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1.

The InnBetween. Wat zijn we en waarom zijn we er?

The InnBetween – het studentenpastoraat van de Universiteit Maastricht – houdt zijn
poorten open voor alle studenten, ongeacht geloof of afkomst, sinds 1975.
Wij zijn een open studentengemeenschap die samenkomt om betekenisvolle
ervaringen te hebben en delen.
We organiseren verschillende evenementen met de focus op thema’s waardoor we
geraakt worden en waarvoor we aandacht willen vragen. Wij zijn gedreven door
spiritualiteit. We richten ons op de volgende focusgebieden: spiritualiteit, sociale
verantwoordelijkheid, duurzaamheid, ongestructureerde tijd, kunst & cultuur en
wetenschap.
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 heeft zowel de familie achtergelaten
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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 vaak voor.
In onderzoek komt naar voren dat om burn-out, depressie en eenzaamheid tegen te
gaan onder studenten het van groot belang is dat studenten ervaren dat ze zich thuis
mogen voelen en dat ze mee mogen doen. A sense of belonging is van groot belang
voor studentenwelzijn. 1
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
maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Kortom ruimte om elkaar over
eigen grenzen heen te treffen, elkaar tot steun en inspiratie te zijn in een veilig thuis
- ver van huis.
Vanuit onze visie vinden wij het belangrijk om te reageren op de actualiteit en zijn
wij betrokken op de samenleving. De focus op spiritueel activisme en sociale
rechtvaardigheid groeide dit jaar dan ook sterk. De studenten worden immers
voorbereid op het leveren van een bijdrage aan de samenleving vanuit hun talent en
persoonlijke betrokkenheid. Ook als studentenpastoraat groeien wij mee met onze
studenten, en zijn wij elk jaar meer en meer betrokken op de samenleving.

1

Dopmeijer, J. M. (2021). Running on empty: The impact of challenging student life on wellbeing
and academic performance.
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Vanzelfsprekend proberen we dan ook studenten te stimuleren om over hun eigen
grenzen te kijken, door herkenbare, aansluitende of schurende ontmoetingen met
anderen. Veel van deze studenten zullen belangrijke beleidsfuncties gaan vervullen
in hun verdere carrière: daarom verbreden we ook hun horizon. Er is een wereld
buiten jou; maak kennis met andere culturen, ideeën en opvattingen en wordt alert
voor de verschillen. Verwerf nieuwe vaardigheden voor de wereld van nu, help mee
een positieve veranderingen te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor jouw
handelen.

Qua omvang zijn we de laatste jaren sterk gegroeid, mede door de veel geschiktere
huisvesting. Er komen meer dan 2000 bezoekers per maand in ons pand. Zij hebben
een verscheidenheid aan religieuze en niet-religieuze achtergronden. Door onze
onlineactiviteiten is onze zichtbaarheid ook vergroot.
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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 ernaar streeft een levende, actieve gemeenschap te zijn en te laten
groeien. Waar mensen leren hun eigen weg te herkennen. Waar mensen zich samen
inzetten om het leed in de wereld te verlichten.
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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

jlid

verantwoordelijk is voor een focusgebied en de daarbij horende projecten. Deze
verantwoordelijkheid creëert eigenaarschap.
De meerderheid van de studenten komt uit het buitenland, daarom is Engels onze
voertaal.
Onze basiswaarden zijn:
–eerbied voor ieders individuele waardigheid;
–eerbied voor 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
–wetenschap
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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”.
Onze aandachtsgebieden passen goed bij die van de Universiteit van Maastricht, waar
de focus momenteel sterk gericht is op de “intelligentie van het hart” en community
building.
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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 ander. Ken je eigen behoeften en gevoelens, en wees
nieuwsgierig naar de ander. Ga diep, tot aan de kern.

Door de pandemie is ons werk dit jaar veel van vorm veranderd, maar niet van ethos.
Tijdens de eerste golf verplaatsten we onze activiteiten online en zo hebben we zelfs
kunnen groeien. We zien nu dat dat ook kwam doordat we sinds augustus 2019 al een
community hadden opgebouwd. De tweede golf maakte ons tegelijkertijd
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creatief en meer betrokken. Dit keer zijn de studenten en medewerkers van de
universiteit uitgeput, voelen zich hulpeloos en ervaren veel angst en onzekerheid over
de toekomst.
De opgekropte woede en angst in onze samenleving manifesteert zich in vormen van
polarisatie in onze stad, waar wij, studentenpastoraat The InnBetween, onze rol pleiten
voor degenen die geraakt worden en zich onveilig voelen. Onze focus verschoof naar meer
counseling en advocacy. We hadden ook meer tijd om onderzoek te doen naar de huidige
behoeften van onze student en de vluchtelingengemeenschap in onze stad en hebben
RPM en ons team geherstructureerd naar de huidige gegevens en behoeften. We hebben
ook een nieuw project toegevoegd, The Maastricht Catholic Student Chaplaincy met de
coördinatie van Sr. Agnes.

Ook al leven we in een onzekere tijd en is het werk daardoor geïntensiveerd, de
pandemie gaf ons de focus om ons weer te richten op interne structurele
ontwikkelingen

en

veranderingen

door

te

voeren

die

onze

organisatie

toekomstbestendig maken.
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3. Ons team – The InnBetween

The InnBetween bestaat uit een kernteam van medewerkers in dienst van de
organisatie. Dit kernteam wordt ondersteund door een groep student-medewerkers.
De student-medewerkers werken meestal 1 of 2 jaar voor ons. Het grootste project,
het Refugee Project Maastricht (RPM), heeft sinds 2019 een eigen projectleider. In
2020 werd onderzocht hoe RPM had gefunctioneerd en wat de wensen van met name
vluchtelingen waren. Dit leidde tot een gedeeltelijk nieuwe organisatiestructuur
waarbij de student-medewerkers meer samen gingen werken. Tevens werden twee
vluchtelingen in het team opgenomen, zodat er meer dan voorheen sprake was van
een wisselwerking tussen studenten en vluchtelingen.
In 2020 waren er enkele mutaties: het contract met de tweede pastor werd uitgebreid en
er kwam een student-medewerker communicatie in dienst. Per eind 2020 waren
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er vijf medewerkers in dienst (3 fte), te weten twee pastores (1,56 fte), een
projectleider RPM (0,5 fte), een student-medewerker communicatie (0,44 fte) en een
office manager (0,5 fte). Daarnaast was er een medewerker gedetacheerd vanuit de
Universiteit Maastricht.
Via het uitzendbureau InterUM lenen we voor 0,7 fte studenten in. De groep
studentboard leden bestond uit 6 leden, ieder verantwoordelijk voor één van onze
aandachtsgebieden:

spiritualiteit,

sociale

verantwoordelijkheid,

duurzaamheid,

ongestructureerde tijd (Tafelen), kunst & cultuur, en wetenschap.

Het RPM project kent 7 teamleiders (student-medewerkers), ieder verantwoordelijk
voor een eigen team van vrijwilligers rond 1 of 2 van de volgende themagebieden:
Huiswerkbegeleiding, Muziek, Taal (Nederlands, Engels, Arabisch), Sport en Life
Skills, Communicatie, Create & Connect (verbinding) en Social Events (sociale
evenementen), Family support en Explore Maastricht. De leden van de RPM Student
Board krijgen een kleine vergoeding van de Universiteit Maastricht (via InterUM).
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4. Onze projecten, services en activiteiten

Hieronder volgt een lijst van onze projecten.
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4.1.Counseling

Aandachtsgebieden: spiritualiteit, mentale gezondheid, preventie
Een van de belangrijkste en omvangrijkste projecten van ons studentenpastoraat is
de counseling. Dit zijn gesprekken en sessies met studenten (individueel en in
groepen) die in problemen zijn geraakt of dreigen te raken of bijvoorbeeld te maken
hebben gehad met verlieservaringen. Tegelijkertijd kan counseling ook plaats vinden
tijdens events. Dat komt door onze unieke werkwijze. Doordat studenten
verantwoordelijkheid dragen voor de meeste events (en ondersteund worden door
onze pastores) hebben zij ruimte om in gesprek te gaan met de studenten en relaties
met hen op te bouwen.

Wij merken dat een (helaas groeiend) deel van de Maastrichtse studenten in een
kwetsbare situatie verkeert: bij de meerderheid van de studenten gaat het om
mentale problematiek, soms gaat het ook om financiële problematiek.
Een groot probleem is bijvoorbeeld eenzaamheid onder studenten. Velen vinden het
moeilijk om daar het gesprek over aan te gaan. De vele internationale studenten zijn
vaak ver van huis, waardoor eenzaamheid vergroot wordt.
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Tijdens de lockdown ging de counseling door, altijd volgens de maatregelen. Heel veel
van de counseling gebeurde online, wat een heel andere manier van werken vraagt
van onze pastors.
Tijdens de pandemie werden al die eenzaamheid problemen nog dieper – we hebben
geen exacte cijfers, maar de toename van zelfmoordgedachtes en pogingen was
schokkend duidelijk. Zie ook hier de verwijzing naar het promotieonderzoek van Jolien
Dopmeijer.
Helaas zien we ook studenten die te maken hebben gehad met seksueel geweld en
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voor deze vragen en voor de verwerking van
deze traumatische ervaringen zijn wij als pastores niet altijd toegerust. Wij maken
ons hard voor deze studenten, en vanuit een opgezette werkgroep in samenwerking
met verschillende partners willen wij deze problematiek aanpakken en het taboe
doorbreken.

De universiteit wordt jaar na jaar steeds internationaler – waardoor het belang van
interculturele kennis en skills toeneemt. Bijvoorbeeld als het gaat om rituelen bij
rouwverwerking of collectieve trauma’s zoals rampen die verschillende groepen
studenten raken. Ook kan het zo zijn dat een student of staflid met een specifieke
nationaliteiten slachtoffer wordt van pest- en uitsluitingsgedrag. Studenten en
medewerkers kunnen zo in een isolement raken.
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Uiteraard (en misschien wel in toenemende mate) zetten de verwachtingen van de
universiteit de studenten én medewerkers onder hoge prestatiedruk.
We willen ook nog de impact van de studentenverenigingen en hun zogenaamde
ontgroening aanhalen. Er wordt gewerkt aan het veranderen van een cultuur waarbij
macht en uitsluiting gebruikt worden als voorwaarde om deel te kunnen nemen aan
het verenigingsleven.
De stad en de universiteit bieden een ontoereikend vangnet voor de problemen van
de diverse studentenpopulatie. De universiteit telt op dit moment maar 6
psychologen. Verder zijn er in de stad maar een beperkt aantal therapeuten
beschikbaar die goed Engels spreken. Het belang van het studentenpastoraat wordt
hierbij nog eens onderstreept. Studenten kunnen altijd bij ons terecht. Wel verwijzen
wij door als dat nodig is.

Er zijn gemiddeld 20 gesprekken per week (door 2 pastores), wat betekent heel veel
werk voor onze chaplains. 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 studentenpastores.
Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat het belang van pastoraat niet enkel bij een
crisis in het leven van een student geldt. Ook het verruimen van het perspectief op
zingeving en existentiële vragen, op dat wat het goede leven is voor iedereen, op
normen en waarden en het kunnen werken aan een inclusieve samenleving valt
binnen het werkterrein van de studentenpastores.

Pagina | 15

4.2. Tafelen

Aandachtsgebieden: community building, mentale gezondheid, ongestructureerde
tijd
Tafelen is ons wekelijks vegetarisch diner waar we voor studenten 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, goede gesprekken en het
ontmoeten van nieuwe mensen staat centraal. 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 (met vegan optie) zodat wij aan al onze gasten een goed diner
kunnen aanbieden. De bescheiden prijs is voor niemand een belemmering.
Tafelen organiseren in deze tijden is en blijft een uitdaging. Met de creatieve ideeën
van onze bestuursleden en andere studenten vonden we verschillende mogelijkheden
om deze meer dan 40jarige traditie door te zetten.
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Nu Tafelen ons langstlopende programma is, willen we het niet zomaar van de hand
doen. Toch is het lastig om mensen bij elkaar te brengen in het geval van een
pandemie. Sociale interactie is de sleutel van de menselijke aard en onlineomgevingen zijn ook geen geschikte vervanging.
Daarom willen we een raamwerk bieden dat zo veilig mogelijk is en toch rekening
houdt met het sociale karakter met alle geldende beperkingen en maatregelen voor
extra veiligheid.
Tijdens de eerste lockdown gingen we samen online koken: de recept en de
ingrediëntenlijst was online bereikbaar, en via een Zoom-link konden de studenten
online gezellig samen koken en eten. Een van de pastores was altijd aanwezig, zoals
dat gebeurt bij de “echte”, offline Tafelen donderdagavonden.
In dit academisch jaar hebben we onze pandemie-Tafelen weer vernieuwd: laat ons
Tafelen-to-go voor te stellen!

Het idee is heel simpel:
In onze gemeenschap zijn studenten die in de horeca werkten voordat de laatste lockdown
werd ingevoerd. Velen van die zijn deze baan de laatste tijd kwijtgeraakt. We bieden hen
de ruimte om het Tafelen-diner te koken, hun tijd doelgericht te vullen
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en hun vaardigheden te trainen. Allemaal, terwijl de winst die wordt gemaakt, naar
hun portemonnee gaat.
Ook als deelnemer heb je de kans op sociale interactie. Terwijl je je aanmeldt, heb je
de mogelijkheid om een andere persoon te ontmoeten (18.30 uur) voordat het diner
klaar is (rond 19.00 uur) en een kleine wandeling door de stad te maken om elkaar
te leren kennen. Wil je het eten echter meenemen naar je huis om samen met je
huisgenoten op te eten, dan is dat ook prima. Omdat Tafelen ook gaat over goede
gesprekken, geven we je naast je eten ook een conversatiestarterpakket om thuis
met je huisgenoten van je eten te genieten.
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4.3. Taizévieringen

Aandachtsgebieden: spiritualiteit, community building, oecumene
We vinden het belangrijk ook vieringen te verzorgen in de geest en in de stijl van
Taizé. Dit gebeurt wekelijks in de Sint-Servaasbasiliek met ca 20 personen. Er wordt
hiervoor nauw samengewerkt met de Deken van Maastricht, John Dautzenberg.
Dautzenberg is blij met onze samenwerking en we hebben inmiddels een goede relatie
opgebouwd.
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
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alleen met het katholieke studentenpastoraat, maar via Deken Dautzenberg, ook met
de katholieke gemeenschap van Maastricht.
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 The InnBetween.

4.4. Meditatie

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
Pagina | 20

manier van bewustwording. In onze stille ruimte komen we twee keer per week
samen om te mediteren. Deze sessies worden begeleid door onze chaplains. Op deze
manier dragen we bij aan het vergroten van de mentale gezondheid van studenten.
Tijdens de pandemie hadden we verschillende oplossingen om samen te mediteren:
eerst waren de begeleide meditatie sessies volledig online. Daarna creëerden we een
hybride oplossing: een bepaald aantal studenten mocht aanwezig zijn (altijd conform
de corona maatregelen), en de meditatie was ook livestreamed via onze social media.
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4.5. Yoga

Aandachtsgebieden: spiritualiteit, gezondheid, incl. mentaal
We geloven dat ook deze eeuwenoude Indiase yogafilosofie meer begrip en
bewustwording kan brengen op ons eigen 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 schappelijke prijs.
Tijdens de eerste lockdown werden de yogalessen volledig online gegeven. Daarna,
als de maatregelen daar de mogelijkheid gaven, lieten we ook een beperkt aantal
deelnemers in The InnBetween meedoen.
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4.6. Kirtan (zangcirkel)

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. Vanzelfsprekend gebeurt deze programma via livestream in deze
vreemde tijden, en we hopen van ons hart dat we zo snel mogelijk weer samen mogen
zingen!
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4.7. De „woensdagavonden”: “Wide Horizons”, en de
„weekendactiviteiten”: “Growth”

Aandachtsgebieden: duurzaamheid, ongestructureerde tijd, sociale
verantwoordelijkheid, wetenschappen, kunst & cultuur, community building
Op elke woensdag en elk tweede weekend van de maand wordt een zeer divers
programma aangeboden. De meeste activiteiten worden georganiseerd door onze
studententeamleden die begeleid worden door onze pastores. De activiteiten varieren
van bezoeken aan delen van de stad of de omgeving tot de organisatie van workshops
over o.a. een van de focusgebieden. In 2018 hebben we een nieuwe naam bedacht
voor deze evenementen. De woensdagavonden zijn vanaf die tijd “Wide Horizons”,
de weekendactiviteiten kregen de naam “Growth”.
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Verschillende thema's van academisch jaar 2019-2020:

Wide Horizons (woensdagavonden):
Legal Action Training with XR
Clothing Swap and Movie Night of Fabric Industry
Chakra Yoga Workshop with Caro
On the Way to Become a Cyborg
PLAY! Workshop Theatre of the Oppressed
Dawn of the Light Screening
Belly Dance Workshop
Take a Step Forward in Recycling
Soap DIY Workshop with RPM and Enactus
Game of Privilege – Poverty and Equality
University Christmas Service – Tired of Waiting Alone
Ways of Thinking Outside of the Box
Salsa Workshop
Gender Stereotypes and How They Affect Us
Get Involved! Info Market – Student & City
DIY Personal Care and Cleaning Products Workshop
The Maze of Intimacy
Let’s Make Some (Feminist) Collage Art!
Decorate Your Room Walls
Transformation
Upcycle Planter Boxes and Candles
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Belly Dance Workshop – second, online edition
Discussion: Fighting for Justice in Abuse Cases
Tea Talk about Fasting
Mindfulness and the Brain: What’s Going on There?
Christianity, Racism & Privilege – Thinking Out Loud
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Growth (weekendactiviteiten):
Hiking Afternoon – We Have Wanderlust!
Mov*in w/ Coco – Free Your Dance
Sustainability Workshop with Sacha
Air Pollution – How Is Maastricht’s Air Quality?
Sociocracy – How to Create Dynamic Social Structures?
Banana Bread Baking Breakfast
Advent/ure – Winter Retreat Day
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The Art of Writing Letters
Vegan Baking Workshop
Tibetan Medicine and Buddhism- Key
Insights Clothing Swap & Brunch
The Happiness Formula: A Self-Discovery Workshop
Easter Vigil
Easter Service
Resilience and Connection – in Times of Social
Distancing Plastics Clean Up - #SchoneMaas
Energetic Yoga & Powerful Breathing Techniques
Host Yourself
Learning to Say No: Inner Approach Towards Self-Responsibility
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4.8. Better together: Winter Break in Maastricht
Aandachtsgebieden: ongestructureerde tijd, spiritualiteit, community building

Dit jaar was kerstmis een moeilijke periode voor zoveel studenten: eenzaam en
opgesloten, geïsoleerd… ver van hun geliefden. Daarom lieten we onze deuren –
virtueel en in het echt – open staan tijdens de kerstvakantie. Er was altijd iemand
aanwezig voor een gesprek, een thee of koffie – deze was onze “Holiday Walk-in
Cozy Time at The InnBetween”.
We boden aan ook verschillende online evenementen. Enige voorbeelden:
Online Kombucha and Matcha Workshop
Online Gingerbread House Decorating
Online Movie Night: The Biggest Little Farm
Share a Meal – X-mas Edition
#WeAreEachOthers BUSINESS-Advent Challenge #1
#WeAreEachOthers JOY - Advent Challenge #2
Better Together: A Closure To Year 2020
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4.9. Connect Festival

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 en informatieve evenementen.
Een week voor workshops, concerten, lezingen, documentaires, dansen, poëzie en
nog veel meer.
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Elk focusgebied van ons werk komt aan bod. Hier volgt een lijst van de thema’s van
vorig academisch jaar (2019-2020):
Tai chi session with Equilibrium Maastricht
Mental health and student life workshop
Self-gynecology workshop from a feminist, queer activist
Prepare to Climate March & DIY waste alternatives
What about Bolivia’s Amazon and human rights?
Panel discussion: climate emergency
How to create change? Discussing approaches
Vinyasa Flow Yoga
Singing circle: Kirtan
Boundaries, consent & intimacy workshop
Power and privilege workshop
Tafelen: share a meal with Refugee Project
Maastricht Drum circle with Centrum Vaktherapie
Connect Festival goes to March!
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Checking in with oneself: tools and exercises for self-direction
Brunch and spiritual activism – arts & culture day
Face-painting and tea
Musicality of moving bodies workshop
Cozy concert evening

Dit jaar was natuurlijk anders. We organiseerden online workshops in plaats van
evenementen in ons studentenpastoraat. Voor deze online workshops werkten we
samen met verschillende lokale organisaties, vooral met Mondiaal Maastricht.
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4.10.Paradigm shifts and popcorn – Documentaries for Change
Aandachtsgebieden: alle
Paradigm Shifts & Popcorn: een serie documentaires en discussiemaandagen waarin
we ons voorstellen hoe de wereld zou moeten zijn. Elke documentaire heeft een
thema

dat

verband

houdt

met

duurzaamheid,

spiritualiteit,

sociale

verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid en wereldburgerschap.
Paradigm Shifts & Popcorn is een samenwerking tussen The InnBetween en Mondiaal
Maastricht.
4.11. „Loss and mourning” - „Verlies en rouw”

Aandachtsgebieden: mentale gezondheid, spiritualiteit
Het is onontkoombaar dat studenten geconfronteerd worden met sterfgevallen thuis
of onder vrienden of collega’s. Samen met de studentenpsychologen wordt er een
training gegeven over hoe om te gaan met ervaringen van verlies. De deelnemers
kunnen in een veilige omgeving hun verhaal vertellen, en krijgen handvatten
aangereikt om met dit verlies om te kunnen gaan.
Door corona hebben veel studenten wel een dierbare verloren, en is de behoefte om
met lotgenoten in gesprek te kunnen gaan en hun ervaringen van verlies te kunnen
delen groot. Men komt met ca. 5-8 personen 5 keer per semester samen. We zien
regelmatig dat studenten ook na de bijeenkomsten elkaar op blijven zoeken.
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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 het maximum
aantal deelnemers.

4.12. Verdieping

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. In het academisch jaar
2018 - 2019 hebben wij samen met de Universitaire Studentenpastoraat uit Delft,
Motiv een 4 daagse ‘Auschwitz rememberance visit’ georganiseerd.
Het eerder geplande Auschwitz-project kon wegens Corona ook in 2020 geen
doorgang vinden. In 2021 komt er een tentoonstelling in het Museum aan het Vrijthof
over de holocaust en overlevenden van de holocaust. The InnBetween gaat hierbij
een rol spelen. Bekeken wordt of daarna wellicht alsnog de reis naar Auschwitz kan
plaats vinden.
In het academisch jaar 2019-2020 ging onze focus naar ééndagse, kleinere retraites, en we gaan deze traditie voorzetten ook in de komende tijden.
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4.13. Reading circle

Aandachtsgebieden:

sociale

verantwoordelijkheid,

spiritualiteit,

duurzaamheid,

spiritueel activisme
We zijn vorig jaar begonnen met de introductie van een leesgroep. Twee keer per
maand komen we met studenten bij elkaar om ideeën uit te wisselen en van elkaar
te leren. Vorig jaar lazen we active hope - Het boek ‘Shameless’ stond dit jaar
centraal, geschreven door Nadia Bolz-Weber.
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4.14. Refugee Project Maastricht

Aandachtsgebieden: sociale verantwoordelijkheid, empowerment, kunst en cultuur,
community

building,

mentale

gezondheid,

preventie,

ongestructureerde

tijd,

integratie
Een belangrijk project op het gebied van sociale verantwoordelijkheid is het Refugee
Project Maastricht (RPM). Met maar liefst 60-70 studenten vrijwilligers een wekelijks
aantal bezoekers van rond 120 personen is het een zeer groot project binnen The
InnBetween.
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I. Waarom RPM?

Geschiedenis & waarden
Het Vluchtelingen Project Maastricht werd in het begin van 2015 opgericht door
Aurelia Streit en Arie de Feiter, met de visie om bruggen te slaan tussen
vluchtelingen, studenten en de lokale bevolking in Maastricht. 5 jaar later, in 2020,
is de organisatie die begon met een paar vrijwilligers en grote dromen, uitgegroeid
tot een organisatie met meer dan 25 projecten en meer dan 60 vrijwilligers.
Onze missie
RPM bouwt een gemeenschap van zorg (community of care) op door bruggen te slaan
tussen mensen met verschillende achtergronden, en hen zo in staat te stellen te
bloeien in Maastricht en daarbuiten.
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Ons doel is om mensen afkomstig uit verschillende culturen en met verschillende
achtergronden te verbinden, door ervoor te zorgen dat zij elkaar kunnen ontmoeten
en vriendschappen kunnen ontwikkelen. We proberen te vermijden om op de
traditionele manier te ‘helpen’, omdat we denken dat dit zorgt voor afstand tussen
mensen. We kiezen juist voor een benadering gericht op wederzijds begrip, solidariteit
en het delen van culturen. We creëren kansen voor groei, verbinding en we dagen
elkaar uit.
Onze strategie
Onze projecten dragen bij aan 3 doelstellingen, die erop gericht zijn een gemeenschap
van zorg (community of care) te vormen, bruggen te slaan en empowerment:

•

Belangenbehartiging & bewustwording #stem#verandering

•

Educatie & Training #dromen#groei#toekomst#draai-het-script-om

•

Verbinding & Gemeenschap

#sociaal#gezelligheid#veilige-ruimte#overeenkomsten
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II. Hoe RPM te werk gaat
Onze visie
We erkennen dat we bij RPM werken vanuit een bevoorrechte positie. We focussen
op

het

opbouwen

van

een

gemeenschap

en

proberen

zoveel

mogelijk

verantwoordelijkheid bij vluchtelingen en vrijwilligers te leggen. In al onze projecten
werken we samen met vluchtelingen en lokale partnerorganisaties. We zoeken
manieren om het script om te draaien, en vluchtelingen hebben de leiding in
verschillende projecten. We zorgen voor flexibiliteit, zodat iedereen kan werken aan
projecten waar hun passie ligt en waar ze enthousiast voor zijn.
Vrijwilligers rollen
Vrijwilligers kunnen verschillende rollen hebben binnen RPM:
•

Participanten: vrijwilligers die één of meer projecten kiezen om aan te

werken, gebaseerd op hun vaardigheden en passies
•

Projectleiders: vrijwilligers die 1 project leiden, het liefst gedurende een

volledig academisch jaar. Deze projectleiders kunnen ook betrokken zijn in andere
projecten.
•

Bestuursleden: ervaren vrijwilligers die verschillende projecten leiden, en

toezicht hebben op andere projecten die geleid worden door projectleiders. Ze
initiëren nieuwe projecten en interviewen vrijwilligers.
Heel belangrijk om dit duidelijk te maken: onze vrijwilligers zijn uitsluitend
studenten van de University Maastricht en Hogeschool Zuyd.
Meedoen met RPM
Vrijwilligers kunnen op 2 momenten in het jaar deel worden van RPM door zich aan
te melden via de aanmeld-link. Daarnaast worden soms vrijwilligers betrokken bij
RPM wanneer er door het jaar heen meer vrijwilligers nodig zijn voor specifieke
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projecten. We vragen sollicitanten de volgende documenten aan te leveren:
•

Motivatie brief/paragraaf

•

CV

Elke vrijwilliger wordt geïnterviewd door een bestuurslid of de RPM coördinator. In dit
gesprek vragen we naar iemands ervaring en passie. Vrijwilligers kunnen 1 of meer
projecten kiezen om aan te werken, of één project om te leiden. Suggesties voor
nieuwe projecten zijn altijd welkom. Nadat vrijwilligers projecten gekozen hebben,
worden zij toegevoegd aan de app groep van het project.
Contract & Gedragscode
Elke RPM vrijwilliger tekent een vrijwilligers contract. Door dit te doen, geeft de
vrijwilliger aan dat ze The InnBetween/ RPM gedragscode voor vrijwilligers en de
Addendum gedragscode voor vrijwilligers die met minderjarigen werken, hebben
gelezen, begrepen en het ermee eens zijn.
Trainingen
RPM vrijwilligers zijn verplicht deel te nemen aan verschillende trainingen door het
jaar heen. Voorbeelden van trainingen zijn een introductie trainingen, interculturele
communicatietraining en een anti-vooroordeel training.
Verwachtingen
“Als je snel wil gaan, ga alleen; als je ver wil gaan, ga samen.”
We willen graag een veilige en inclusieve gemeenschap bouwen waar zowel
vluchtelingen als vrijwilligers tot bloei komen. We kunnen dit niet alleen doen: het
succes van RPM hangt af van de toewijding en keuzes van iedereen die meedoet.
Daarom verwachten we in onze organisatie zowel liefdevol als professioneel gedrag.
Goede communicatie is essentieel om succes te boeken.

Pagina | 41

III. RPM Projecten
Projectstructuur
Er zijn bijna 30 projecten binnen RPM, gegroepeerd in 9 focus gebieden en 3
doelstellingen. Daarnaast hebben we het Communicatie Team, dat de hele organisatie
ondersteunt.

Overzicht van focusgebieden en projecten
III.1. RPM algemeen
Focusgebied: Communicatie
De mensen die betrokken zijn bij het focusgebied ‘Communicatie’ ondersteunen de
andere focusgebieden door de informatie over alle evenementen en prestaties te
verspreiden naar vluchtelingen, burgers, vrijwilligers en onze partner organisaties.
Zij zijn het contactpunt tussen het publiek en de organisatie.
•

Project Communicatie

Doel: Om alle RPM projecten te ondersteunen door informatie over alle evenementen en
activiteiten te delen met de lokale bevolking, studenten en vluchtelingen.
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Platformen om dit te doen zijn: e-mail, flyers, sociale media, website.
III.2. Doelstelling: Belangenbehartiging & bewustwording
Focusgebied: Voice
Het focusgebied ‘voice’ wil een platform bieden waar de stem van vluchtelingen
gehoord kan worden.
•

Project Voice

Doel: Het delen van verhalen en bevorderen van bewustwording met en namens
vluchtelingen. Platforms om dit te doen: blog, podcast.
Focusgebied: Change
Het focusgebied ‘change’ wil zorgen voor bewustwording van (huidige) sociale issues,
door wederzijds begrip te stimuleren. We organiseren daarom lezingen, filmavonden
en gesprekken/discussies tussen gastsprekers. Daarnaast doen we mee aan
protesten en vormen van activisme in Maastricht, en werken we samen met lokale
studentenorganisatie..
•

Project Change

Doel: Het bevorderen van bewustwording van sociale issues door het organiseren
van protesten, petities, lezingen, donaties en samenwerkingsverbanden.
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III.3. Doelstelling: Educatie en training
Focusgebied: Taal
Het leren van een taal is één van de belangrijkste aspecten van integratie. Daarom is
het belangrijkste doel van het focusgebied ‘taal’ om taalvaardigheid te bevorderen op
een ontspannende manier. Het verbindt mensen van verschillende culturen en
achtergronden op een niveau waar ze elkaar kunnen ontmoeten.
•

Project Nederlands

Doel: Het bevorderen van de Nederlandse taalvaardigheid, door het aanbieden van
Nederlands lessen voor beginners en een Nederlands taalcafé.
•

Project Engels

Doel: Het bevorderen van de Engelse taalvaardigheid, door het aanbieden van
Engels lessen en een Engels taalmaatjes programma.
•

Project Babylon

Doel: Het bevorderen van een interculturele uitwisseling en het omdraaien van het
script, waarbij vluchtelingen hun taal leren aan vrijwilligers.
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Focusgebied: Empowerment & Sociaal ondernemerschap
Onder de slogan ‘een nieuw thuis, nieuwe dromen, nieuwe vaardigheden’ richt dit
focusgebied zich op het verbinden van vluchtelingen met de lokale bevolking door
samen projecten op te starten. Op deze manier worden voor de lange termijn
toekomstperspectieven en machtsverhoudingen veranderd. Daarom ondersteunen
we zelfrealisatie en initiatieven van vluchtelingen.
•

Gemeenschappelijk tuin project

Doel: Het samen met vluchtelingen verbouwen van voedsel in een
gemeenschappelijke tuin.
•

Empowerment

Doel: Het vinden van manieren om vluchtelingen te verbinden met RPM, zoals door
het opzetten van een RPM ambassadeurs programma en het focussen op de
behoeften die er zijn.
•

Carrièrevaardigheden & Advies

Doel: het bevorderen van toegang tot de arbeidsmarkt door trainingen aan te bieden (CVworkshops, ICT vaardigheden), door bestaande diensten beter toegankelijk te maken
(SBE pilot), en door het helpen met het aanmaken van LinkedIn profielen etc.

•

Sociaal Ondernemerschap (in ontwikkeling)

Doel: het ondersteunen van ondernemerschap initiatieven van vluchtelingen.
•

Ouderen project (tijdelijk stopgezet vanwege corona)

Doel: Het verbinden van verschillende generaties en het doorbreken van
eenzaamheid.
•

Diensten voor de gemeenschap – Community Service

Doel: Het koppelen van studenten en vluchtelingen met lokale inwoners van Maastricht
die hulp nodig hebben in hun thuissituatie. Voorbeelden zijn het doen van
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klusjes in en rond het huis, boodschappen doen, en samen thee of koffie drinken.
III.4. Doelstelling: Verbinding & Gemeenschap
Focusgebied: Creativiteit & Verbinding
Het focusgebied ‘Creativiteit & Verbinding’ werkt als een bruggenbouwer tussen alle
delen van RPM. Het doel is om waardevolle langdurige connecties en vriendschappen
te ontwikkelen tussen mensen uit verschillende culturen. Gezelligheid en plezier staan
daarbij centraal.
•

Kook Club

Doel: Voedsel is een universele taal, en de passie voor het koken en delen van
maaltijden is bekend bij iedereen. RPM’s kook club wil mensen samen brengen,
evenals hun gerechten vanuit allerlei culturen en landen.
•

Vrouwenatelier

Doel: Het bevorderen van samen zijn en creativiteit: het maken van zeep, naaien,
schilderen, mozaïek, kleien etc.
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•

Culturele vieringen

Doel: Dit project viert de rijkdom en diversiteit van de culturen binnen RPM. Het doel
is om samen feest te vieren en te leren over elkaars culturele/ religieuze/ familie
tradities.

•

Project Muziek

Doel: Project Muziek wil interculturele uitwisseling aanmoedigen en inspireren via
muziek. Mogelijke activiteiten zijn jamsessies, video uitwisselingen met muziek, het
samen leren van een culturele dans en het organiseren van een kids muziek club.
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•

Project “Teddyberen over grenzen”

Doel: Het maken van teddyberen (door vluchtelingen) en ze verdelen onder
vluchtelingen.

•

RPM Woonkamer (Living Room tijdelijk stopgezet vanwege corona)

Doel: Het bieden van een plek waar iedereen welkom is om elkaar te ontmoeten,
samen thee of koffie te delen en een gezellig gesprek te hebben op een laagdrempelig
niveau.
Focusgebied: Sport
Het focusgebied ‘sport’ zorgt ervoor dat de vluchtelingen gemeenschap actief blijft
door verschillende sport mogelijkheden te bieden. Sport brengt ons samen; dit
project zorgt ervoor dat beweging samen gaat met sociale integratie en interculturele
uitwisseling.
•

Zumba

Doel: Om samen te dansen, gemeenschap bouwen voor vrouwen.
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•

Voetbal

Doel: Om samen te genieten van een goed partijtje voetbal.
•

Wandelen

Doel: Het te voet ontdekken van de omgeving rondom Maastricht.
•

Fietsen

Doel: Omdat fietsen één van de belangrijkste vaardigheden in Nederland is, focust
dit project erop vluchtelingen deze vaardigheid te leren.
•

Zwemmen

Doel: Vluchtelingen de kans geven de vitale vaardigheid van het zwemmen te leren.
Focusgebied: Ontdek Maastricht & daarbuiten
Ergens anders heen gaan kan op hetzelfde moment beangstigend en uitdagend zijn.
Laten we samen op reis gaan om ons nieuwe thuis te ontdekken en elkaars cultuur
te leren kennen.
•

Ontdek Maastricht

Doel: Het samen ontdekken van ons nieuwe thuis door excursies en het bezoeken
van musea en het theater.
•

Film & Boeken Club

Doel: het ontdekken van de cultuur van de ander door boeken, poëzie en films.
Focusgebied: Familie Support
Familie Support heeft als doel om kinderen en hun families contacten en kennis te
geven, en de kans om een goed leven op te bouwen in hun nieuwe land.
•

Huiswerk Hulp

Doel: Het helpen en begeleiden van middelbare scholieren van Novo College met
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huiswerkopdrachten zoals Nederlands, Engels en Wiskunde.
•

Kids! Team

Doel: Het organiseren van kids evenementen tijdens andere RPM activiteiten.

•

Levensvaardigheden (in ontwikkeling)

Doel: Het ontwikkelen van vluchteling jongeren om hun volle potentieel te kunnen
bereiken.
•

Vrouwen Centrum (in ontwikkeling)

Doel: Het in staat stellen van vrouwen om tot bloei te komen en het opbouwen van
een gemeenschap.
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•

Familie Network (in ontwikkeling)

Doel: Nederlandse gezinnen ondersteunen vluchteling gezinnen.

4.15.

Katholieke

Studentenpastoraat

–

Maastricht

Catholic

Student

Chaplancy – oecumenische samenwerking

Aandachtsgebieden: #spiritualiteit
Wat eind 2020 gebeurde, is beslist historisch voor onze gemeenschap: we hebben
onze samenwerking verder verdiept met de katholieke studentenpastoraat van
Maastricht. Wie ons kent, weet hoeveel dit voor ons betekent.
Zuster Agnes is nu al een belangrijke aanwinst voor onze gemeenschap. We werken,
bidden en lachen samen.
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Hier een korte introductie van het pastoraat: de Maastricht Catholic Student Chaplaincy
is een gemeenschap van studenten waar ze God en elkaar ontmoeten en waar hun geloof
wordt geleefd, verkend en gecommuniceerd in een familiaire sfeer. Ze zijn er zowel
Nederlandse als internationale studenten. Sommigen van hen wonen hier een paar jaar,
anderen een paar maanden. In beide gevallen zoeken ze de steun van vriendschap op
hun geloofsreis, een reis vol vragen, waarbij er natuurlijk ook af en toe flink gelachen
wordt.

MCSC begon in 2016 met de goedkeuring van bisschop Wiertz en bisschop de Jong
om alle Maastrichtse studenten een plek te geven om te groeien in hun katholieke
geloof tijdens hun jaren in Maastricht. Studenten van alle geloofsovertuigingen zijn
welkom om te komen genieten van de gastvrijheid en gemeenschap van het
katholieke studentenpastoraat.

Programma’s;
Lord’s day dinner
Frassati nacht
Thursday adoration
Open deur
Retreats
Reizen (wanneer mogelijk)
Just for fun free time activities
Bible study
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4.16. Keizer Karelplein 5.
Aandachtsgebieden: alle
De groeiende bezoekersaantallen in combinatie met de toenemende diversiteit in het
programma van The InnBetween leidden er in 2019/2020 toe dat de accommodatie
aan de Grote Gracht/Capucijnenstraat, stilaan te weinig ruimte bood aan de
activiteiten. Naast meer ruimte vanwege het grotere bezoekersaantal ging het ons
met name om de beschikbaarheid van ruimten voor kleinere of middelgrote groepen,
die tevens geschikt zouden zijn voor counseling (één op één gesprekken).
Omdat uitbreiding van de capaciteit binnen het gebouw “De Merici” niet mogelijk
bleek, zijn we extern in de binnenstad van Maastricht gaan zoeken naar aanvullende,
passende ruimten, naast onze bestaande voorziening met zijn grote zaal,
kantoorruimten en semi-professionele keuken. Deze hebben we gevonden aan Keizer
Karelplein 5. We beschikken hier sinds november 2020 over o.m. een middelgrote
zaal en twee ruime kamers. Bijkomend voordeel is de ligging in de directe nabijheid
van de Sint Servaas (RK) en de Sint Jan (PKN); kerken waarmee we intensief
samenwerken.
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4.17. Spin-off: Homeless Project

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
The InnBetween. Door die ontmoeting werd een nieuw project geboren: HPM,
Homeless Project Maastricht. We gaven het project de nodige steun. Niet alleen op
organisatorisch vlak, maar juist ook bij het verwerken van moeilijke momenten
konden onze pastores een luisterend oor bieden.
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. Nu
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hebben ze twee programma’s per week. HPM is inmiddels verzelfstandigd, en wij
zijn er trots op dat wij samen met hen dit project mede hebben mogen vormgeven.
Het Homeless Project Maastricht was genomineerd voor de Student Price van de
University Maastricht.

5.Hoe worden we gefinancierd?
The InnBetween is voor het functioneren volledig afhankelijk van diverse instanties
en fondsen. Sinds 2019 is door het bestuur veel energie gestoken in het leggen van
contacten met huidige en potentiële subsidienten. Diverse vertegenwoordigers van
fondsen zijn bij ons op bezoek geweest waardoor wij de kans hebben gekregen om
het unieke van onze organisatie toe te lichten. Het team wist door inspirerende
presentaties veel waardering te oogsten. Onze acties hebben geleid tot het toetreden
van nieuwe partners, respectievelijk het verlengen van de financiële bijdrage.
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In 2020 mochten we welwillend ondersteuning ontvangen van (fondsen die het
prefereren om niet genoemd te worden, staan er niet bij):
-

Universiteit Maastricht

-

PKN

-

PGMH

-

Donata

-

Gereformeerd Weeshuis

-

PKN Pioniersplek

-

Maatschappij van Welstand

-

Insinger

-

R.K. Weeshuis

-

Kannunik Salden Nieuwenhof

-

Stichting Woudschoten

-

KNR PIN Fonds

-

Porticus

-

Kansfonds

-

Oranje Fonds

-

Elisabeth Strouven Fonds
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Fondsen:

Stichting Gereformeerd Weeshuis
Maastricht

Stichting Rooms-Katholiek Weeshuis
Maastricht

Insinger Stichting
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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.
We hebben ook de relatie met de Rooms-Katholieke kerk verbeterd door in het bestuur
van de stichting “Oecumenische Studenten Ekklesia Maastricht” bij voorkeur mensen op
te nemen die daartoe zijn voorgedragen door hun “achterban”. Ze vertegenwoordigen
deze achterban en omgekeerd bemoeien ze zich met de sponsoring van TIB vanuit die
achterban. We denken dat dit beter en effectiever is dan bestuursleden op persoonlijke
titel. Vorig jaar zijn twee mensen op deze wijze benoemd; de eerste voorgedragen door
de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland en de tweede door het
dekenaat Maastricht. De laatste is per 1 november 2019 voorzitter geworden van het
bestuur. We verwachtten dat de verbetering van de relatie met de Rooms-Katholieke kerk
die we de laatste jaren zagen zich mede hierdoor versneld zal voortzetten: en het is
inderdaad gebeurd, met de versterkerde samenwerking met MCSC, Maastricht Catholic
Student Chaplaincy.
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6. En hoe kun je nog meer tegen ons aankijken? Pioniersplekken & Space
for Grace
De 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”.
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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. De eerste 3 jaar zijn eind 2019 afgerond; de verlenging van onze pioniersplaats
met nog eens 3 jaar is al een feit.
Tot 2020 waren we in gesprek met het Rooms-Katholieke fonds Porticus dat een
vergelijkbaar project “Space for Grace “ aan het opzetten was; wij hoopten hieraan mee
te kunnen doen en net als bij PKN zien we de onderlinge uitwisseling tussen de
pioniersplekken als belangrijk. Het opvallende/bemoedigende is dat daar niet geklaagd
wordt over de secularisatie of dat men niet meer naar de kerk komt, maar dat men uitgaat
van de realiteit en daarop inspeelt met dingen waar de hedendaagse mensen iets aan
hebben. Trots kunnen we zeggen dat we, als erkend oecumenische studentenpastoraat,
ook deelnemers zijn van het programma Space for Grace.
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