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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Woord vooraf door de voorzitter
In 2007 heeft de Stichting Elisabeth Strouven haar
beleidsvernieuwing verder doorgezet. In de subsidie
toekenning werd veel aandacht geschonken aan culturele
doelen en het historisch erfgoed. Het drie jarig thematisch
subsidieprogramma rond kanszoekende jongeren en
buurtrevitalisatie werd voorbereid. Er is geïnvesteerd in
vernieuwende huisvestingsprojecten voor ouderen.
De toenemende transparantie van de Stichting leidde in 2007 tot
een groei van het aantal aanvragen naar 225. In totaal werd ruim
1,5 miljoen euro uitgekeerd. Dit jaarverslag geeft verder inzicht
in de organisaties en doelen die ondersteund werden.
Het is duidelijk dat de Stichting Elisabeth Strouven in Maastricht
en Omgeving voorziet in een behoefte. Veel organisaties en
initiatieven weten de Stichting te vinden om hun doelstellingen
te realiseren. Dit is voor het bestuur een bevestiging van het feit
dat de Stichting van toegevoegde waarde is, en een belangrijke
ondersteunende bijdrage levert aan het in stand houden van het
rijke maatschappelijke en culturele leven in en om Maastricht.
Prof. dr. G. Kootstra
Voorzitter van het Bestuur
Stichting Elisabeth Strouven

Elisabeth Strouven (1600-1661), op gedachtenisplaatje.
Foto: De Limburgse Leeuw, 9e jaargang Nr.5 sept.okt. 1961
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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.
Het geboortehuis van Elisabeth
Strouven op de hoek van de
Kersenmarkt en de Maastrichter
Brugstraat. Het heette “In de Leersse”.
In 1877 is het huis afgebroken, tegelijk
met het aangrenzende “Stenen Huis”.
Foto: De Limburgse Leeuw,
9e jaargang Nr.5 sept.okt. 1961

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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De “Sap Staet” (tegenwoordig Abtstraat), gezien “aen de Tongersche Straet”.
Op de andere hoek van deze straat stond het klooster der Zusters van Calvariënberg.
De prent werd getekend in 1671, vermoedelijk door Valentijn Klotz.

Fragment van de plattegrond van Maastricht in de atlas van Braun en Hoogenberg (1570). Het toont de bebouwing van het
stadscentrum in het midden van de 16e eeuw. Elisabeth Strouven woonde aanvankelijk in de Jodenstraat; later betrok zij
een huis op de Stenen Brug, vlakbij de Minderbroederskerk aan de Pieterstraat.

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
De stichting heeft als doel het in stand houden van vermogen en met de opbrengsten daarvan maatschappelijke en culturele
initiatieven in 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 en de aangrenzende
gemeenten gesteund.

Innovatieve huisvestingsprojecten
Samen met partners wil de stichting investeren in innovatieve huisvestingsprojecten voor ouderen. In 2007 is samengewerkt
met Woningstichting Maasvallei. De woningstichting renoveert een flat aan de Westrand in Amby en een flat in Trichterveld
en kan met de hulp van Stichting Elisabeth Strouven aangepaste seniorenappartementen realiseren. In het plan voor deze
woningen zijn extra voorzieningen opgenomen om werkelijk inhoud te geven aan de doelstelling om ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig te laten wonen. Dit zijn onder meer een brancardlift, bredere galerij en deurautomaten.

Giftenkader

Algemene criteria voor het giftenbeleid

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 € 800.000,- per jaar.

Het bestuur hanteert bij het al dan niet honoreren van aanvragen de volgende algemene criteria:
• Het gaat bij voorkeur om startsubsidies voor vernieuwende projecten;
• geen structurele projectfinanciering;
• co-financiering met andere partijen geniet de voorkeur;
• individuele personen worden niet gesubsidieerd;
• het dient te gaan om haalbare projecten met een aanwijsbaar resultaat;
• er is algemeen draagvlak voor het project;
• kosten van reguliere exploitatie worden niet gesubsidieerd;
• er worden geen bijdragen verstrekt aan andere fondsen;
• activiteiten met een strikt commercieel karakter worden niet ondersteund;
• activiteiten, die volledig door de overheid worden gesubsidieerd, worden niet ondersteund.
Via een brochure en de website www.elisabethstrouven.nl zijn deze criteria kenbaar gemaakt aan potentiële aanvragers. De
criteria worden niet gehanteerd als strak keurslijf. Per aanvraag wordt een afweging gemaakt.

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
De uitvoering van het programma zal in samenwerking met de welzijnsorganisatie Trajekt plaatsvinden.
In 2007 is de expertgroep gestart met de voorbereiding van het project Mien Buurt – Dien Buurt. De expertgroep bestaat uit
bestuursleden en medewerkers van Trajekt en Servatius woningstichting. Belangrijk aandachtspunt van het project is het
stimuleren en ondersteunen van burgers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de sociale samenhang en samenwerking
in de buurt. De ideeën komen van de bewoners zelf en zij voeren ze zelf uit. De buurten Pottenberg, Hazedans en Malberg
worden in het programma betrokken. In Malberg is het voornemen om in een multifunctioneel centrum een theater te starten.
Het project Buurtbrök, in Wijckerpoort, heeft een laagdrempelige wijkvoorziening tot stand gebracht waar bewoners elkaar
ontmoeten. Het project is zo succesvol, dat het streven is het project voort te zetten in Pottenberg en Hazedans. Daarnaast
wordt een project gestart om jongeren te verbinden aan vrijwilligerswerk. Niet alleen doen de jongeren iets voor hun buurt, ze
doen ook werkervaring op. Het programma gaat in 2008 van start.
Het thema Kanszoekende jongeren krijgt vorm in het programma Droomjongeren. Het is een verzameling van projecten,
dat gericht is op de bestrijding en het voorkomen van schooluitval en jeugdwerkloosheid. Droomjongeren speelt in op de
interesses en de leefwereld van jongeren. Hun dromen worden verkend en gerealiseerd. Ze leren en werken tegelijk. Jongeren
die doorgaans afhaken, blijven geïnteresseerd en geprikkeld. Het programma Droomjongeren bestaat uit projecten gericht op
ondermeer autotechniek, bouwen en klussen en projecten gericht op muziek, entertainment, horeca en veiligheid.
Het programma is eind 2007 gestart en zal in 2008 verder ontwikkeld worden.

Procedure afhandeling verzoeken
De stichting streeft naar een efficiënte afhandeling van de verzoeken om financiële steun. Een verzoek kan digitaal worden
ingediend, maar ook schriftelijk. Bij afwijzing van verzoeken wordt een korte motivatie gegeven.
Bij giften van meer dan € 5.000,- wordt een verantwoording achteraf gevraagd. Bij giften van meer dan € 50.000,- wordt een
accountantsverklaring gevraagd.
De verzoeken die binnen de 10%-regeling vallen, worden vooral in mei en december behandeld. Er is gekozen om twee keer
per jaar deze verzoeken te behandelen, zodat onderlinge vergelijking mogelijk is.
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Samenstelling bestuur en
ondersteunend bureau

Overzicht van de schenkingen
in 2007

De samenstelling van het bestuur was per 31 december 2007
als volgt:

In 2007 zijn 225 verzoeken om financiële steun in
behandeling genomen. Daarvan zijn 196 verzoeken
gehonoreerd. 29 Verzoeken zijn afgewezen om
uiteenlopende redenen. Soms 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.
In het verslagjaar zijn 27 ontwikkelingsprojecten buiten
Nederland ondersteund via de 10%-regeling met een
totaalbedrag van € 90.500,-.

Prof. Dr. G. Kootstra, voorzitter
Th. Ammerdorffer, vice-voorzitter
Ing. K. Bonnema
Drs. G. Castermans
Mr. E. Klomp
J. Wevers
Prof. Dr. G. Widdershoven
Mevrouw L. Schouterden, de heer A. Spauwen en de heer
D. Mol zijn als adviseurs 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 Dr. Ir. J. Meijers, die voorzitter is van de Raad van
Bestuur van Vivre, fungeert als directeur en secretaris van de
Stichting Elisabeth Strouven. Als plaatsvervangend secretaris
fungeert Mr. P. Moors.

Schenkingen Stichting Elisabeth Strouven

Figuur.1

2006 € 2.200.188,2007 € 1.534.531,-

l
l
l
l
l

Laagste bijdrage: € 500,Hoogste bijdrage: € 200.000,-

A. Maatschappelijke doeleinden
B. Culturele doeleinden
C. Doeleinden buiten Maastricht
D. Diversen
E. Projecten voorgaande jaren

21,77 %
32,06 %
9,97 %
31,32 %
4,88 %

€ 334.029,€ 491.906,€ 153.000,€ 480.622,€ 74.975,-

Bij de giften gaat het doorgaans om bedragen die variëren
van € 500,- tot € 5.000,-. In bijzondere situaties worden ook
hogere bedragen toegekend. In 2007 zijn onder andere aan
de volgende organisaties relatief hoge bedragen toegekend:
• Aan de stichting Trajekt voor de aanschaf van een
Kids-bus;
• aan de Protestantse Gemeente St. Jan voor de restauratie
van de kerktoren;
• aan de AINSI voor een theatervoorziening;
• aan de woningstichting Maasvallei voor de aangepaste
bouw van seniorenwoningen in Amby en Trichterveld;
• ten behoeve van de Basiliek van Onze Lieve Vrouwe 		
Sterre der Zee voor de restauratie van de kapconstructie en
westtorens.
• daarnaast is een gift van € 1.500.000.00,- euro toegezegd
aan de gemeente Maastricht ten behoeve van de realisatie
van het doelgroepen- c.q. zorgbad als onderdeel van het
nieuwe zwembad. Dit bedrag zal verstrekt worden als de
financiering rond is en de bouw van start gaat.
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De twee grootste rubrieken zijn
verder uitgewerkt, te weten:
Maatschappelijke doeleinden en
Culturele doeleinden
Figuur.2
Maatschappelijke doeleinden: € 334.029,-

l
l
l
l
l
l
l

Ouderen
Jongeren
Gemeenschapsvoorzieningen
Gezondheidszorg
Recreatie- en sportvoorzieningen
Emancipatie, minima en minderheden
Vrijwilligers

1,35 %
53,07%
5,70 %
30,31 %
4,25%
2,20 %
3,12 %

€ 4.500,€ 177.259,€ 19.055,€ 101.235,€ 14.200,€ 14.200,€ 10.430,-

Figuur.3
Culturele doeleinden: € 491.906,-

l
l
l
l
l

Carnavalsverenigingen
Muziek- en toneelverenigingen
Onderwijs en wetenschap
Historie / Cultureel erfgoed
Kunst

6,08 %
16,00 %
11,95%
32,58 %
32,58 %

€ 29.906,€ 78.750,€ 57.000,€ 160.250,€ 166.000,-
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De tribune van AINSI
AINSI is een Maastrichtse stichting die kunstzinnige
activiteiten coördineert in het voormalige verpakkingsgebouw
van de Enci aan de Lage Kanaaldijk. Voorzitter van de stichting
is Sjef Kreutzer. Hij legt uit waarom AINSI een tribune nodig
heeft. De Stichting Elisabeth Strouven gaf € 75.000,- voor de
aanschaf daarvan.
Het verpakkingsgebouw van de cementindustrie Enci werd
in 1929 gebouwd door de befaamde architect Frits Peutz.
Het stond sinds 1993 leeg. Aanvankelijk wilde men het
karakteristieke betonnen gebouw slopen, maar later zocht de
Enci samen met de gemeente naar een nieuwe bestemming
voor het gebouw. Die is inmiddels gevonden in de vorm van
Cultuurhuis AINSI.
Op de tweede en derde verdieping zijn studio’s, werkplaatsen
en ateliers ingericht voor startende bedrijven en professionele
kunstenaars. Op de eerste etage is ruimte voor een theater plus
foyer.
Sjef Kreutzer: “De stichting Ainsi (op z’n Frans uitgesproken
klinkt het een beetje als Enci) is opgericht in 2006 met de
bedoeling zinvolle en baanbrekende culturele activiteiten
te ontwikkelen voor het gebouw. Wij zijn niet de eigenaar,
dat is de stichting Boei. Wij zorgen voor de invulling. Ansi
is een letterwoord voor Art, Industry, Nature, Society en
Innovation. Dat is tegelijk ons programma. Wij willen kunst en
ondernemen bij elkaar brengen. En wel vooral vernieuwende
kunst. Wij beperken ons daarbij niet tot het gebouw alleen,
maar willen ook de omgeving, de natuur erbij betrekken.”
“Eigenlijk zijn we pas met activiteiten begonnen. Midden
augustus 2008 werd in en rond het gebouw een vijfdaags
festival Zomeravonden georganiseerd. Dat is een groot succes
geweest dat zeker volgend jaar een vervolg krijgt. Maar ook
de rest van het jaar zijn activiteiten gepland. Die zullen vooral
plaatsvinden in het nieuwe theater. We denken daarbij aan dans
en experimenteel theater.
En ja, daarvoor hadden we ook een tribune nodig. Dankzij de
royale gift van de Stichting Elisabeth Strouven beschikken we
nu over een mobiele tribune met 170 zitplaatsen. Die biedt
bezoekers een riant uizicht op de voorstelling. Het is echt een
aanwinst, en we zijn er erg blij mee.”
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Veel mantelzorgers hebben een baan.
Een mantelzorger is iemand die onbetaald zorgt voor mensen die vanwege een
ziekte of handicap nauwelijks meer voor zichzelf kunnen zorgen. Kinderen voor
hun hulpbehoevende ouders, een vrouw voor haar demente man, buren voor
een chronisch zieke buurvrouw. Soms is het gecompliceerd, bijvoorbeeld als
de mantelzorger ook nog een baan heeft. Van deze groep weten we weinig. Het
Steunpunt Mantelzorg Zuidelijk Zuid-Limburg maakte er in 2007 een project van.
Mevrouw Gertie De Veen is directeur van de stichting. Toch nog een heel
bedrijf met 11 beroepskrachten en 140 vrijwilligers. “Wij weten uit ramingen
van het Sociaal-Cultureel Planbureau dat er in Zuid-Limburg ongeveer 40.000
mantelzorgers zijn die werken. Die willen we graag bereiken. Een intensieve
campagne via kranten en weekbladen leverde 250 namen op. Dat is het topje van
de ijsberg. Maar het is in ieder geval iets. We zochten en onderhouden contact met
hen.
Het eerste wat opviel was dat deze mensen zich nauwelijks realiseerden dat ze
mantelzorgers zijn. Het tweede dat velen van hen zwaar belast waren.”
“Wij hebben hen informatie en advies gegeven. Bijvoorbeeld over de wet Arbeid
en Zorg. Die biedt hen de wettelijke basis om in overleg met hun werkgever
flexibele werktijden of kortdurend en langdurend zorgverlof te kunnen regelen.
Daarnaast bieden wij onze diensten aan. Wij kunnen werkende mantelzorgers
onder meer respijtzorg bieden; een van onze vrijwilligers neemt dan de taken van
de mantelzorger een paar uur over, zodat zij tijd hebben voor andere zaken. Ook
hebben wij speciaal voor deze groep ontspanningsmiddagen georganiseerd. Daar
komen ze zelf nauwelijks aan toe. We hebben ook een workshop Timemanagement georganiseerd om hen te leren efficiënt(er) met hun tijd om te gaan.”
“Veel mantelzorgers hebben een zekere schroom om met hun mantelzorgactiviteiten naar buiten te treden. Ze zwoegen maar door, vaak totdat ze er zelf
bijna onderdoor gaan.” Mevrouw De Veen kent schrijnende verhalen. “Het is een
groep die zwaar belast is.” Die schroom weerhoudt hen ook naar hun werkgever
te gaan en faciliteiten voor het combineren van mantelzorg en werk overeen te
komen. Daarom heeft het Steunpunt Mantelzorg contact gezocht met een aantal
werkgevers in Zuidelijk Zuid-Limburg om hen te informeren over de moeilijke
combinatie van mantelzorgen en betaald werken. Veel werkgevers hebben er geen
weet van dat 1 op de 8 medewerkers tevens mantelzorger is …
Gertie De Veen: “Wij hebben een aantal sponsoren. Eén daarvan is de Stichting
Elisabeth Strouven.
Zij heeft ons in 2007 geholpen met een bijdrage van € 3.430,-. Daarmee was de
begroting voor het project Werkende Mantelzorgers rond.
Het Steunpunt Mantelzorg, maar vooral de werkende mantelzorgers zijn er heel
goed mee geholpen.”

Foto: Gertie De Veen
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Een jeep voor de straatkinderen
Casa do Caminho - een kindertehuis - is een relatief kleine
organisatie die straatkinderen weghaalt uit de Braziliaanse
wereldstad Rio de Janeiro - waar geweld en drugshandel
aan de orde van de dag zijn - en hen in een veilige omgeving,
midden in de natuur, laat opgroeien. En hen tegelijk een goede
naschoolse vorming biedt. Het wordt sinds anderhalf jaar
geleid door ir. Bart Bijen uit Beek.
Het centrum werd 26 jaar geleden opgericht en omvat nu naast
een centrum midden in de natuur voor kinderen van vier tot
twaalf jaar, twee centra voor oudere jongens en meiden van 12
tot 18 jaar in de bewoonde wereld, concreet in het nabijgelegen
plaatsje Xerem. Veertig - en volgend jaar vijftig - kinderen
kunnen er een kansloos leven inruilen voor een beter bestaan.
De groei van de organisatie leverde flink wat problemen op.
Daarom trok de stichting begin 2007 Bart Bijen uit Beek
aan als directeur. Bijen 29 jaar, ingenieur met een MBA in
management of Business Administration en 4 jaar ervaring
in ontwikkelingsprojecten, zette er zijn schouders onder.
Op dit moment staat er een goede organisatie en is vooral de
onderwijspoot uitgebouwd. Dat is erg belangrijk, want het
reguliere onderwijs in Brazilië is dramatisch slecht. Bijen
zette een goed naschools programma op, waarbij alle tieners
praktische cursussen volgen, zodat ze het centrum met goede
beroepskansen verlaten.
Een ander groot probleem was het transport. Het kindertehuis
ligt aan de rand van een natuurreservaat en is daarom moeilijk
toegankelijk. Het ligt op tien kilometer afstand van Xerem,
waar de twee andere centra voor de tieners liggen. Ook eten
en andere primaire behoeften moeten daar gehaald worden.
Casa do Caminho beschikte over een versleten pick-up die
zéér aan vervanging toe was. De Stichting Avante Educação
Brasil uit Beek, in 2007 opgericht om het kindertehuis en
gemeenschapsorganisatie Casa do Caminho in Brazilië
financieel te ondersteunen, klopte aan bij de Stichting
Elisabeth Strouven. Dankzij een bijdrage van € 2.500,- werd
Foto:
een Toyota Jeep aangeschaft. De Toyota kan - zo blijkt - de
Koninklijke Zangvereniging
slechte wegen aan, kan zwaar beladen worden en is goedkoop
Mastreechter Staar
in het onderhoud. Bijen en de zijnen zijn er heel blij mee.
Voor meer informatie: www.casadocaminhobrasil.org
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De torentjes van de Slevrouwe.
Naast de ingang van de Slevrouwe, de basiliek aan het
OLVrouweplein in Maastricht staat de Westbouw, die dateert
uit de elfde eeuw. Op die Westbouw staan twee kleine torens.
“Om die torens gaat het,” vertelt pastoor dr. Fons Kurris (73).
“Op het eerste gezicht staan ze er prima bij, maar eigenlijk bij
toeval ontdekten we dat die torens in zeer slechte staat waren
en dringend gerestaureerd moesten worden.”
De restauratie van beide torens is uitgesmeerd over twee jaar:
in 2008 de noordelijke toren, het volgend jaar de zuidelijke. De
kosten per toren zijn begroot op € 470.000,-. “De financiering
van de noordelijke toren is rond, ook dankzij een gift van
€ 50.000,- van de Stichting Elisabeth Strouven. Voor de
restauratie van de zuidelijke toren zijn we nog bezig geld bijeen
te zoeken.”
Aan een kerk als de Slevrouwe is altijd wel iets te restaureren.
De laatste grote restauratie dateert uit de tijd van Pierre
Cuypers, dat is dus ruim honderd jaar geleden. “We zijn
nu bezig met een tienjarenplan. Daarbij was geen rekening
gehouden met de torens. Die moeten er dus tussen geschoven
worden. Een extraprobleem is dat we voor de torens geen geld
van Monumentenzorg krijgen.”
Natuurlijk ligt dit torenproject niet uitsluitend op de schouders
van de pastoor. “We hebben een goed kerkbestuur, dat zich
met een groot aantal praktische zaken bezig houdt. Maar als
pastoor moet je dat allemaal wel sturen.” Wat hem eigenlijk
het meest dwars zit is dat je in dit soort zaken de hele tijd zo
afhankelijk bent van anderen. “Terwijl het toch iets is wat voor
de hele stad Maastricht belangrijk is.”

Ja, de pastoor weet waar hij voor staat. De kerk op het mooiste
plein van Maastricht is niet zomaar een kerk. Het is de
bisschopskerk geweest van de bisschoppen van Maastricht
en nu alweer enkele eeuwen de plaats van het genadebeeld
van de Sterre der Zee, waar altijd mensen komen bidden. Zijn
gelovigen komen uit de hele stad naar de zondagsvieringen.
Het is een echte stadskerk, waar de sfeer van de eeuwen hangt.
En dan moet hij snel weg. Naar het ziekenhuis, een parochiaan
bedienen. “Mensen hebben geen idee, hoeveel werk hier te
doen is.”

Foto: Pastoor dr. Fons Kurris
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