art of Stamping 

DIY Organic Bread Baking Workshop 

Academic Year Closing BBQ 
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Weekendactiviteiten: 

Book swap! 

Make your own Tea 

Pastries making workshop 

Clothes Swap 

Clay workshop 

The Art of Letter Writing 

Intercultural Jam Session 

Sustainable DIY day with Green Office  

Women’s Rights Spoken Mic 

Winter get together – sing, eat and be merry! With rpm 

Beers and Carols 

Auschwitz Remembrance Visit 

Activity: Trip 

Date and place: 02/02/18 – 05/02/18, Auschwitz 

Indian Cooking Workshop 

Get the Groove – Poetry meets Music Open Podium Poëzie Maastricht 

Know your bike and how to take care of it! 

InnBetween Family Reunion 

Basketball tournament rpm 

Yoga Dance Live Music 

DIY Dreamcatcher 

A Walk in Sint-Pietersberg 
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+ something special:  

Advent Calendar - #MeToo 

Activity: Discussing and raising awareness on consent and harassment through 

short videos 

Description:  

#MeToo – Advent calendar 

Advent Adventure.  

We challenge you this December to face the reality of sexual harassment and 

assault. Help you to find methods, skill and knowledge to make a change, to 

overcome trauma.  

Advent, we are looking towards Christmas, when the Christian world celebrates 

God becoming human. In this advent time we long and search to find God among 

us, in the midst of us, in our own heart, so we can live up to our own Human and 

Divine self. 

 

4.8. Connect Festival 

 

7,2 k€ ofwel 120 uur. 

Aandachtsgebieden: alle 

 

Elk jaar in september richten we een week lang een gratis festival in, genoemd 

The Connect Festival. Wij vieren dan de kracht die mensen samenbrengt, bouwen 

bruggen voor en met mensen door inspirerende, onderhoudende en informatieve 

https://www.facebook.com/hashtag/metoo?source=feed_text
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evenementen. Een week van workshops, concerten, lezingen, documentaires, 

dansen, poëzie en nog veel meer. 

Word verbonden! 

 

 

Elk focusgebied van ons werk komt aan bod. Hier volgt een lijst van de thema's 

dit academisch jaar (2018-2019):  

 

Wetenschappen:  

- Verborgen smakelijke schatten die eindigen in jouw afval (samen met Green 

Office Maastricht). 

- Het bevorderen van jouw emotionele intelligentie: workshop, samen met 

Lunatik Psychology Student Association  

Duurzaamheid:  

- Grijp naar wat de natuur ons geeft! Workshop over thuisremedies;  

- Mensheid, red het eten! (in samenwerking met Foodbank Maastricht en 

Foodsharing Maastricht) 

 Kunst & Cultuur:  

- Shake Awake! Begin je dag al dansend;  

- De kracht van kunst in postconflict Irak;  
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- Illustreer jouw levensreis;  

- Jazz Jam Session – verbind je met je lichaam!  

Ongestructureerde tijd:  

- Begin je weekend met het ontdekken van jouw motivatie!;  

- Travelling Cafe: Vertel ons over je inspirerende reizen;  

- Maastricht naar Riddle Solver: Ontdek je stad en haar mysteriën!;  

- Internationale Potluck Piknik 

Spiritualiteit:  

- begeleide meditatie voor beginners; 

- yoga 

Social responsibility:  

- Speed-Dating met een Feminist – in samenwerking met de Feminists of 

UCM; 

- Refugee Project Maastricht: Informatienacht - met Refugee Project 

Maastricht 

 

4.9. „Loss and mourning” - „Verlies en rouw” 

 

3.0 k€ ofwel 50 uur/jaar 

Aandachtsgebieden: mentale gezondheid, spiritualiteit 

 

Het is onontkoombaar dat studenten geconfronteerd worden met sterfgevallen 

thuis of onder vrienden of collega’s. Er is een groep gevormd van studenten die 

zulks is overkomen en die onderling ervaringen uitwisselt zodat zaken 

bespreekbaar worden en de studenten elkaar tot steun kunnen zijn. Men komt met 

ca. 5-8 personen 5 keer per semester samen.  

 

We organiseren Loss and Mourning al meer dan 10 jaar lang. Sinds het vorige 

academische jaar doen wij dit twee keer per jaar, en we hebben altijd de maximum 

aantal deelnemers.  

 

Elk semester wordt er een nieuwe groep gevormd. Ook hier ligt de uitvoering bij 

de pastores, in samenwerking met de universiteitspsychologen. 

https://www.facebook.com/rpmaastricht/
https://www.facebook.com/rpmaastricht/


 

Pagina | 19  
 

4.10. „The purpose course” - de „doelcursus” 

 

3.6 k€ ofwel 60 uur/jaar. 

Aandachtsgebieden: mentale gezondheid, empowerment, spiritualiteit, verdieping 

 

Studenten ervaren vaak veel twijfels over hun studie, over keuzes die zij in hun 

nieuwe zelfstandige leven moeten maken en over hun toekomst. Vaak gaan hun 

twijfels gepaard met stress door te veel druk vanuit  studie of familie. Zij zijn vaak 

op een  kruispunt gekomen en hebben moeite om de juiste beslissing te nemen. 

Voor studenten die met verschillende problemen en twijfels zitten organiseren wij 

daarom een driedaagse ‘purpose course’. Tijdens deze workshops leren wij aan 

hen verschillende technieken waarmee zij hun doelen beter kunnen bepalen, hun 

twijfels kunnen verkennen, en zich verdiepen in wat voor hen echt belangrijk is of 

hoe zij hun motivatie kunnen verbeteren. Door de oefeningen, hulpmiddelen en 

goede discussies in kleine groepen stimuleren wij de studenten om naar een leven 

te werken die hen vreugde en geluk kan brengen, en een waarde- en liefde-vol 

bestaan. 

 

4.11. Verdieping 

 

 

5.4 k€ ofwel 90 uur/ jaar plus 1.000 € project specifieke kosten 
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Aandachtsgebieden: spiritualiteit, actualiteit, kwetsbaarheid, wetenschappen (o.a. 

geschiedenis) 

 

Elk jaar zetten we een verdiepingsmoment, een retraite in onze agenda. Voorheen 

organiseerden wij een keer per jaar een meditatieweekend. Daarna in 2018 

hebben wij samen met de Universitaire Studentenpastoraat uit Delft, Motiv een 4 

daagse ‘Auschwitz rememberance visit’ georganiseerd. De Shoah is een 

onuitwisbare gebeurtenis in onze geschiedenis en wij willen graag met onze 

studenten bij dit thema stil staan. Het is belangrijk om studenten bewust te maken 

van de gevaren die nog altijd in de wereld aanwezig zijn en die leiden tot oorlog 

en geweld. Van 2 t/m 5 februari hebben 28 deelnemers een bezoek gebracht aan 

Krakow & Auschwitz. Studenten uit verschillende steden zoals Den Haag, 

Maastricht, Delft en Amsterdam hebben geparticipeerd. Doordat de deelnemers 

verschillende nationaliteiten hadden (Nederland, Duitsland, Chili, Rwanda, VS), 

zorgde dit voor een goede mix en interessante gesprekken.  

 

The InnBetween & MoTiv hebben de reis als zeer waardevol ervaren. Het 

pressurecooker-model werkt goed om in een korte periode ervaringen van 

Auschwitz op te doen en alsmede hierover te reflecteren. Naar aanleiding van ons 

bezoek is ook een reflectie/documentarie gemaakt die beschikbaar is voor een 

bredere publiek. Ook voor 1 t/m 4 februari 2019 staat Auschwitz bezoek opnieuw 

gepland. Deze keer gaan wij het samen organiseren met Motiv Delftse 

studentenpastoraat, Leidse Studenten Ekklesia en Katholieke Raad voor het 

Jodendom. 
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4.12 Maandelijks networking evenement 

 

1,8 k€ ofwel 30 uur/jaar 

Aandachtsgebieden: community building 

 

Onze missie om te bouwen aan een gemeenschap betreft niet alleen onze 

bezoekers: we vinden de samenwerking met andere organisaties van de stad 

Maastricht en de universiteit ook heel belangrijk. Ons doel is dat al die 

betekenisvolle organisaties die geloven in dezelfde waarden als wij zich meer 

zichtbaar kunnen maken.  

 

4.13. Regelmatige poëzie evenement 

1.2 k€ ofwel 20 uur/jaar  

Aandachtsgebieden: kunst & cultuur, sociale verantwoordelijkheid 

 

In het kader van onze woensdagavonden en weekendprogramma’s hebben we al 

verschillende keren Spoken Word Maastricht uitgenodigd om onze bezoekers 

kennis te laten maken met slam poetry. Vanaf dit academische jaar wordt het een 

regelmatig programma want we geloven in de kracht van het uitgesproken woord. 

Spreek – en er komt een verschil in politieke, maatschappelijke zaken. Spreek – 

en je kunt de wereld veranderen.  
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4.14. Homeless Project Maastricht 

 

1.8 k€ ofwel 30 uur/jaar 

Aandachtsgebieden: sociale verantwoordelijkheid, community building, mentale 

gezondheid, ongestructureerde tijd 

 

Het Homeless Project Maastricht was eerst een initiatief van een jonge student. Ze 

begon met een paar andere enthousiaste vrijwilligers te koken voor de inwoners 

van de Salvation Army, namelijk drugsverslaafde daklozen. Later kwam ze eens 

langs in de InnBetween. Sinds die ontmoeting kunnen we trots zeggen dat we een 

nieuw project hebben: HPM, Homeless Project Maastricht. We geven het de nodige 

steun, niet alleen op organisatorisch gebied, ze krijgen ook veel steun van de 

pastors in verwerking van moeilijke momenten.  

 

En vanaf dit semester is het Homeless Project uitgegroeid van een simpel 

kookinitiatief naar een buddyprogramma met de daklozen: de vrijwilligers van de 

project koken voor de inwoners, daarna eten ze samen en spelen ze 

gezelschapspelletjes.  
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Het Homeless Project Maastricht was genomineerd voor Student Price van de 

University Maastricht.  

 

4.15. Refugee Project Maastricht 

 

28.5 k€ ofwel 475 uur/ jaar plus 3 k€ / jaar specifieke projectkosten 

Aandachtsgebieden: sociale verantwoordelijkheid, empowerment, kunst en 

cultuur, community building, mentale gezondheid, preventie, ongestructureerde 

tijd, integratie 

 

Een belangrijke project op het gebied van sociale verantwoordelijkheid is het 

Refugee Project Maastricht (RPM). Met maar liefst 85 studenten vrijwilligers in 

2017-2018 een wekelijks aantal bezoekers van rond 120 personen is het een zeer 

grootproject binnen  The InnBetween. Het project is in 2015 als studenteninitiatief 

met de ondersteuning en begeleiding vanuit de InnBetwen en de Universiteit 

Maastricht opgestart.  In 2018 (en voorafgaande jaren) is dit project door de 

Universiteit Maastricht, Gemeente Maastricht, Kansfonds, Oranje fonds, PIN-KNR 

(Projecten in Nederland van de Katholieke Nederlandse Religieuzen) financieel 
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ondersteund, en het Elisabeth Strouven Fonds is ook gaan sponsoren. De 

doelgroep zijn de vluchtelingen (vooral Syriërs en Afghanen) die momenteel in het 

AZC verblijven alsook de nieuwe statushouders die in grote aantallen in de 

afgelopen 3 jaar in Maastricht zijn gevestigd. Het project beoogt de nieuwkomers 

via laagdrempelige activiteiten beter in de Nederlandse cultuur en omgeving te 

laten integreren. Integratie heeft weinig kans van slagen indien deze mensen 

alleen maar als slachtoffers worden gezien en geholpen. Verstandig lijkt te 

accepteren dat een (groot) deel van deze mensen in Nederland zal blijven. We 

gaan dus naast deze nieuwe medeburgers staan, helpen hen op een praktische 

wijze de weg te vinden in dit land en zijn cultuur en voorkomen dat ze in een 

geïsoleerde positie geraken en daarmee een probleem worden. Onze missie is om 

bruggen te slaan tussen de lokale gemeenschappen en de mensen die uit 

oorlogsgebieden zijn gevlucht, daarbij is de samenwerking met diverse lokale 

organisaties voor ons ook heel belangrijk. Uitgangspunt voor ons werk is 

gelijkwaardigheid en het besef dat onze Nederlandse samenleving - net als andere 

samenlevingen – al vele malen verrijkt werd door grote groepen vreemdelingen. 

Velen van onze student-vrijwilligers komen zelf uit het buitenland en hebben een 

deel van de problemen van de asielzoekers aan den lijve meegemaakt (taal, 

cultuur, etc.). 

 

De essentie is: samen dingen doen en zo bruggen bouwen. Het geheel wordt 

georganiseerd door de InnBetween (coördinatie, communicatie, trainen van de 

vrijwilligers, faciliteren bijeenkomsten van grote groepen, etc.) waarbij nauw 

wordt samengewerkt met de gemeente Maastricht, het COA, sportclubs, 

vrijwilligersorganisaties, de VluchtelingenWerk  en anderen. Naast dit grote project 

zijn er kleinere waarin wordt samengewerkt met het buurtplatform, Serve the City, 

Leger des Heils, etc. 

 

Het project is onderverdeeld in verschillende teams: Language (Nederlands en 

Engels), Social, Sports, Connect, Music, Homework Help en Communication. Deze 

teams hebben hun eigen teamleider en vrijwilligers (voornamelijk studenten, soms 

ook asielzoekers zelf). Zij organiseren hun eigen activiteiten, waarbij de bezoekers 

vaak naar activiteiten van meer dan één soort team gaan.  
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4.16 Resumé projecten 

Titel project Kosten per jaar, k€ 

Counseling  48.0 

Tafelen 14.4 

Taizévieringen 2.1 

Meditatie 14.4 

Yoga 4.8 

Kirtan (zangcirkel) 3.6 

Woensdagavonden en weekendactiviteiten 12.6 

Connect Festival 7.2 

Verlies en rouw groepen 3.0 

Doelcursus 3.6 

Verdieping 5.4 

Maandelijks networking evenement 1.8 

Regelmatig poëzie evenement 1.2 

Homeless Project Maastricht 1.8 

Refugee Project Maastricht 28.5 

Totaal 152.4 

 

 

 

5.Hoe worden we gefinancierd? 

Wat de financiering betreft bevinden wij ons in een overgangsfase. Dit wordt 

duidelijk uit een korte terugblik op onze geschiedenis. Het pastoraat startte in 

1975, tegelijk met de Universiteit Maastricht waarbij de initiatieven van zowel 

Rooms-Katholieke als Protestantse kant kwamen; zowel de paters Jezuïeten als 

het dekenaat Maastricht speelden een belangrijke rol. Zowel in bestuur als in het 

daadwerkelijke pastorale team werkten protestanten en rooms-katholieken zij aan 

zij. De chaplains werden om niet ter beschikking gesteld door de kerken of 

kerkelijke organisaties; het geheel begon immers klein en men kon dit nog naast 

het gewone werk doen. 

Na ca. 5 jaar werd een speciale (Protestantse) chaplain, Geert v.d. Bom, benoemd. 
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Hij werd betaald door de toenmalige Gereformeerde Kerken in Nederland en enkele 

protestantse fondsen. Rond die tijd begon het bisdom Roermond haar eigen 

studentenpastoraat. Het gevolg van een en ander was dat er vanaf 1979 langjarige 

financiële relaties ontstonden met de protestantse kerken/fondsen, terwijl dat bij 

de Rooms-Katholieke kerk veel minder ver gekomen is ( zie onderstaande tabel, 

betreft situatie 2017, in 2018 zijn 2 nieuwe Rooms-Katholieke fondsen aangehaakt 

en participeert het neutrale Elisabeth Strouven Fonds in de tweede fase van het 

Refugee project Maastricht ). Er was wel één Rooms-Katholiek fonds dat lange 

jaren heeft bijgedragen en ook twee Rooms-Katholieke fondsen steunden ons in 

2017 in het Refugee Project Maastricht. Er was wel steeds een chaplain met 

Rooms-Katholieke achtergrond werkzaam; deze werd betaald uit de bijdragen van 

bovengenoemd Rooms-Katholieke fonds en uit bijdragen van onder anderen de 

Universiteit Maastricht. 

 

Bron Bijdrage baten, % 

Universiteit Maastricht 38 

Protestantse kerken en fondsen 40 

Rooms-Katholieke fondsen, langjarig 3 

Rooms-Katholieke fondsen, project 

2017 

9 

Neutrale fondsen 4 

Gemeente Maastricht 3 

Diversen 3 

 

De eerste verandering die we nastreven is dan ook dat we een meer omvattende 

relatie nastreven met de Rooms-Katholieke kerk en Rooms-Katholieke fondsen. 

De tweede verandering vloeit hier uit voort. De protestantse kerk en fondsen die 

ons tot nu toe ondersteunden, kennen ons al jaren en zijn gewend en bereid te 

werken op basis van capaciteitsfinanciering, d.w.z. men ondersteunt ons zonder 
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dat er elk jaar een gedetailleerde projectplanning wordt besproken en/of 

goedgekeurd. De nieuwe sponsors die we nu zoeken kennen ons veel minder en 

vragen logischerwijs om een beschrijving van de werkzaamheden, project 

financiering dus. 

We proberen beide mogelijkheden ineen te schuiven: sponsors kunnen één, 

meerdere of alle projecten ondersteunen. Deze ondersteuning geschiedt op niet-

exclusieve basis, d.w.z. meerdere sponsors kunnen participeren in hetzelfde 

project en de resultaten zijn toegankelijk voor iedereen. Het is aan de sponsor te 

beslissen welke projecten hij steunt: één, meerdere of alle. Op deze wijze kunnen 

bestaande sponsors die doorgaans werken op basis van capaciteitsfinanciering 

daarmee doorgaan of overschakelen op de projectfinanciering, die gewenst wordt 

door de nieuwe fondsen 

 

Wat de verdeling van de sponsorbijdragen over de projecten betreft nog het 

volgende: sponsors zullen aan het eind van of tijdens het project aan The 

InnBetween om een verantwoording vragen. Zo’n verantwoording veronderstelt 

dat per project de geplande uitgaven in evenwicht zijn met de geplande 

sponsorbijdragen. Immers, als een project 2 keer “overtekent” zou zijn en aan het 

eind de bijdragen twee keer groter blijken dan de gemaakte kosten zal een deel 

van de sponsors ontevreden worden.  Een evenwichtige toewijzing van de 

bijdragen aan de projecten veronderstelt dus overleg tussen sponsors en The 

InnBetween. 

Naast deze financiële aspecten is voor ons de inhoudelijke communicatie met de 

sponsors over het werk cruciaal. We willen daarom op regelmatige basis een 

discussie (mid)dag organiseren om met de sponsors het werk van het verstreken 

periode en de plannen voor de toekomst te bespreken waarbij we hopen dat de 

sponsors een maximale input leveren. 
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6. En hoe kun je nog meer tegen ons aankijken? 

Het meerderheid van onze bezoekers heeft een niet-Christelijke achtergrond en 

deze mensen weten zeer wel dat The InnBetween gedreven wordt door Christenen 

met als motief (citaat uit projectvoorstel van Frits Koppelaar): ”In het evangelie 

zien we een boodschap van liefde voor ieder wezen. Deze liefde vormt voor ons de 

kern van onze gemeenschap, waarin we studenten uit allerlei landen en met zeer 

diverse achtergronden verwelkomen om een thuis te vinden. We nodigen ze uit 

actief mee te doen, verantwoordelijkheid te nemen binnen de gemeenschap en in 

de wereld, te delen, te groeien”. Sommigen zien ons daarom als een soort “kerk” 

voor vooral niet-Christenen. Dit geldt o.a. voor de Protestantse Kerk Nederland 

(PKN) die op 100 plaatsen in Nederland nieuwe vormen van kerk-zijn stimuleert, 

die interessant zijn voor jongeren en anderen die zich in de traditionele kerken 

niet (meer) thuis voelen. PKN heeft besloten ons als een wat zij noemen 

“pioniersplek” te beschouwen en voor 3 jaar te subsidiëren. Deze subsidie betreft 

ons gehele programma en komt bovenop de reguliere PKN-subsidie voor het 

studenten pastoraat. 


