Laat initiatieven tot bloei komen...
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De Stichting Elisabeth Strouven biedt al meer dan veertig jaar financiële
ondersteuning aan organisaties en verenigingen in Maastricht en omgeving.
Door deze ondersteuning krijgen allerlei sociale en maatschappelijke initiatieven,
die een rol vervullen in een goed functionerende en leefbare samenleving, een kans.
Daarnaast geeft de Stichting Elisabeth Strouven bijdragen aan culturele doelen.
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Voorwoord
Gedurende 2008 kwam de doelstelling van de Stichting Elisabeth Strouven om culturele initiatieven in
en om Maastricht te ondersteunen verder tot ontwikkeling. De Stichting kan zich inmiddels verheugen
in een ruime bekendheid in de regionale culturele wereld, hetgeen uitmondde in een groot aantal
toekenningen van subsidies voor uiteenlopende doelen.
Het meest in het oog springend is de ondertekening van het koopcontract van het Spaans Gouvernement
aan het Vrijthof in december 2008. Met de overdracht van dit gebouw door de gemeente Maastricht krijgt
de ambitie tot uitbouw van een volwaardig Museum aan het Vrijthof gestalte. De Stichting Elisabeth
Strouven zal deze uitbouw krachtig financieel ondersteunen. Met de ondertekening van het koopcontract
rondde voorzitter Prof. Dr. G. Kootstra zijn jarenlange voorzitterschap van de Stichting af. Hij is een
warm pleitbezorger geweest voor de investering in het Maastrichtse cultureel erfgoed.
Ook de heer Th. Ammerdorffer, die als voorzitter van de beleggingscommissie de financiële positie
van de Stichting in een reeks van jaren verder verstevigde, beëindigde zijn reguliere zittingsperiode als
bestuurslid.
Het ondersteunen van de sociaal maatschappelijke instellingen en organisaties in Maastricht bleef
onverminderd belangrijk voor de Stichting. Ook in 2008 kreeg een aanzienlijk aantal goede doelen
subsidie. Met name de meerjarige substantiële ondersteuning van projecten rond jongeren en buurten,
uitgevoerd door de welzijnstichting Trajekt, springt in het oog. Dit jaarverslag doet van enkele sociale
projecten uitgebreider verslag.
We hopen dat u bij het lezen van het jaarverslag 2008 een goede indruk krijgt van het rijke culturele
en sociaal maatschappelijke leven in en om Maastricht, en van de positieve ondersteunende rol die de
Stichting Elisabeth Strouven daarin vervult.
Mr. E.Q.F. Klomp
Voorzitter Stichting Elisabeth Strouven

Glas-in-loodraam van Frans Slijpen, in 1956 geplaatst in het Elisabeth-tehuis
aan de Abtstraat te Maastricht.
Foto: De Limburgse Leeuw, 9e jaargang Nr.5 sept.okt. 1961
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Foto rechts:
De grafsteen in de kapel Calvariënberg.
Foto onder:
De loden kistjes waarin de gebeenten rusten van
Elisabeth Strouven en haar eerste medewerkster
Elisabeth Dries. Op het rechter kistje de initialen
van “Reliquiae Venerabilis matris Elisabethae
Strouven”. Het kruis met de breed uitlopende
voet, vermoedelijk een aanduiding van de
Calvariënberg, droegen de zusters in de rode
stof op het habijt.
Foto’s: De Limburgse Leeuw, 9e jaargang
Nr.5 sept.okt. 1961

Historische achtergrond
De Stichting Elisabeth Strouven is opgericht in 1963 door het toenmalige Burgerlijk Armbestuur van
Maastricht, de rechtsvoorganger van Vivre. Het Burgerlijk Armbestuur heeft zich sinds de Napoleontische
tijd bekommerd om zieke, oude, gehandicapte en arme inwoners van Maastricht. De oprichting van
de nieuwe stichting was een rechtstreeks gevolg van de invoering van de Algemene Bijstandswet in het
midden van de zestiger jaren. In deze wet werd vastgelegd, dat elke inwoner van Nederland, die niet
in zijn onderhoud kan voorzien, recht heeft op hulp en steun van de overheid. Sinds de invoering van
de bijstandswet is de armenzorg niet langer een zaak van burgerlijke en parochiële armbesturen, maar
van de overheid en dan met name van de gemeentelijke sociale diensten. Op veel plaatsen in Nederland
werden de armbesturen dan ook opgeheven en het vermogen verviel aan de overheid. Na intensief overleg
tussen rijksoverheid, gemeenten en armbesturen werd de afspraak gemaakt dat armbesturen, die waren
ontstaan vóór 1912, een deel van hun vermogen zouden mogen behouden voor taken op sociaal gebied,
die niet of nog niet door de overheid werden uitgevoerd.
In Maastricht werd graag gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en in overleg met het gemeentebestuur
werd een bedrag van 10 miljoen gulden afgezonderd om met de opbrengsten van dit vermogen hulp en
bijstand te kunnen verlenen aan organisaties en instellingen werkzaam in de sociale sector binnen de
gemeente Maastricht. Voor dit doel werd een aparte stichting opgericht. De naamgeving verwijst naar
de historische figuur Elisabeth Strouven, die in 1628 aan de Calvariestraat in Maastricht een begin heeft
gemaakt met de opvang van zieken en gebrekkigen.
Het bestuur werd gevormd door het algemeen bestuur van het Burgerlijk Armbestuur, waarvan de leden
in die tijd werden benoemd door en voor een deel zelfs uit de gemeenteraad. Het Burgerlijk Armbestuur
ging zich vooral toeleggen op de zorg voor ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen.
Per 1 januari 1997 werden in het kader van de statuswijziging de banden tussen de gemeentelijke overheid
en het Burgerlijk Armbestuur doorgesneden. Daarmee kwam indirect ook de Stichting Elisabeth Strouven
op grotere afstand van de gemeente te staan. Op dat moment is met de gemeente een convenant gesloten
om te waarborgen dat de middelen van de Stichting Elisabeth Strouven beschikbaar blijven voor doelen in
de stad Maastricht.
In 2005 heeft het Burgerlijk Armbestuur afstand gedaan van de eeuwenoude naam en heet sindsdien
Vivre. Hoewel de Stichting Elisabeth Strouven en Vivre twee autonome rechtspersonen zijn, bestaat nog
altijd een verwevenheid tussen beide stichtingen.
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Fragment van de maquette van Maastricht in de Dôme des Invalides te Parijs, vervaardigd omstreeks 1750.
Linksboven bevindt zich de Sint Servaaskerk; in het midden de Kruisherenkerk en het klooster Calvariënberg.

De oude Minderbroederskerk naar een aquarel van heelmeester Ph. van Gulpen (1792-1862).
Het koepeltje bij de absis bekroonde de kapel van Maria Sterre der Zee.

Foto: De Limburgse Leeuw, 9e jaargang Nr.5 sept.okt. 1961

Foto: De Limburgse Leeuw, 9e jaargang Nr.5 sept.okt. 1961
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Doelstelling

Overzicht van de schenkingen in 2008

De Stichting heeft als doel het instandhouden van vermogen en met de opbrengsten daarvan maatschappelijke en
culturele initiatieven in en rondom Maastricht te steunen.
Een deel van de opbrengsten uit het vermogensbeheer, namelijk 10% van het totaal, wordt besteed aan andere doelen.
In de praktijk worden met deze middelen projecten in ontwikkelingslanden gesteund.

In 2008 zijn 248 verzoeken om financiële steun in behandeling genomen. Daarvan zijn 220 verzoeken gehonoreerd.
28 verzoeken zijn afgewezen om uiteenlopende redenen. In sommige gevallen had het verzoek naar het oordeel van het
bestuur een te commercieel of individueel karakter. Bij andere afwijzingen vond het bestuur dat de aanvraag niet paste
binnen de doelstellingen van de Stichting.

Giftenkader

In het verslagjaar werden 24 ontwikkelingsprojecten buiten Nederland ondersteund via de 10%-regeling met een
totaalbedrag van € 78.350,-.

Algemeen giftenkader
Het bestuur heeft een giftenkader vastgesteld voor de periode 2007 – 2009. In deze periode wordt het breed georiënteerde,
algemene subsidieprogramma gecontinueerd met een budget van € 1.000.000,- per jaar.
Thematisch subsidieprogramma
Er is een thematisch subsidieprogramma met een budget van € 800.000,- per jaar. De Stichting voert hierop een actief beleid.
Voor de periode 2007 – 2009 is een keuze gemaakt voor de twee volgende thema’s:
• Kanszoekende jongeren
• Buurtrevitalisatie
Innovatieve huisvestingsprojecten
Samen met partners wil de Stichting investeren in innovatieve huisvestingsprojecten voor ouderen. In 2008 is samengewerkt
met Woningstichting Maasvallei. De woningstichting verzocht bij te dragen aan het project Hagerpoort in Amby met 100
huurwoningen voor senioren en 30 verpleegeenheden. Door de bijdrage van Stichting Elisabeth Strouven van € 200.000,- zijn
deze woningen comfortabeler gemaakt voor ouderen door ze te voorzien van domotica, scootmobielruimte, brancardliften en
deurautomaten.

Bij de giften gaat het doorgaans om bedragen die variëren van € 500,- tot € 5.000,-. In bijzondere situaties worden ook
hogere bedragen toegekend. In 2008 zijn onder andere in de volgende situaties relatief hoge bedragen toegekend:
• jonge muzikanten die optreden voor oudere mensen;
• wandel- en hardloopevenementen;
• voorlichting en activiteiten voor mensen met borstkanker;
• renovatie van een speelplaats;
• requiem uitvoering;
• renovatie van een verenigingslokaal;
• toepassen van behandelingen ter verbetering van vaardigheden bij spasticiteit;
• bijdragen ten behoeve van innovatieve seniorenwoningen.
Het giftenbeleid van de Stichting wordt twee keer per jaar besproken met een vertegenwoordiging van het College
van Burgemeester en Wethouders van Maastricht. Het overleg heeft het karakter van een informatie-uitwisseling,
waarbij wordt gestreefd naar afstemming van beleid.
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Samenstelling bestuur en
ondersteunend bureau
Dhr. G. Kootstra, voorzitter
Dhr. T. Ammerdorffer, vice-voorzitter
Dhr. K. Bonnema, lid
Dhr. G. Castermans, lid
Dhr. E. Klomp, lid
Dhr. J. Wevers, lid
Dhr. A. Spauwen, lid (a.i.)

Toekenningen 2008

Figuur.1

2006
2007
2008

l A. Sociale doeleinden
l B. Culturele doeleinden
l C. Doeleinden buiten Maastricht

€ 2.200.188,€ 1.534.531,€ 1.788.188,-

65,70 %
28,44 %
5,86 %

€ 1.174.834,€ 508.504,€ 104.850,-

Mevrouw L. Schouterden, mevrouw K. Snoek en de heer D. Mol zijn als adviseur van het bestuur
verbonden aan de Stichting Elisabeth Strouven.
De ondersteunende en administratieve werkzaamheden voor de Stichting Elisabeth Strouven worden
verricht door de medewerkers van de Stichting Vivre. De heer J. Meijers, die voorzitter is van de Raad
van Bestuur van Vivre, fungeren als directeur en secretaris van de Stichting Elisabeth Strouven.
Als plaatsvervangend secretaris fungeert mevrouw J. Goossens en de heer P. Moors.
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Toekenningen 2008
De twee grootste rubrieken zijn
verder uitgewerkt, te weten:
Sociale doeleinden en
Culturele doeleinden
Figuur.2
Sociale doeleinden: € 1.174.834,-

l
l
l
l
l
l
l
l

Ouderen
Gezondheidszorg
Recreatie & Sport
Emancipatie & Minima
Vrijwilligers
(Kanszoekende) Jongeren
Buurtrevitalisatie
Diversen

18,83 %
11,63 %
8,71 %
1,87 %
0,60 %
31,75 %
23,47 %
3,14 %

€
€
€
€
€
€
€
€

221.330,136.594,102.306,22.000,7.000,372.977,275.706,36.921,-

Toekenningen 2008
Figuur.3
Culturele doeleinden: € 508.504,-

l
l
l
l
l

Carnavalsverenigingen
Muziek & Toneel
Onderwijs & Wetenschap
Historie
Kunst en diversen

1,29 %
48,66 %
32 %
7,05 %
11 %

€
6.556,€ 247.454,€ 162.724,€ 35.830,€ 55.940,-
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Tyltylschool:
een echte uitdaging
Ergens verstopt op de Bemelergrubbe in
Maastricht staat de Tyltylschool, beter bekend
als De Maasgouw. Een school met ongewoon
brede gangen en veel ruimte. Een school voor
pakweg 100 leerlingen en 65 medewerkers. Dat
wijst er al op dat het een bijzondere school is.
Directeur Frans Thiessen: “Onze leerlingen,
tussen de vier en twintig jaar oud, zijn
lichamelijk én verstandelijk gehandicapt. Ze
komen uit heel Limburg. Ongeveer negentig
procent woont thuis.” De Tyltylschool bestaat al
veertig jaar, de oorsprong ligt op een terrein aan
de Abtstraat. “Inderdaad, wij zijn een kind van
het toenmalige Burgerlijk Armbestuur.”
De Stichting Elisabeth Strouven gaf in 2008
€ 35.000,- voor de aanschaf van softplay
materiaal en een grote tillift-installatie.
We gaan kijken. Het blijkt een kleurrijk klimen klautercircuit opgesteld in de hoek van een
grote speelzaal. Plus, wat verderop, vier ligschommels. Thiessen:
“Het is heel uitdagend materiaal. Onze
leerlingen proberen er bovenop te klimmen. Dat
is vaak niet gemakkelijk, door hun handicaps.
Het is niet alleen leuk, door het klimmen en
klauteren worden ook hun spieren sterker.
Het maakt hen mobieler. Je ziet dat sommigen
daardoor bijvoorbeeld de trap op kunnen.”
De leerlingen van de Tyltylschool zijn stevig
gehandicapt. “Bij ons komt eigenlijk de zwaarste
groep.” Kinderen met een echt laag IQ, kinderen
met forse lichamelijke beperkingen. De helft van
de leerlingen gebruikt een rolstoel, soms heel
ingenieuze (en dure) typen. Thiessen: “In het
Joey

begin van deze eeuw heeft de overheid bepaald
dat ieder kind, ongeacht de zwaarte van zijn
handicap, recht heeft op onderwijs. Dat betekent
dat wij een nieuwe stroom leerlingen kregen, die
vroeger niet aan bod kwamen.
Ik juich die ontwikkeling van harte toe. Ieder
mens moet zich kunnen ontwikkelen. Maar de
nieuwe groep stelde wel nieuwe eisen – niet
alleen nieuwe eisen, trouwens, ze vormen ook
een nieuwe uitdaging. En dat kost ook meer geld.
Wij zijn doorlopend op zoek naar particulieren
en instanties die een bijdrage willen leveren.
Daarom zijn wij ook zo blij met de bijdrage van
Strouven.”
De school geeft onderwijs, maar niet zozeer
rekenen en taal. Dat is voor een aantal te
hoog gegrepen. “Wij streven ernaar dat onze
leerlingen zo veel mogelijk zelfstandig kunnen
leven, zo min mogelijk afhankelijk zijn. Het
zal duidelijk zijn dat dat voor iedereen wat
anders betekent. Het is heel erg afhankelijk van
de ernst van de handicaps en de kwaliteit van
de hulpmiddelen. Maar je ziet hoe leerlingen
opleven als ze een tot dusver onneembare
blokkade genomen hebben. Hun leven wint aan
kwaliteit.”
In de speelzaal verandert Frans Thiessen van een
bedachtzaam onderwijsmanager in een man van
de praktijk. Hij verdwijnt tussen de kinderen,
steekt de handen uit de mouwen en helpt waar
hij helpen kan.
“Het is soms een zware, maar vooral een heel
uitdagende baan”, zegt hij.

Frans Thiessen

16 | 17

‘Droomjongeren’ geven
uitvallers weer uitzicht
‘Droomjongeren’ is een project van
de welzijnstichting Trajekt en twee
onderwijsinstellingen. Het wijst jonge
werklozen en schooluitvallers via een bijna
individuele leerweg de weg naar een baan of
verdere schoolopleiding.
Coördinator Bram Winantz: “Wij geven
uitvallers de kans hun droom alsnog waar te
maken.”
De Stichting Elisabeth Strouven draagt het
project, dat in september 2007 begon en in totaal
drie schooljaren duurt, met een subsidie van
€ 1.234.000,-. Een fors bedrag, ongeveer vier ton
per jaar. “Zonder de steun van Elisabeth Strouven
kunnen wij het project niet uitvoeren”, zegt
Trajektmanager Anneke van Montfort.
In het eerste schooljaar hebben ongeveer vijftig
jongeren tussen 16 en 20 jaar deelgenomen
aan ‘Droomjongeren’. “Daarmee zaten we
vol”, zegt Bram Winantz. “En 41 van hen
hebben het jaar afgemaakt. Ze kregen een
‘droomjongerencertifcaat’ en in de meeste
gevallen ook een diploma. Dat is een hoog
rendement, waar wij heel tevreden mee zijn.”
Er deden iets meer jongens dan meiden mee,
70 procent autochtoon, 30 procent allochtoon.
De meerderheid van de jongeren is afkomstig van
een mbo-school en uit het zorgonderwijs.
Vijf projecten
Genoeg rapportentaal. De vijftig deelnemers
kunnen kiezen uit vijf projecten, die aansluiten
bij de leefwereld van de jongeren. Gemiddeld
zitten er in elk project zo’n tien deelnemers.
“Dat betekent dat ze een bijna individuele
leerweg krijgen aangeboden. Het zijn heel leuke
projecten die voor een deel bij ons en voor een
ander deel op stageplaatsen worden uitgevoerd.”

Hij somt ze op:
• Het junior kartteam dat in de eigen garage
sleutelt aan auto’s en karts – kleine
racewagens – en een echt kartteam opzet.
Spelenderwijs krijg je een basisopleiding
voor de autotechniek.
• Picco Bello: werken in de eigen
schoonheidssalon en tegelijk een scholing
krijgen tot onder andere visagiste van het
instituut Kosmos.
• Bouwen & klussen. De naam zegt het al.
Als je handig bent met je handen krijg je in
de eigen werkplaats genoeg vaardigheden
om via stages wegwijs te worden in de
bouwwereld.
• Entertraining. Dat is een training in de
wereld van de entertainment. Werken in een
bar, optreden als dj, podiumbouw, het mee
organiseren van evenementen.
• Over de brug. Een speciaal project om
mensen die licht verstandelijk gehandicapt
zijn of leerproblemen hebben over de brug te
helpen naar nieuwe mogelijkheden.
Bram Winantz: “In samenwerking met
Leeuwenborgh streven we ernaar om vroege
schooluitvallers – en dat zijn er nogal wat – op te
leiden voor AKA niveau 1; de afkorting staat voor:
ArbeidsgeKwalificeerd Assistent.”
Eigen leefwereld
Anneke van Montfort vat het nog eens samen:
“Wij proberen op een nieuwe manier jongeren te
brengen naar een niveau waarop ze zonder hulp
van anderen aan een baan kunnen beginnen of
verder kunnen gaan op school.”
Bram Winantz: “En op een manier die aansluit
bij de leefwereld van de jongens en de meiden.
De eerste resultaten laten zien dat we op het
goede spoor zitten.”

Anneke van Montfort
en Bram Winantz.
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Peter Vrehen: “Rolstoeldansen
kan heel elegant zijn”
Peter Vrehen is het boegbeeld van de
gehandicapten in Limburg. Hij is duidelijk
gehandicapt. Maar hij schuwt de publiciteit
bepaald niet. Met zijn massieve lichaam in een
stevige rolstoel is hij duidelijk aanwezig. En
hij weet zijn mening ook overtuigend onder
woorden te brengen. Meer dan dertig jaar was
hij voorzitter van het Gehandicaptenplatform.
Nu heeft hij een stapje terug gedaan. Maar hij
staat nog altijd op de bres.
Hij is nu coördinator van het servicepunt
gehandicapten en nog steeds druk in de weer.
Zo heeft hij in 2008 van de Stichting Elisabeth
Strouven € 4.500,- subsidie gekregen voor
een toneelproject en € 5.000,- voor het project
rolstoeldansen.
Welgezind
Hij klopt niet voor het eerst bij de Maastrichtse
stichting aan. “Strouven is ons veel vaker
welgezind geweest. Daarvoor ben ik haar zeer
erkentelijk. De Stichting begrijpt heel goed
dat het leven van gehandicapten duur is en tal
van aanpassingen vergen die zelden betaald
worden.” Hij geeft een voorbeeld. “Wanneer
rolstoelgebruikers een avondje willen dansen
moet je het vervoer regelen en over een locatie
beschikken met speciale voorzieningen.
Voldoende wc’s voor gehandicapten
bijvoorbeeld. En het is een hobby die je echt moet
leren. Daar horen instructeurs bij, maar ook
vrijwilligers. En ook dat kost geld.”
Elegant
Dansen in een rolstoel is een aparte tak van
sport. Tegenover de gehandicapte in de rolstoel
staat een lopende partner. Samen vormen ze
een paar. “En vergis je niet: Dansen in een

rolstoel kan heel sierlijk, heel elegant zijn. Het
vraagt een zekere behendigheid. Je laat zien dat
je iets in je mars hebt. Het is een topprestatie,
juist door de beperkingen die de handicap je
oplegt. Het is een geweldige hobby.” Tot dusver
dansten twee groepen van tien regelmatig
in gemeenschapshuis De Boekel. Die zaal is
binnenkort niet meer beschikbaar. “We zijn dus
op zoek naar een nieuwe ruimte.
En ja, daar horen speciale voorzieningen bij.”
Luchtig
Peter Vrehen: “Wij willen verder een toneelstuk
spelen met gehandicapten. Ook dat is duur:
Zo moet je ook hier vervoer regelen en aparte
voorzieningen aanbrengen. Maar je hebt ook
aangepaste decors en aangepaste kleding nodig.
Daar gaat veel geld inzitten.”
De toneelgroep ‘Wat anders’ wil over een jaar
een toneelstuk uitvoeren met vijf gehandicapten
en vijf niet-gehandicapten. Regisseur Marcel
Lemaire schreef het stuk, maar laat veel ruimte
aan de eigen inbreng van de gehandicapten.
Zo moet in de loop van een jaar oefenen een
stuk ontstaan waarin op een luchtige wijze
aandacht wordt gegeven aan de alledaagse
beslommeringen en vooroordelen waarmee
mensen met een handicap te maken hebben.
In het najaar van 2010 zal het stuk in een aantal
zalen opgevoerd worden voor het grote publiek.
Niet toereikend
De subsidie is niet toereikend. Vrehen: “Dat
is opzet. Strouven geeft een flinke subsidie,
maar vraagt van ons dat we ook bij anderen
aan de bel trekken. Daarbij kan het gegeven
dat Strouven óók geeft, voor anderen een
stimulans zijn om niet achter te blijven. Zo
hebben we uitvaartverzekering Monuta bereid
gevonden aanvullende subsidie te geven voor het
toneelstuk.
Nee, dat vinden we absoluut geen probleem.”

Peter Vrehen
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Een feestelijke bootreis
en de kredietcrisis
Vijf jaar geleden was het een groot succes.
De afdeling Maastricht en omstreken van
het Nederlandse Rode Kruis bood toen een
aantal gasten uit het werkgebied o.a. zieke,
gehandicapte en eenzame mensen een gratis
bootreis aan met de Henry Dunant.
Dankzij een geslaagde sponsoractie tijdens de
hardloopwedstrijd ‘Zweit veur leid’ was er geld
genoeg.
De afdeling bestaat volgend jaar 140 jaar en
wil daarom het succes graag herhalen. “Maar
het zal niet eenvoudig zijn genoeg sponsors te
vinden voor de nieuwe bootreis in juni 2010.
Het economisch klimaat is veranderd”, zegt
bestuurslid Gerard Stijnen.
“We starten in het najaar een grote sponsoractie.
Maar nu al merken we dat veel sponsors huiverig
geworden zijn, vanwege de kredietcrisis. Daarom
is het bestuur gaan praten met de Stichting
Elisabeth Strouven en met succes. Strouven wil
garant staan, zodat de boottocht in ieder geval
door zal gaan. Dat is een heel welkome steun in
de rug.”
Al langer
De Maastrichtse jubileumbootreis heeft een heel
eigen karakter. Het Rode Kruis in Maastricht en
omstreken organiseert al langer verschillende
vakantiereizen voor haar doelgroep. “En al vele
jaren maken groepjes deelnemers uit Maastricht
e.o. samen met andere gasten een boottocht
met de Henry Dunant. Maar daar betalen de
deelnemers aan mee. Voor deze jubileumtocht
hebben we de boot afgehuurd, speciaal voor
gasten uit het werkgebied. En die mogen gratis
mee.

Er kunnen 68 gasten aan deelnemen. Maar er
varen ook evenveel verzorgenden en andere
vrijwilligers mee, plus een twaalfkoppige
bemanning. In totaal zitten we met zo’n 150
mensen op de boot.
We vertrekken op een maandagmorgen vanuit
Arnhem en varen dan met de Henry Dunant via
de Rijn en de Maas naar Maastricht, waar we
vrijdagmiddag aankomen. Zaterdagochtend
vindt de ontscheping plaats.”
Hoogtepunt
“De ervaring van andere boottochten is dat onze
gasten zo’n reis als het hoogtepunt van het jaar
zien. Ze zijn er echt een week uit, worden ook
in de watten gelegd en vinden het fijn dat er ook
andere lotgenoten zijn. Ze wisselen ook veel
ervaringen uit. Ook de vrijwilligers komen graag.
Nu al hebben we aanbiedingen uit het hele land.
Een Maastrichtse reis heeft een heel aparte sfeer:
goed georganiseerd, maar tegelijk gezellig en
niet zo bloedserieus.”
Stijnen: “De reis kost ongeveer € 900,- per gast.
Dat is alles bij elkaar € 60.000,-.
Dat zijn flinke bedragen, zeker. Maar er zijn ook
speciale uitgaven. Zo moeten wij ervoor zorgen
dat de gasten uit Maastricht in Arnhem komen
en is er ook geld nodig voor de gezellige avonden
aan boord en andere activiteiten. Vrijdagavond
is er een afscheidsavond waar een groot aantal
Maastrichtse artiesten aan deelnemen.
Nee, er wordt geen geld over de balk gegooid.
Dat zou de Stichting Elisabeth Strouven ook niet
accepteren.”

Gerard Stijnen
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