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Vestigingsadres 

Corduwenerstraat 41 

6523 HT Nijmegen 

 

Postadres  

Postbus 476 

6500 AL Nijmegen 

 

Algemene Contactgegevens 

info@maradijs.nl • 024-8455488 (tijdens kantooruren)  

 

Contactpersoon 

Joyce Vanes • joyce@maradijs.nl  

 

Bestuurders Stichting Maradijs 

voorzitter: dr. Floris Pieter van den Berg 

secretaris: mw. Eefje Fehres 

penningmeester: dhr. Leon Peters 

 

Verdere gegevens Maradijs 

KVK nummer: 65973623 

RSIN nummer: 856340066 

AGB code (voor zorgverleners): 41787177 
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Doelstelling  
 

Stichting Maradijs ondersteunt en verbindt individuen, groepen en organisaties om zodoende 

vakantie, respijtzorg, educatie en (vrije-) tijdsbesteding voor (jong-) volwassenen met 

een verstandelijke beperking toegankelijk te houden en mogelijk te maken. Hiervoor stelt 

Stichting Maradijs zich ten doel om materiële en immateriële zaken en diensten te vergaren en 

in te zetten. 

En zo is Maradijs op missie deze wereld mooier te maken door het empoweren van mensen en hen 

aan te moedigen het beste uit zichzelf te halen met zelfvertrouwen, creativiteit en flow* 

 

Activiteiten Maradijs: heden en (nabije-) toekomst 

Heden 

Project Vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking 

 

Stichting Maradijs biedt zorg en begeleiding op creatieve/actieve vakanties voor mensen met 

een verstandelijke beperking (en bijkomende lichamelijke beperkingen of autisme). Daarmee 

creëert Maradijs voor thuisfronten en mantelzorgers rust en tijd om tot zichzelf te komen. Alle 

vakanties vinden plaats in Nederland en hebben een thema zoals Muziek&Dans, 

Theater&Musical, Crea&Schilderen, Natuur&Dieren, Bakken&Koken enz. Hiermee geeft 

Maradijs mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid om los te komen van hun 

woonsituatie en daarmee hun eigen talenten (én zichzelf) opnieuw te ontdekken.  

Vanwege Corona-maatregelen zijn alle vakanties voor 2020 afgelast.  

 

Nabije Toekomst (juli/augustus 2020) 

Project VakantieDoeBoek 

 

De 150.000 mensen met een verstandelijke beperking in Nederland worden zwaar getroffen 

door de Coronamaatregelen. Samen met ons netwerk van vrijwilligers, creatievelingen en 

bevriende organisaties (o.a. Loesje, Beekse Bergen) willen we in juli 2020 het eerste 

VakantieDoeBoek uitbrengen wat speciaal is ontwikkeld voor volwassenen met een 

verstandelijke beperking. Het is dus ook te gebruiken als je niet kunt lezen & schrijven. Met een 

oplage van 500 stuks (eventueel uit te breiden naar 1000)  willen we mensen met een 

verstandelijke beperking die  

- thuis moeten blijven 

- eenzaam zijn 

- zich vervelen 

- niet op vakantie mogen 

- niet snappen waarom dit alles is 

verrassen met het VakantieDoeBoek.  

 

In eerste instantie kunnen wij zelf uit ons eigen bestand mensen selecteren die aan deze 

criteria voldoen. We hebben 1500 + adressen. In eerste instantie gaan we uit van de mensen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Flow_(mentale_toestand)


 

 

- die bij ons aankloppen voor hulp 

- waarvan we weten dat zij in een extra precaire situatie zitten, bijvoorbeeld omdat ze geen 

ouders of andere familieleden meer hebben 

- die in een woonvorm wonen waarin Corona is geconstateerd. Dit zijn bijna altijd woonvormen 

waar mensen nu op hun kamer of appartement vastzitten en niet meer in gemeenschappelijke 

ruimtes mogen komen 

- die in een woonvorm wonen zonder tuin, balkon of gelegenheid om buiten te zijn 

- die in een woonvorm wonen die minder begeleidingsuren per dag biedt. Omdat cliënten dat -

mits er niets aan de hand is– goed aankunnen, maar in deze uitzonderlijke situatie toch 

dreigen te vereenzamen, depressief te worden of anderszins te maken krijgen met 

psychiatrische randverschijnselen.  

 

Bijkomend willen we dit project ook aangrijpen om deze groep cliënten meer onder het 

voetlicht te brengen. We ervaren dat veel betrokkenen (ouders, woonbegeleiders, cliënten zelf) 

zichzelf als een vergeten doelgroep ervaren. Tijdens Corona-persconferenties wordt veel 

gesproken over economie, voetbal en anderhalve meter. Maar hoe wordt de routekaart 

uitgestippeld voor de 150.000 mensen met een verstandelijke beperking die verplicht in hun 

woonvorm in quarantaine zitten? 

Aanleiding project VakantieDoeBoek voor mensen met een verstandelijke beperking 

Onze gasten zijn mensen tussen de 18 en de 42. Een enkeling is ouder. Meestal wonen zij in een begeleide 

woonvorm, zo’n 97%.  Veelal in een klein (éénkamer-)appartement binnen een woon-zorgcomplex, 

vergelijkbaar met een verpleegtehuis, waarbij tussen de 2 en 24 uur per dag begeleiding aanwezig is, vaak op 

afroep. 

 

Door de Corona-maatregelen hebben alle begeleide woonvormen een quarantainemaatregel gekregen. En dat 

niet alleen; ook alle dagactiviteitencentra en werkvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking 

zijn voor 100% gesloten. Dit betekent dat mensen met een beperkt begripsvermogen 

- thuis moeten blijven, de deur niet uit mogen 

- soms ook zelfs op hun kamer moeten blijven 

- geen dagopvang meer hebben 

- geen bezoek van hun ouders of familieleden mogen ontvangen 

- en dit dus bovendien heel moeilijk kunnen begrijpen 

 

Er heerst onbegrip, eenzaamheid en verwarring. Moeilijk verstaanbaar gedrag komt tot uiting bij cliënten. 

Dagelijks hebben we woonbegeleiders aan de telefoon die oververmoeid zijn en manieren proberen te vinden 

om te kunnen gaan met gedragsproblemen en verveling die ontstaat bij hun bewoners.   

 

Het RIVM heeft besloten dat we komende zomer geen vakanties mogen aanbieden wegens Corona. Daar willen 

we iets tegenover stellen en een VakantieDoeBoek uitgeven met daarin creatieve en actieve activiteiten om de 

situaties in de woonvormen van onze cliënten draaglijker te kunnen maken. Met onze expertise willen we 

helpen verveling tegen te gaan, eenzaamheid te bestrijden, woonbegeleiders te ondersteunen en het leven een 

beetje lichter te maken. 

 

 



 

 

Eind 2020/begin 2021  

Project ‘Artup’  

Een project om de kunstzinnige capaciteiten van mensen met beperking te waarderen en in te 

zetten in de reguliere kunstuitleen – In samenwerking met AbrahamArt Amsterdam 

 

Zomer 2021 

Project ‘Maradijs gezond’ 

Een alternatieve vierdaagse voor mensen met een verstandelijke beperking tijdens de 

Vierdaagse van Nijmegen (zomer 2019 try-out gehad – in 2020 nu helaas geannuleerd wegens 

Corona) – In samenwerking met stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen 

 

Vanaf Najaar 2021 Afhankelijk van Coronamaatregelen 

Project ‘Maradijs Danst’ 

4 Keer per jaar een dansavond voor mensen met een verstandelijke beperking. Géén 

polonaise, gezellige dancemuziek, geen alcohol, gasten worden begeleid door vrijwilligers van 

Maradijs vanaf Centraal Station Nijmegen. Begeleiders van thuis hoeven niet mee. – In 

samenwerking met poppodium Doornroosje Nijmegen 

 

Samenwerkingspartners Maradijs 

Vanuit het vakantieproject werkt Maradijs samen met een liefdevol netwerk. Van 

creatievelingen die hun diensten aanbieden op een vakantie, tot chauffeurs, “artiesten’’ (tussen 

aanhalingstekens omdat het niet om Frans Bauer zelf gaat), accommodaties, leveranciers en 

natuurlijk vrijwilligers die als vakantiebegeleider of kok meegaan op vakantie.  

Op www.maradijs.nl/over-ons staat onderaan de pagina een recente opsomming. Op 

www.maradijs.nl/partners-en-vrienden staan bevriende instellingen.  

 

Financiering per project 

Elk project heeft een eigen begroting en financieringsstroom. Streven is om elk project in 

maximaal 2 jaar financieel onafhankelijk te laten zijn van fondsen en/of subsidies. Het 

dekkingsplan van elk project bestaat steeds uit 

- bijdragen in natura (samenwerkingspartners geven korting of werken belangeloos mee)  

- crowdfunding vanuit de achterban van Maradijs 

- externe fondsen 

 

Beheer en besteding van het vermogen 

Het vermogen van stichting Maradijs wordt beheerd door een driekoppig bestuur (zie 

voorblad) in samenwerking met de accountant van stichting Maradijs. Ingezamelde gelden en 

goederen zijn gelabeld en worden besteed ten behoeve van het opstarten van het 

desbetreffende project, uiterlijk 2 jaar na inzameling tenzij de financier dit anders bepaald.  

Het bestuur werkt onbezoldigd.  

 

http://www.maradijs.nl/over-ons
http://www.maradijs.nl/partners-en-vrienden

