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1. Over Projecthuis Madiba

Projecthuis Madiba werkt vanuit eigen kracht en speelt in op de (sociale) behoeften van mensen
die oprijzen vanuit de lokale omgeving. Het ontmoetingscentrum faciliteert op dagelijkse basis
waardevolle verbindingen op een laagdrempelige manier voor alle doelgroepen. Van ouderen
met veel kennis en ervaring tot aan energieke, speelse kinderen. Iedereen is van harte welkom bij
Projecthuis Madiba. 

Projecthuis Madiba heeft de doelen van de organisatie gestructureerd in enkele pijlers, namelijk
Food, Care, Education en Sport & Entertainment.

Missie en visie 
Projecthuis Madiba is gelegen in de wijk Liendert; een van de oudste wijken in Amersfoort met een
rijke geschiedenis. Projecthuis Madiba biedt Amersfoorters de mogelijkheid om bij elkaar te
komen, onderdeel te worden van een community en waardevolle ontmoetingen te creëren om
een positieve impact te maken op de maatschappij. 

Missie
Madiba is de stamnaam van Nelson Mandela en betekent ‘de verbinder’. Middels onze locatie en
projecten knopen wij diverse bestaande en nieuwe initiatieven aan elkaar. Tegelijkertijd zetten wij
ook zelf in op maatschappelijke projecten. Dit doen wij samen met vrijwilligers, stagiairs,
dagbesteders en mensen op re-integratie basis. Met veel passie creëren wij waardevolle
verbindingen in Amersfoort. 

Visie
Projecthuis Madiba streeft naar een warme,
lokale gemeenschap. In een tijd van
individualisme en langs elkaar heen leven
ervaren wij een verlangen om de omgeving
waarin wij wonen en werken de prioriteit te
geven. Een kleinere bubbel waarin je mensen
begroet, kent en waarin je je veilig voelt. Ofwel:
een community. 

'Projecthuis Madiba is een maatschappelijk centrum nieuwe stijl.'



2. Over de toekomst van Madiba

Een gezamenlijk plan voor de toekomst
Omdat Projecthuis Madiba een plek is voor iedereen, is ook het plan voor de toekomst
samengesteld door iedereen. Zo zijn er focusgroepen georganiseerd voor inwoners, bezoekers en
vrijwilligers en voor professionals en samenwerkingspartners uit de stad. In deze focusgroepen is
opgehaald welke uitdagingen er spelen in de wijk, waar de behoefte ligt, waar de kansen en zorgen
liggen en waar Projecthuis Madiba meer op in zou moeten zetten. Deze input is volledig verwerkt in
dit plan.  

Projecthuis Madiba is in september 2019 opgericht en is sinds januari 2020 operationeel in Liendert.
In het jaarverslag 2020 (zie website) is te lezen wat er in het afgelopen jaar zoal is gebeurd. 
Het Projecthuis is volledig bottom-up georganiseerd en speelt in op de behoeften van inwoners uit
de wijk. In de loop der jaren is het concept goed aangeslagen in de wijk, waardoor het Projecthuis
uit het jasje groeit. Dit wordt verder versterkt door lokale ontwikkelingen, zoals de schaalvergroting
in de wijk, de behoorlijke toename van het aantal inwoners en de verbetering van de toevoer naar
de binnenstad. De maatschappelijke druk wordt groter en dit ervaren – en horen wij terug vanuit de
wijk. 

Met veel energie en daadkracht kijkt Projecthuis Madiba vooruit op de toekomst. Zodat wij samen
met vrijwilligers, inwoners en samenwerkingspartners uit de stad nog meer waardevolle
verbindingen kunnen maken. 



3.  Generale doorontwikkelingen 

In Amersfoort bevinden zich diverse ondernemers en bedrijven die maatschappelijk verantwoord
ondernemen en Madiba een warm hart toedragen. Madiba streeft naar een pool van
ondernemers en bedrijven die zich herkennen in de doelstelling van de Madiba en hieraan willen
bijdragen door op diverse manieren te ondersteunen. Dit kan zijn in de vorm van kennis, kunde,
materialen, netwerken en financiële ondersteuning.

Tegelijkertijd werkt Madiba met verschillende talenten die een leer-werkplek bij Madiba
vervullen. Met het bedrijfsnetwerk hopen wij ook de doorstroommogelijkheden naar bedrijven
beter te faciliteren, om de medewerkers na hun periode bij Madiba te helpen aan een betaalde
baan.

Jaarlijks organiseert het team een bijeenkomst om de betrokken organisaties te bedanken voor
hun support en hen op de hoogte te stellen van wat er is bereikt, wat er in het vooruitzicht ligt en
om aan te horen waar de wensen van de betrokken organisaties liggen. 

Subsidievrij en op eigen kracht 
De kracht van Projecthuis Madiba zit in het bottom – up karakter en de onafhankelijkheid van de
organisatie. Madiba werkt volledig subsidievrij en met een veelheid aan diverse vrijwilligers in alle
lagen van de organisatie. Dit wordt gezien als een unique selling point die in de toekomst
vastgehouden wordt. 

' Betrekken van maatschappelijk betrokken bedrijven.'

' Professionele projectleiders verantwoordelijk bij elke pijler.'
Op dit moment bestaat het volledige team uit 75
vrijwilligers. Om de organisatie door te ontwikkelen
wordt enkele vrijwilligers een opleidingstraject
aangeboden tot projectleider. Gedurende en na dit
traject krijgen deze projectleiders meer
verantwoordelijkheid in de organisatie, zodat zij de
geleerde theorie ook direct in de praktijk kunnen
toepassen. 

De projectleiders (HBO- en WO studenten en young
professionals) krijgen een opleidingstraject
aangeboden, waarin ze ontdekken waar hun krachten
liggen, hoe organisaties werken en wat persoonlijk- en
community leiderschap is. De projectleiders vormen
samen een team en worden elk verantwoordelijk voor
één van de projecten binnen de pijlers van Madiba. 



'Het netwerk met samenwerkingspartners verder vergroten en
bestendigen.'
Madiba betekent ‘de verbinder’ en voelt dan ook de
verantwoordelijkheid om continu in contact te blijven met de
omgeving. Naast het draaiende houden van de dagelijkse operationele
taken, worden de samenwerkingspartners (professionals,
hulpverleners, wijkverplegers, scholen, welzijnsorganisaties e.a.) uit de
stad over enkele vrijwilligers verdeeld, zodat het nauwe contact in
stand gehouden kan worden. 
 Zo zijn wij constant op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en
kunnen we goed in blijven spelen op de behoefte in de wijk. 

'Informatie en data: Een laagdrempelig informatiepunt voor
iedereen in de wijk.'
Informatie brengen: Een database over de wijk
Madiba doet op een dagelijkse basis een veelheid aan informatie over diverse inwoners en
vrijwilligers op. Informatie over de zorgen van inwoners, wat er in de buurt speelt, waar de
behoeften van mensen liggen, etc. De ervaring leert dat de laagdrempeligheid en open sfeer
van het Projecthuis maakt dat mensen graag hun gevoelens delen. In de pilot met de
focusgroepen met inwoners en professionals werd dit door de aanwezigen bevestigd. 

Projecthuis Madiba trekt alle doelgroepen aan; van jonge kinderen tot aan senioren. Om nog
beter in te spelen op de behoefte in de wijk, is het voor ons belangrijk om ook iets te doen met
de informatie die wij binnen krijgen.

Om deze reden wordt de informatie, die wij verkrijgen in focusgroepen,
enquêtes e.a. tools beter georganiseerd. De binnengekomen informatie
wordt omgezet in data, welke vervolgens gebruikt kan worden om
gericht interventies in te zetten. 
Wij werken met een database van (betrokken) inwoners. Deze
personen hebben zich vrijwillig opgegeven. Hierbij is aangegeven dat
zij zo nu en dan graag hun gedachten, ideeën en gevoelens met ons
delen.   

Meer verbinden
met andere

initiatieven in de
wijk en stad

Nog meer met
partners uit de stad

samenwerken

Een plek waar
alle inwoners

hun hart kunnen
luchten



Een wegwijzer voor iedereen

Wekelijks krijgen vrijwilligers bij Projecthuis Madiba verschillende vragen over bijvoorbeeld
voorzieningen in de stad of over hoe iets precies werkt. Wij vinden het belangrijk dat deze
inwoners met vragen geholpen worden en verwezen worden naar de juiste organisatie. Het idee is
daarom om een duidelijke, laagdrempelige wegwijzer beschikbaar te stellen voor bezoekers en
bewoners. 
De bewegwijzering van inwoners en bezoekers wordt bestendigd door een professional aan te
stellen die kennis heeft van de (sociale) infrastructuur in de stad en precies weet wie wat doet en
wie waar het best naartoe kan gaan. 



4. Het pand en de buitenruimte 

Het succes van het Projecthuis blijkt o.a. uit de faciliteiten die veel gebruikt worden; de volle
vergaderzalen, de uitpuilende kledingbank en het tekort aan ruimte voor maatschappelijke
activiteiten waar vragen over binnenkomen. Dit maakt dat er, vanwege een gebrek aan ruimte,
helaas regelmatig mensen afgewezen moeten worden. Dit legt enerzijds de behoefte aan deze
faciliteiten en activiteiten in de wijk bloot. Anderzijds betekent dit dat Madiba op zoek moet naar
een locatie om te kunnen voldoen aan deze behoefte van de bewoners, bezoekers en vrijwilligers. 

'Madiba groeit uit het jasje.'

Regelmatig geven bezoekers en
inwoners aan dat Madiba ‘verstopt’
zit, waardoor mensen er niet van af
weten of de ruimte niet goed
kunnen vinden. Dit werd ook stevig
benadrukt door de deelnemers van
beide focusgroepen. De wens is dan
ook om uit te breiden naar een
zichtbaar, duidelijk en goed
vindbaar pand. Een pand wat tevens
makkelijk toegankelijk is voor alle
doelgroepen en wat minder
drempels bevat. (Denk hierbij aan
ouderen en minder valide bezoekers
die nu alleen onder begeleiding het
projecthuis in kunnen). 

'Bereikbaarheid en zichtbaarheid van Madiba.'

Het pand

Betere
zichtbaarheid!

Madiba zit verstopt

Meer ruimte voor
waardevolle
initiatieven



De buitenruimte

Madiba beschikt op dit moment over een buitenruimte met een prettig terras voor bezoekers en
een glijbaan voor kinderen. Regelmatig horen wij van bezoekers terug dat er behoefte is aan
meer; meer vermaak voor de kinderen zodat ouders rustig op het terras kunnen zitten terwijl de
kinderen zich vermaken op een leuke en verantwoorde manier. 

De ideeën voor een uitgebreide buitenruimte hebben wij op een rijtje gezet. 

'Een natuureducatiezone'
De gewenste natuureducatiezone ligt in het verlengde van het
gedachtegoed van Madiba; Lekker vrij spelen en leren in de natuur.
Het streven voor de natuureducatie zone is om deze te laten bestaan
uit:  een natuurspeeltuin, een bessenpluktuin, een vlindertuin, een
vleermuizenbunker, een kikkervijver en een ruimte om kleinschalig
groenten te verbouwen. Madiba gaat hierin graag de samenwerking
met scholen aan om kinderen en jongeren bewust te maken van de
pracht en het belang van de natuur. 

De natuurspeeltuin is een idee dat is voortgekomen uit de vraag van
ouders om meer (natuurlijke) speelmogelijkheden voor de (jonge)
kinderen te creëren. Lekker vrij spelen en leren in de natuur, met
water kliederen, kikkers en padden bekijken, een hutje bouwen. Kind,
recreatie, stedelijke natuur en educatie komen hier zo mooi samen. 

'Ontwikkelingen op het terras'
Wanneer het weer het mogelijk maakt, zitten
de bezoekers het liefst op het terras. Lekker
in de frisse buitenlucht. Om de bezoekers de
mogelijkheid te geven om ook buiten
zomertijd gebruik te maken van het terras,
brengen wij een stretchtent aan. 



'Oplaadvoorzieningen'

'Een rolstoelvriendelijke steiger'
Het idee van het aanleggen van een steiger is ooit
begonnen met de wens om mensen in zorgcentra
letterlijk en figuurlijk in het zonnetje te zetten. Onlangs
is de steiger langs het valleikanaal vergund. De steiger
faciliteert op - en afstapmogelijkheden naar kano's en
kleine bootjes. 

Projecthuis Madiba draagt de natuur, het klimaat en het milieu een warm hart toe. Dit
gebeurt enerzijds door bewustzijn te creëren, maar ook door het goede voorbeeld te geven
en zo veel mogelijk te faciliteren. Om deze reden worden er elektrische oplaadvoorzieningen
geplaatst voor elektrische auto’s en fietsen. Zo sluit Madiba aan bij het landelijk
fietsrouteknooppunt, zodat ook mensen buiten de regio kunnen worden aangetrokken. 

'Digitaal aankondigingsbord'
Op de voorgevel van het Projecthuis wordt een digitaal aankondigingsbord geplaatst die
zichtbaar is vanaf de Randweg. Het idee achter dit bord is om bewustzijn te creëren en om
extra zichtbaar te zijn. Het bord kan gebruikt worden om maatschappelijke projecten of
ondernemers een warm hart toe te dragen, maar ook om bewoners bijvoorbeeld in het zonnetje
te zetten. 

'Drinktappunten'
Langs het Projecthuis worden twee drinktappunten gecreëerd:
een drinktappunt voor wandelaars en een drinktappunt voor
honden. Door vers drinkwater aan te bieden tappen
voorbijgangers gratis drinkwater en kunnen zij de herbruikbare
fles of bidon bijvullen. Naast de gastvrijheid en het stimuleren
van een gezond leven, hopen we hiermee bij te dragen aan het
terugdringen van het gebruik van plastic en zwerfafval. 

Faciliteren 
van alle 

doelgroepen 
uit de wijk



5. De binnenruimte

Madiba is een multi-functioneel centrum voor verschillende doelgroepen en met verschillende
doelen om zo in te kunnen spelen op de diverse behoeften vanuit de wijk. Op dit moment bestaat
het Projecthuis o.a. uit een restaurant met keuken, diverse vergaderzalen, een handvaardigheid
lokaal, een mediaruimte en enkele aanlandplekjes om te werken of wat te drinken. Bezoekers en
inwoners geven aan dat er behoefte is aan meer. De ontwikkelingen die Madiba in het vooruitzicht
heeft staan om gehoor te geven aan dit geluid, zijn hieronder omschreven. 

'Duurzaamheid'
Het pand van Projecthuis Madiba is op dit moment duurzaam ingericht en er zijn voorbereidingen
getroffen om in de toekomst nog verder te verduurzamen. Duurzaamheid beschermt onze natuurlijke
omgeving en de ecologische en menselijke gezondheid. Dit maakt onze wens vergaand; We streven
naar o.a. Co2 neutraal, zonnepanelen, mossedumdak, de buitenschil na isoleren, alles verduurzamen,
zo min mogelijk gas gebruiken, water en energie opwekken, en een no waste keuken.

'Ontwikkelingen in het restaurant en de keuken'
In het restaurant en de keuken van het Projecthuis is alles
wat geserveerd wordt biologisch. Het restaurant en de
keuken dienen naast unieke eetgelegenheid met een
bijzonder verhaal ook als een veilige leer- en
werkomgeving. We begeleiden studenten, ondersteunen re-
integratie en zijn heel trots dat vrijwilligers komen helpen. In
de loop van de tijd krijgt Projecthuis Madiba, naast het
serveren van maaltijden in het restaurant, steeds vaker
vragen van bedrijven om de catering te verzorgen of om
maaltijden te bezorgen. Om hier overzicht in te houden, is
een tweedeling in de ruimte gewenst; Een restaurant voor
gasten die iets willen komen eten en drinken en een aparte
keuken waarin catering voor bedrijven en bezorgingen
voorbereid kunnen worden. 

'Toegankelijkheid senioren en minder
valide gasten'
Het restaurant voor gasten zou bij voorkeur gelijkvloers
moeten zijn, om senioren en minder valide gasten makkelijker
te verwelkomen. 



Mediatheek en huiswerkruimte

'Werk en studeerplekken'
Op dit moment beschikt Projecthuis Madiba over verschillende projectruimtes. Deze zijn vaak
volgeboekt door organisaties (stichtingen, projecten, bedrijven, gemeente) die behoefte hebben
aan een fijne vergaderruimte. In de tijdsvakken dat de ruimtes niet zijn volgeboekt, zien we dat
thuiswerkers, studenten en ZZP-ers graag gebruik maken van deze ruimtes om rustig te kunnen
werken. In de doorontwikkeling van de locatie zouden we graag meer werk- en studeerplekken
creëren voor thuiswerkers, ZZP-ers, scholieren en studenten. 

Om invulling te geven aan de grote behoefte bij scholieren en studenten, wordt een deel van
deze ruimte expliciet ingericht voor scholieren en studenten. Faciliteiten als computers en
(leen)laptops worden hieraan toegevoegd voor kinderen en jongeren die deze moeilijk zelf
kunnen aanschaffen of meenemen vanuit huis. 



'Een sporthal en bewegingscentrum'
Vanuit de pijler sport worden er wekelijks
verschillende activiteiten georganiseerd voor
verschillende doelgroepen; van peutergymnastiek tot
aan pilates en zumba voor dames. Helaas moeten er
regelmatig keuzes gemaakt worden en worden
bereidwillige vrijwillige (sport)professionals
afgewezen i.v.m. onvoldoende ruimte. 

Het Projecthuis werkt toe naar een sportzaal in eigen
beheer, met een doorgang naar een
bewegingscentrum. Het bewegingscentrum fungeert
als cardioruimte voor specifieke doelgroepen. De
sporthal wordt aan alle doelgroepen aangeboden.
Ook de doelgroepen uit een lagere sociaal-
economische klasse worden gefaciliteerd. 

'Digitale zuilen'
Madiba gaat uit van de kracht van de maatschappij. Deze kracht zit onder meer in de verbinding
van mensen. Madiba faciliteert deze verbinding graag. Een van de wensen van Madiba is om op
onze eigen locatie en eventueel op andere  locaties (bijvoorbeeld in restaurants) digitale zuilen te
plaatsen om donaties aan de maatschappelijke projecten makkelijker te maken. Zo staan er een
aantal maatschappelijke projecten op het scherm, waarna gasten gemakkelijk met hun betaalpas
kunnen bijdragen aan een van de projecten uit de pijlers.

'Uitbreiding plaats kledingbank'
Wekelijks komen er bij projecthuis Madiba tot honderd
mensen over de vloer om kleding uit te zoeken. De
kledingbank puilt uit, waardoor de wens voor een vaste
standplaats en uitbreiding is gegroeid. 



'Mogelijk huisvesten van belangrijke samenwerkingspartners'
Madiba werkt samen met verschillende partijen (o.a. zorgaanbieders, het wijkteam, de speel-
o-theek etc.) en vervult een belangrijke doorverwijsfunctie. Het zou mooi zijn om enkele
organisaties, stichtingen, verenigingen een plekje te kunnen geven in het Projecthuis. 

Ruimte om grotere
bijeenkomsten te

faciliteren

Uitbreiden van de
leeshoek

Uitbreiding van de
kinder-speelhoek

Werkgarage voor
het conciërgieteam

Kleedruimte voor
personeel

Leuke faciliteiten
voor jongeren om

te kunnen
'hangen'

Verdere ideëen voor de nieuwe locatie: 



6. Pijler 1: Food

Projecthuis Madiba hecht veel waarde aan gezond en bewust eten
en drinken. Deze boodschap dragen we uit, maar passen we
tegelijkertijd toe in ons eigen restaurant. Alle gerechten en drankjes
die bereid en geserveerd worden zijn 100% biologisch en natuurlijk. 

In de keuken en het restaurant worden studenten begeleid, mensen
die re-integreren ondersteund en zijn vrijwilligers actief. Dit maakt
het restaurant, naast een unieke eetgelegenheid ook een veilige
leer- en werkomgeving voor verschillende groepen. 

Ook in de pijler Food hebben we ambities voor de toekomst; 

'80% van de producten lokaal inkopen'
Madiba werkt op het moment al zo veel mogelijk met beschikbare, lokale producten. Het
streven is om toe te werken naar gebruik van zeker 80% lokaal geproduceerde producten.
Door lokaal in te kopen, stimuleren we de lokale economie en helpen we de lokale
gemeenschap. Bovendien is het inkopen van lokale producten minder slecht voor het milieu,
omdat er zo van minimale transport- en verzendketens gebruik gemaakt wordt, waardoor er
minder vervuiling plaatsvindt. 

'Bewustzijn creëren: het verhaal achter gezond, biologisch eten
beter vertellen.'

De werkwijze van Madiba en de keuzes die gemaakt zijn
in het projecthuis zijn heel bewust gemaakt. We merken
nu dat de verhalen achter de keuzes nog niet duidelijk
genoeg naar voren komen. De ambitie is om meer
bewustzijn te creëren bij de gasten door het verhaal
beter naar voren te brengen; ‘Wat ligt er allemaal op
jouw bord en waar komt het vandaan?’, ‘Wat is er zo
bijzonder aan de waterfilter van Madiba?’, ‘Waarom
gebruiken we welk vlees?’. ‘Wat is Junk Fruit?’. Door dit
beter naar voren te brengen, hopen we mensen te
stimuleren om gezonder te eten. 

'Foodworkshops in gezond en bewust eten'
In het verlengde van het bovenstaande worden er workshops georganiseerd over gezond en
bewust eten. Deze workshops worden in samenwerking met professionals (diëtisten en
gezondheidsprofessionals) opgezet en aangeboden aan alle doelgroepen. 



'Pilot: Een biologische voedselbank'
Momenteel werkt Projecthuis Madiba samen met de voedselbank en worden er vouchers
uitgedeeld om maaltijden te nuttigen in het restaurant. Gezinnen en individuen vanuit een lage
sociaal- economische positie zijn in sommige gevallen afhankelijk van de voedselbank. Madiba
wil ook deze personen de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van een gebalanceerd,
gezond, biologisch voedselpakket. De ambitie is om deze personen wekelijks boodschappen
aan te bieden 

Partnerprojecten
koppelen en
versterken

Voedselapotheek
Herenboeren-

community

Madiba Catering:
verantwoord en

bewust eten
afnemen

Voedingsadvies:
Wekelijks
spreekuur

Foodtruckjes
beheren:
Studenten
opleiden tot

ondernemers

Verdere ideëen voor in de pijler Food: 



7. Pijler 2: Care
Projecthuis Madiba heeft de deuren open staan voor álle doelgroepen: Van studenten tot aan
ZZP-ers en van moeders met kinderen tot aan personen met een rugzakje. Voor de laatst
genoemde groep heeft Madiba een pijler opgericht, om hen zo goed mogelijk te ondersteunen,
zodat zij weer zelfredzaam worden. 

Madiba faciliteert op dit moment primaire en secundaire zorg. 

Primaire zorg

... is de zorg die door vakkundige
zorgprofessionals aan cliënten wordt

geboden. Het gaat hierbij om cliënten met
een indicatie. De primaire zorg wordt

aangeboden in samenwerking met stichting
Valleisupport, een professionele

zorgorganisatie die verantwoordelijk is voor
dit deel van de zorg. 

Secundaire zorg

... is de zorg in de vorm van sociale activiteiten,
in aanvulling op de professionele zorg die
wordt verleend. De activiteiten bij Madiba

worden aangeboden door en voor mensen uit
de lokale omgeving en zijn voor iedereen
toegankelijk. Ook voor cliënten met een

zorgvraag. 
Met deze activiteiten leren cliënten om te gaan
met het sociale aspect en kunnen zij zich nuttig
maken door verschillende dingen te proberen

en te leren in de praktijk.   

De Unique Selling Point van Madiba zit in de waardevolle
verbinding tussen de primaire en de secundaire zorg. Om
meer mensen te kunnen voorzien van deze effectieve
aanpak, is de ambitie om de verdeling van 10% primaire
zorg en 90% secundaire zorg te shiften naar 25% primaire
zorg en 75% secundaire zorg. 

Samenwerking stichting Valleisupport en Madiba 
Vanuit stichting Valleisupport wordt specialistische zorg
ingezet voor cliënten met een (lichte) indicatie. Deze
samenwerkingspartner koopt de zorg in en is
verantwoordelijk voor de primaire zorg. 

'25% primaire en 75% secundaire zorg aanbieden'



'Wat wil je graag doen?'
De centrale vraag die constant aan de cliënten

wordt gesteld. Wil je met planten werken?
Achter de bar? In de keuken? Wil je iets doen

met sport? 
Door aan te sluiten op de interesses probeert
Projecthuis Madiba de cliënten het huis uit te

krijgen en weer in hun kracht te zetten. 

De professionals van stichting Valleisupport sturen op dit
moment een woongroep aan met jongvolwassenen. Deze
jongvolwassenen worden (tijdelijk) begeleid zodat zij weer
zelfstandig kunnen wonen. De grootste kracht in de
aanpak die gehanteerd wordt, is de persoonsgerichtheid
en het handelen vanuit de behoefte van de cliënt. Op
basis van de behoefte, wordt de primaire zorg ingericht in
combinatie met de secundaire zorg.  

'Woonunits aanbieden aan cliënten met een lichte indicatie'. 

'De Madiba-Bus inzetten voor uitjes met verschillende doelgroepen'. 
Projecthuis Madiba heeft in 2021 een rolstoelbus gedoneerd gekregen. Met deze bus probeert
Madiba inwoners die zorg nodig hebben naar buiten te halen en leuke, educatieve uitjes te
organiseren. Denk aan uitstapjes met ouderen die met eenzaamheid kampen of inwoners met
een fysieke beperking. Deze doelgroepen zijn veelal in beeld bij het wijkteam, met wie wordt
samengewerkt om dit te kunnen faciliteren. 

Verder wordt in deze pijler ingezet op:

Dagbesteding
verder versterken

en in gang
houden

Werkervarings-
plekken i.s.m.
Gemeente

Re-integratie-
plekken i.s.m. 

UWV

Integratieplekken
i..s.m. New Bees en

integratiewerk

Vrijwilligers met
rugzakje in een
laagdrempelige

omgeving

Meer
samenwerkings-
partners uit de
stad werven

Holistisch
Gezondheids-

centrum



8. Pijler 3: Sport & entertainment
Projecthuis Madiba biedt sport aan voor alle doelgroepen: mannen, vrouwen en kinderen. Deze
pijler streeft een aantal subdoelen na, die voor deelnemers in sommige gevallen belangrijker zijn
dan het sporten zelf. 

De ambitie voor de pijler Sport en entertainment is om deze verder uit
te breiden en te professionaliseren.

Een eigen
sportzaal en

bewegingscentrum

Hierbij wordt gestreefd naar: 

Meer sportclubs
faciliteren onder
de paraplu van

Madiba

Doelgroepen
uitbreiden naar

behoefte omgeving:
zwangere moeders,
oudere mannen etc.

Sportactiviteiten
voor mensen met
en zonder budget

Bewegen en leerzame componenten
In de sportactiviteiten die bij Madiba worden
georganiseerd, wordt getracht zo veel mogelijk
koppelingen te maken met educatieve doeleinden
en bewustzijn creëren. Zo zijn deelnemers lekker
sportief bezig, maar leren zij tegelijkertijd ook.
Denk bijvoorbeeld aan een  training
zelfverdediging met een anti-pest component. 

De doorverwijsfunctie 
 Verder hebben de sportactiviteiten ook een
belangrijke doorverwijsfunctie. De trainers
worden er dan ook op gewezen om de
deelnemers te wijzen op de mogelijkheden
wanneer zij signalen of behoeften te horen
krijgen. Denk aan jongeren die in de eerste
instantie komen om te voetballen, maar
aangeven dat zij moeite hebben met studeren of
huiswerk maken. De trainer kan hen
doorverwijzen naar de huiswerkbegeleiding die bij
Madiba wordt aangeboden. 

Verbinding met mensen: Het sociale aspect 
De sportactiviteiten zijn voor veel mensen een
laagdrempelige brug naar sociaal contact met
andere mensen



9. Pijler 4: Educatie
De vierde pijler van projecthuis Madiba richt zich op het onderwijs van de 21e eeuw: Een leven lang
leren. Hierbij wordt vooral ingezet op 21e eeuwse vaardigheden en onderwijs op maat. 

'Uitbreiding van huiswerkbegeleiding vanwege enorm grote vraag' 
Vanwege het grote succes van de huiswerkbegeleiding zijn er
lange wachtlijsten van leerlingen en studenten die behoefte
hebben aan huiswerkbegeleiding ontstaan. Op dit moment
zijn er 15 vrijwilligers actief die leerlingen van basisscholen en
middelbare scholen ondersteunen bij hun huis- en leerwerk.
Om het aanbod te vergroten en tegelijk de kwaliteit van de
begeleiding te waarborgen, worden er meer vrijwilligers
aangetrokken en opgeleid. Zo kunnen leerlingen in de
toekomst - het liefst - elke dag gebruik maken van deze
mogelijkheid. 

Een eigen mediatheek:  
Gratis gebruik maken

van computers en
leenlaptops

Constant draaiende
educatiefilms in het

projecthuis

'Meer educatieve workshops faciliteren'
Op dit moment worden er maandelijks diverse educatieve workshops aangeboden voor
verschillende doelgroepen van alle leeftijden, in het kader van 'een leven lang leren'. Dit
aanbod ontstaat deels op basis de behoefte, en deels ook organisch door professionals of
docenten die iets leuks willen delen of organiseren rondom hun vakgebied. Deze succesformule
heeft gemaakt dat er verschillende workshops waren voor 'mini professors', waarbij
scheikundige proefjes gedaan worden met jonge kinderen, taallessen voor volwassenen,
geschiedenislessen voor geïnteresseerden en diverse natuur- en klimaatlessen. De ambitie is
om deze formule vast te houden en nog meer educatieve workshops aan te bieden aan
inwoners. 

Nieuwe educatie in de
praktijk: reinventing

education 



10. Afsluitend
Met gepaste trots op de lokale omgeving, de bezoekers, de samenwerkingspartners en de
vrijwilligers kijken we terug op de afgelopen succesvolle jaren. Met veel energie en enthousiasme
kijken we samen vooruit op wat er nog komen gaat. 

We willen de inwoners, bezoekers, vrijwilligers en professionals enorm bedanken voor het
meedenken, de waardevolle input, de positieve energie en het warme hart dat aan het Projecthuis
wordt toegedragen. Het succes van Madiba wordt samen gecreëerd. We hopen dan ook samen
met de omgeving in 2025 (een groot deel van) de toekomstvisie te hebben gerealiseerd. Om zo
samen nog meer waarde te creëren en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. 


