Inleiding

Het Sociaal Jaarverslag 2018 heeft betrekking op de activiteiten die zijn
uitgevoerd in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 bij In de
Rooden Leeuw. Samen met het financiële Jaarverslag 2018 vormt het Sociaal
Jaarverslag 2018 het Jaarverslag 2018 van de Stichting In de Rooden Leeuw.
In het jaar 2018 hebben diverse structurele activiteiten plaatsgevonden en
daarnaast hebben er incidentele activiteiten plaatsgevonden. Een aantal van
deze incidentele activiteiten heeft plaatsgevonden op initiatief van In de Rooden
Leeuw en een aantal anderen heeft plaatsgevonden op initiatief van derden
waarvoor de Stichting In de Rooden Leeuw een huursom heeft ontvangen, voor
het gebruik van de ruimten.
Het uitvoeren van het Activiteitenplan 2018 is mogelijk geworden door de
subsidie van de gemeente Maastricht en de financiële bijdragen van de broeders
van De Beyart. Daarnaast zijn er sponsoren die de Stichting In de Rooden Leeuw
een warm hart toedragen en een gulle financiële bijdrage hebben gegeven. In
het financiële overzicht is aangegeven welke giften in 2018 zijn ontvangen.
Het jaar 2018 kenmerkte zich door een afname van het aantal vrijwilligers,
unieke gasten en deelnemers. Gezien hun leeftijd en omstandigheden vergt de
begeleiding van deze gasten en deelnemers meer dan voorheen van de
vrijwilligers. Het is daarom dat het bestuur van de Stichting In de Rooden Leeuw
haar Visie heeft aangepast met als belangrijk doel het weer/ meer aantrekkelijk
maken van In de Rooden Leeuw voor zowel gasten als ook voor vrijwilligers maar
ook om de uitvoering van het Activiteitenplan betaalbaar te houden.
Deze Visie is gebaseerd op het gedachtegoed van de broeders van De Beyart in
het bijzonder het gedachtegoed van Monseigneur Rutten. Voor hem was het
belangrijk dat mensen zich (verder) kunnen ontwikkelen binnen een prettige en
veilige omgeving
Het is de bedoeling om in de toekomst nog meer dan voorheen samen te werken
met organisaties die In de Rooden Leeuw zien als serieuze partner en hun
cliënten verwijzen naar In de Rooden Leeuw. In 2018 is gestart met het leggen
van contacten. Het is de bedoeling dat in 2019 verdere uitbouw van het leggen
van contacten plaatsvindt. Hiervoor geldt wel dat het gestelde in de Visie van de
Stichting In de Rooden Leeuw leidend is.

Maastricht, mei 2019
Bestuur en directie van de Stichting In de Rooden Leeuw
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Algemeen

Oriënteren is het bepalen van een (veranderende) positie in een ruimte,
bijvoorbeeld je eigen positie ten opzichte van een ander (ik sta links van mijn
buurvrouw). Het gaat er dus om te bepalen op welke plaats je bent. En dat is
belangrijk want de samenleving verandert razendsnel. De ene kanteling is nog
niet voorgesteld of de volgende komt er al aan. De veranderingen binnen het
“sociaal domein” worden van bovenaf opgelegd. De politiek praat graag en veel
over de voordelen van de zogenaamde zorgzame samenleving. Burgers zouden
meer gaan zorgen voor mensen in hun nabijheid. …Maatwerk, zelfredzaamheid,
vertrouwdheid…

Het bestuur van In de Rooden Leeuw is in de periode 2017-2018 voor de helft
vernieuwd. Ook het werken met nieuwe collega’s betekent opnieuw je positie
bepalen.

Binnen deze steeds veranderende maatschappelijke context heeft In de Rooden
Leeuw het jaar 2018 benut om te trachten haar plaats te bepalen. Waar zijn we
goed in? Hoe kunnen we blijven aansluiten bij de “noden van onze tijd?” Met wie
kunnen we samenwerken?

Om te kijken waar we staan en waar we heen willen hebben we getracht zoveel
mogelijk informatie te verzamelen. We zijn dan ook in gesprek gegaan met
diverse (nieuwe) samenwerkingspartners waaronder Zorg in Ontwikkeling.

In 2018 is een begin gemaakt met het opstellen van een Visie voor de periode
2019-2022. In de Rooden Leeuw wordt in deze Visie gezien als een
gemeenschap, als een “Bijzondere Buurt” waar iedereen welkom is, als een
community waar bezoekers weer vitaliteit halen en op verhaal kunnen komen.
Een plek waar ze geholpen worden met het duiden van hulpvragen in een warme
en huiselijke omgeving.

Naast het continueren van het bestaande activiteitenaanbod zijn er in 2018
overleggen gestart met samenwerkingspartners als eerste stap in de richting van
samen bouwen aan de gemeenschap In de Rooden Leeuw.

Bestuur en directie van de Stichting In de Rooden Leeuw
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Wat is In de Rooden Leeuw?
Het pand In de Rooden Leeuw, gebouwd in 1789, bevindt zich in de
Bogaardenstraat 50 te Maastricht in het Statenkwartier. Het is het woonhuis
waar de Broeders van de Beyart hun werk begonnen. Aan het eind van de
twintigste eeuw is het pand gerestaureerd en toegankelijk gemaakt voor
mindervaliden door middel van het aanbrengen van een lift, een invalidentoilet
en door het pand ‘drempelvrij’ te maken. Van de Stichting Samen Onbeperkt
ontving de Stichting In de Rooden Leeuw een officieel raamvignet.
In de Rooden Leeuw, vernoemd naar de afbeelding in de gevelsteen van het
gebouw waarin het werkzaam is, is een vrijwilligersorganisatie. Deze organisatie,
die is opgericht op 25 maart 1999, tracht een actieve bijdrage te leveren aan het
welzijn van mensen die (extra) aandacht en sociale steun behoeven.
In de Rooden Leeuw richt haar activiteiten op mensen waarbij sociaal isolement
dreigt. Zij zet daartoe nadrukkelijk zingeving in als tool. In de Rooden Leeuw
staat in principe open voor alle inwoners van Maastricht.
Een veertigtal vrijwilligers begeleidt de gasten bij de diverse activiteiten. De
vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door een professionele kracht. Hierdoor
en door het werk van vrijwilligers zélf, wordt hun leven verrijkt en verdiept. Een
enkele maal stroomt een vrijwilliger door naar een betaalde functie.
Veel van onze gasten bevinden zich in een kwetsbare positie, vaak als gevolg
van een ingrijpende verandering in hun leven. Dit kan zijn door het overlijden
van hun partner, het overlijden van een kind, het verlies van hun baan of als
gevolg van de snelheid waarin het leven zich tegenwoordig afspeelt waardoor
men buiten spel is komen te staan (burn out).
Maar ook gasten die zich eenzaam en depressief voelen doordat zij niet meer
actief participeren in de samenleving door het bereiken van de pensioen/ AOW
gerechtigde leeftijd en moeilijk in staat zijn invulling te geven aan hun vrije tijd
met als gevolg het ontstaan van verveling en een gevoel van zinloosheid, kortom
het gevoel er niet meer bij te horen.
Daarnaast bezoeken ook gasten met een verstandelijke beperking In de Rooden
Leeuw; ook zij zijn van harte welkom.
Een aantal van onze gasten heeft een lichamelijke beperking waardoor zij niet
meer zelfstandig naar In de Rooden Leeuw kunnen komen. Het ontmoeten van
andere gasten is voor hen zo belangrijk dat zij willen blijven deelnemen aan de
activiteiten en daarom gebruik maken van georganiseerd vervoer.
In de Rooden Leeuw is ook een plek waar mensen in het kader van de
Participatiewet ervaring opdoen in samenzijn en samenwerken en op deze wijze
tot bloei komen.
Een aantal van onze gasten heeft dagelijks mantelzorg nodig. Voor de
mantelzorger die deze zorg dagelijks biedt is dit een zware taak, vooral indien dit
de gehele dagelijkse verzorging betreft. Door als mantelzorgvrager deel te
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nemen aan activiteiten van In de Rooden Leeuw wordt de taak van de
mantelzorger tijdelijk overgedragen en heeft deze een aantal uren voor zichzelf.
Door belangstelling en respect te tonen, proberen vrijwilligers de gasten te
motiveren en te inspireren om zich weer opgenomen te voelen in de
samenleving. Dit gebeurt door middel van een breed aanbod aan activiteiten in
de sfeer van ontmoeting en zingeving of betekenis.
“Zinvolheid gaat over het zoeken naar betekenis in onze alledaagse ervaringen.
Het heeft te maken met een gevoel dat iets waarde heeft. (..) Het is het gevoel
dat bepaalde dingen ertoe doen. Een leven dat zinvolheid mist, wordt ervaren als
een leven zonder doel en vitaliteit.
Het zoeken naar zingeving kan alleen plaatsvinden vanuit mensen zelf. Alleen
mensen zélf kunnen betekenis geven aan het leven dat hen is gegeven en deze
betekenissen met anderen uitwisselen om gezamenlijke waarden te vinden.
Sommigen vinden het geluk in plezier en genieten: het leven is een gift, maak er
gebruik van, waardeer het en geniet ervan.
Bij anderen staat zelfontwikkeling voorop: de poging om alle mogelijkheden die
men heeft te ontwikkelen en meer volledig mens te worden.
Weer anderen vinden hun zin in creativiteit en ervaren van schoonheid: dingen
op een fantasievolle en spontane manier tot leven brengen.
Of men zoekt de zin in maatschappelijke idealen: elkaar helpen en van de
maatschappij een plek maken waar mensen het fijn vinden om te wonen en te
leven.
Vrijwilligers en professionals in welzijn kunnen situaties creëren waarin men
gezamenlijk op zoek gaat naar persoonlijke en gemeenschappelijke waarden die
niet alleen op de persoon zelf maar ook op de maatschappij betrekking hebben.”
(Bron: Pak de Passie, magazine over betrokkenheid 2.0, een uitgave van Movisie uit 2011; artikel
Zoeken naar Zin door Gerard Donkers/ LESI, pagina 17)

VERBINDEND ONDERNEMEN
De laatste jaren is er een toenemende vraag vanuit de samenleving naar
bedrijven om zich meer maatschappelijk in te zetten. Dat komt onder andere
door een terugtrekkende (of heroriënterende) overheid.
Tegenwoordig verwachten werknemers maatschappelijke betrokkenheid van hun
werkgever. En consumenten kiezen vaker voor producten en diensten van
organisaties waar zij moreel en ethisch achter staan.
Verbindend Ondernemen is ook binnen het beleid van In de Rooden Leeuw van
belang.
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Deelname aan de Maatschappelijke Beursvloer leverde ook dit jaar weer een
partner op: De SESAM Academie (Senioren voor de Samenleving). Doel van de
samenwerking is om te komen tot een profiel van de zogenaamde “nieuwe
vrijwilliger”.
Los van de Maatschappelijke Beursvloer vonden we in BNI (Business Network
International) vele partners die ons helpen in het organiseren van éénmalige
activiteiten. Zo was er een U-sessie (over gezondheid en welzijn) en een
interactieve presentatie over Positieve Gezondheid.
PARTICIPATIEPLAATSEN
Van oudsher is In de Rooden Leeuw een plek waar mensen met een meer dan
gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt terecht kunnen om weer veerkracht op
te doen. In samenwerking met Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland vonden in
2018 drie vrijwilligers bij ons een participatieplaats.
POSITIEVE GEZONDHEID
Binnen het bezinningsproces van In de Rooden Leeuw is het concept van Dr.
Machteld Huber een belangrijke verbindende schakel. Centraal staat de nog voor
velen nieuwe benadering van het begrip gezondheid:
Het ‘vermogen’ van mensen om zich aan te passen en regie te voeren. ‘Dat
maakt gezondheid tot een dynamisch begrip’, zegt Huber. ‘Als je een slechte
diagnose krijgt, ga je eerst onderuit en heb je zorg nodig. Maar wordt de
aandoening chronisch, dan krabbel je vaak weer op. De vraag is dan: ga je je
invalide voelen, of pas je je aan en leef je je leven verder zonder dat de ziekte
overheerst? Dan blijkt er naast die ziekte nog een enorm potentieel aan
gezondheid te zijn. Dat kun je versterken, waardoor je steeds minder last van
die ziekte hebt.’
Zij pleit voor ‘een cultuur waarin mensen leren hoe zij voor zichzelf moeten
zorgen. Op school al zouden kinderen moeten leren hoe zij ‘lekker in hun vel
zitten’ en weerbaar worden: ‘Daar wordt de basis gelegd voor latere
zelfredzaamheid en veerkracht’. Maar ook volwassen kunnen dat leren.’

(bron: Interview met Machteld Huber “Het vermogen om zelf de regie te voeren door Joost
Visser, journalist Tijdschrift “Medisch Contact’, 5 februari 2014)
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In haar vervolgstudie onderscheidt Huber zes hoofddimensies van gezondheid
met 32 deelaspecten: lichaamsfuncties (bv. klachten en pijn), mentale functies
en beleving (bv. cognitief functioneren), spirituele dimensie (bv. zingeving),
kwaliteit van leven (bv. lekker in je vel zitten), sociaal-maatschappelijke
participatie (bv. sociale contacten) en dagelijks functioneren (bv. algemene
dagelijkse levensverrichtingen).
Het concept Positieve Gezondheid neemt binnen In de Rooden Leeuw een
centrale plaats in. Een van de dimensies van het concept Positieve Gezondheid is
zingeving.
De activiteiten uit het Activiteitenplan 2018 raken allen aan de dimensie
zingeving.

PILOT : SAMEN MET MUZIEK
In het kader van het concept Positieve Gezondheid Model is In de Rooden Leeuw
in september 2018 van start gegaan met de pilot Samen Met Muziek.
Het project is bedoeld voor mensen uit Maastricht, die door omstandigheden
geen mogelijkheid hebben om deel te nemen aan culturele activiteiten. Wij willen
hen een mogelijkheid bieden om deel te nemen en te kunnen genieten van de
muziek uit hun eigen stad.
Er is steeds meer bewijs dat kunst, waaronder ook muziek, een bijdrage levert
aan gezond en gelukkig oud worden. Onderzoek in opdracht van Movisie laat
positieve effecten zien van culturele interventies, waaronder ook muziek, op het
cognitieve vermogen, probleemoplossend vermogen, stressreductie en heeft
daarnaast een positieve invloed op de fysieke gezondheid bij ouderen.
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Het onderzoek van Movisie toont aan dat ook muziek een positieve bijdrage
levert aan het genieten van het leven. ( bron: “Wat werkt bij culturele interventies bij
ouderen”/ Movisie: Kennis en aanpak van sociale vraagstukken)
Muziek heeft voor veel mensen veel betekenis en geeft hen veel kracht. Dit heeft
positieve effecten op hun lichamelijk welzijn. Door samen naar muziek te luisteren

en samen muziek te maken die aansluit bij hun interessesfeer, wordt een gevoelige
snaar geraakt en ontstaat het gevoel van gemeenschappelijkheid. Deelnemers aan
Samen met Muziek zullen elkaar hierdoor graag vaker willen ontmoeten.
Tijdens de bijeenkomst van Samen met Muziek zijn steeds voldoende vrijwilligers
aanwezig om adequaat te reageren op signalen die duiden op het hebben van
levensvragen en daardoor behoefte aan hulp.
Deze pilot is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de erven
Swüste.

Buurtrecepten
In samenwerking met Buurtnetwerk 6211 verzorgen de vrijwilligers van Stichting
In de Rooden Leeuw maandelijks een buurtlunch. Tot de genodigden behoren
diverse zorg- en welzijn organisaties met een vestiging in de buurt, lokale
bestuurders en natuurlijk de wijkbewoners. Tijdens de gezellige buurtlunch zijn
er levendige discussies. De vraag die altijd weer gesteld wordt is hoe we goed
voor elkaar kunnen zorgen in de buurt. Dit levert ons nieuwe inzichten, gasten
en samenwerkingspartners op.

Open Monumentendag/ Het Parcours
In 2018 vielen ze in het weekend van 8 en 9 september. Het thema van de Open
Monumentendag 2018 luidde In Europa. In 2018 was het Monumentenweekend
bovendien gekoppeld aan het Europees Jaar van het culturele erfgoed, met als
motto: Our heritage: Where the past meets the future. In de Rooden Leeuw is bij
uitstek een plek waar verleden en toekomst bij elkaar komen. Denk hierbij aan
de rijke historie van Maastricht (Statenkwartier en Boschstraat) en de historie
van de Broeders van de Beyart. Tijdens dit weekend konden gasten genieten
van een film over het leven van Monseigneur Rutten, de stichter van de
kloosterode Broeders van de Beyart.
Op zondag 9 september 2018 was de feestelijke aftrap van de pilot Samen met
Muziek. Een mooi programma met muzikale gedichten en aandacht voor Muziek
in Maastricht. Beide dagen werden goed bezocht.
Voor de uitvoering van beide evenementen is een financiële ondersteuning
ontvangen van de familie Brouwers.
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8 maart viering van Internationale Vrouwendag
Wanneer je alleenstaand bent of je hebt een fysieke beperking is bioscoop
bezoek nogal een dingetje. Dat doe je dan niet zo snel in je eentje. In
samenwerking met Cinéma Lumiere Maastricht helpen gasten en vrijwilligers
elkaar en vieren samen 8 maart met een mooie film die ze zelf mogen uitzoeken.
Tegen een flink gereduceerd tarief keken we dit jaar naar “Wild”. Na afloop was
er gelegenheid tot uitwisseling. Eén van de gasten vertelde dat ze al in géén tien
jaar naar de bioscoop was geweest. En ze had genoten…!

Interactieve presentaties en workshops voor en door jongeren rondom
stress management
In samenwerking met oud-studenten van Maastrichtuniversity organiseerde In de
Rooden Leeuw een vijftal bijeenkomsten rondom de thema’s Bewustzijn,
Gezondheid en Stress Management. Er kwamen veel jongeren op af, veelal ook
internationale studenten. De voertaal was Engels met indien nodig Nederlandse
vertaling. We hopen ook in 2019 deze serie bijeenkomsten voort te zetten.

Inloop PLUS
Op uitnodiging van de Mastreechter Staar gingen deelnemers van de wekelijkse
inloop middag naar een presentatie in de oefenruimte van dit befaamde mannen
concertkoor. Jammer dat het juist die middag werkelijk ijzig koud was zodat de
opkomst een beetje tegenviel.

Stil staan is het doel. Stil staan bij wie wij zijn – en wat wij geworden zijn.
Samen (na)denken over deze tendensen, over onze werkelijkheid en over ‘onze’
wereld, over onze kwetsbaarheid en over onze macht. Het concept voor deze
activiteit kwam van de stagiaire van Fontys Hogeschool.

Kerstviering
Het Stay Okay Hotel is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We hebben
een goed rapport met het management en mogen van hun keuken gebruikmaken
om een zelfgemaakte lunch te serveren. Het was een mooi en warm samenzijn
met samenzang, aandacht voor elkaar en voor de Kerstboodschap. Kortom: Veel
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muziek, kerstverhalen en een gezellige maaltijd!
Met dank aan Vincentiusvereniging Maastricht voor haar trouwe financiële steun!

Samen aan tafel
De gasten aan onze eettafel komen graag en vaak! Een aantal van hen wordt wél
steeds ouder. De vrijwilligers van Samen aan tafel vinden het een uitdaging om
juist voor deze mensen een lekkere maaltijd in een fijne sfeer te verzorgen. De
gasten staan centraal. Is er iemand jarig, dan mag hij/ zij het menu kiezen. Ook
zijn er culinaire specials, zoals met Halloween. Dan is de maaltijd “griezelig
lekker”. Met Valentijnsdag wordt er extra aandacht besteed aan het geven van
een kleine attentie. En wordt één van de vaste gasten gemist, dan gaat één van
de vrijwilligers er diezelfde week even langs. ‘Is alles goed met U?’

Miracle Choice Spel
Het 'Miracle Choice Spel' is een interactief bordspel gebaseerd op 'Een cursus in
Wonderen'. Het spel gaat over - de naam zegt het al - kiezen. Het Miracle Choice
Spel helpt je op een speelse manier je macht om te kiezen herkennen en te
gebruiken.

Woensdagmiddag activiteit
Een middag voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is aandacht voor
elkaar (het bezinningsmoment) en het samendoen van wisselende, creatieve
activiteiten.

Leesgroep SPELING
Wanneer we het journaal volgen en de krant lezen, worden we overstelpt met
opinies. In de politiek is het een en al botsende meningen en bevochten
standpunten. Het tijdschrift Speling biedt een frisse kijk op wat echt belangrijk is.
Wat geeft zin aan ons leven in een veranderende maatschappij? Er is ieder
kwartaal een Speling Leesgroep, waar deelnemers het laatste nummer van
Speling bespreken in een sfeer van delen van ervaringen en luisteren naar
elkaar. Speling samen met anderen lezen en bespreken is verrijkend voor je
eigen spiritualiteit.

Vrij Werken met Mandala’s
Gedurende de zomervakantie zijn er in de Rooden Leeuw weer extra activiteiten,
zoals Vrij Werken met Mandala’s. Ook jongeren zijn dan van harte welkom.
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Vooral degenen die naar eigen idee en vermogen willen tekenen en kleuren. Het
zelf ontwerpen van een mandala en inkleuren geeft rust en ontspanning. En
wanneer je mandala klaar is geeft het een beeld van jouw innerlijke beleving van
het moment. Het resultaat is niet belangrijk, maar kan je wel een goed gevoel
geven over jezelf waardoor je meer zelfvertrouwen ontwikkeld en trots kunt zijn
op jezelf.

Tot Slot
Tot slot hebben er in 2018 een aantal activiteiten geen ( structurele) doorgang
gevonden. Zo bleek er voor Zondagmiddag Museum Middag erg weinig
animo te zijn. De enkele mensen die hiervoor wél interesse hadden hebben we
via onze vrijwilligers bekend gemaakt met het programma van het VVV
Maastricht. De interactieve lezing serie Heilige Aandacht moest helaas voor
dit jaar vervallen i.v.m. het feit dat de vrijwilliger die dit zou leiden een vaste
baan kreeg. Inmiddels is een andere vrijwilliger bereid gevonden om deze
activiteit in najaar 2019 te begeleiden. De activiteiten Zomeren, Docu Club,
Filmsalon, Filmretraite, Budgetkring en Stilte Wandelen hebben we in
verband met onvoldoende aanmeldingen slechts incidenteel kunnen uitvoeren.

Ruimere info
Voor meer informatie over activiteiten verwijzen we u naar onze website
www.roodenleeuw.nl

FINANCIËN
In de Rooden Leeuw is een vrijwilligersorganisatie die kan blijven bestaan door
de welwillende financiële steun van een aantal instanties. Zonder deze steun
zouden we – ondanks de enthousiaste inzet van ruim veertig vrijwilligers – met
lege handen staan. We stellen het bijzonder op prijs dat we van veel kanten op
sympathie mogen rekenen, die zich vertaalt in belangrijke financiële
ondersteuning. We zijn hen allen daar zeer erkentelijk voor.

In eigen huis
Om op een verantwoorde manier met giften en ondersteuning te kunnen
functioneren willen we op de eerste plaats onze dank en waardering uitspreken
voor onze penningmeester. Voor het beheer van onze salarisadministratie wordt
Kubus Maastricht ingehuurd. Er bestaat een constructieve goede samenwerking,
gebaseerd op degelijk vakmanschap.
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Gemeente Maastricht
In het kader van de Verordening Subsidies Vrijwilligersactiviteiten en Algemene
subsidieverordening Gemeente Maastricht heeft de Stichting In de Rooden Leeuw
ook in 2018 een subsidie ontvangen.
Broeders van Maastricht (FIC)
Deze congregatie stond in 1999 aan de wieg van het opstarten van In de Rooden
Leeuw, hun eerst plek van wonen en werken in 1840. Ook in 2018 heeft de
Stichting In de Rooden Leeuw een financiële ondersteuning ontvangen van de
broeders FIC. Met deze steun geven ze blijk dat ze voluit achter dit initiatief
blijven staan dat zijn uitvoering vindt op voor hen historische grond.

Provincie Limburg
In het laatste kwartaal van 2018 heeft het bestuur van Stichting In de Rooden
Leeuw een verzoek om subsidie ingediend bij de Provincie Limburg in het kader
van de Nadere subsidieregels “Passend wonen in de buurt”. Gedeputeerde Staten
hebben dit verzoek om subsidie gehonoreerd met een bedrag van maximaal
€ 10.000,00. Deze subsidie was bedoeld voor het opstellen van een Business
case voor het project Passend wonen in een bijzondere buurt. Eind 2018 heeft
het bestuur van Stichting In de Rooden Leeuw een tweede verzoek om subsidie
ingediend in het kader van diezelfde regeling voor de uitvoering van het
eerdergenoemde project.

Stichting Lambert van Middelhoven
Net als In de Rooden Leeuw wortelt ook de Stichting Lambert van Middelhoven
diep in de historie van Maastricht. Het bestuur van de Stichting In de Rooden
Leeuw is dankbaar voor de door de Stichting Lambert van Middelhoven gegeven
financiële ondersteuning.

Stichting Kanunnik Salden Nieuwenhof
Het bestuur van de Stichting In de Rooden Leeuw is de Stichting Kannunik
Salden Nieuwenhof dankbaar voor de ontvangen financiële bijdrage.

Vincentius Vereniging Maastricht
Het bestuur van de Stichting In de Rooden Leeuw is de Vincentius Vereniging
Maastricht erkentelijk voor haar jaarlijkse financiële ondersteuning van de
kerstviering.
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Voor een overzicht van al onze partners en sponsoren verwijzen we u naar onze
website: www.roodenleeuw.nl

ORGANISATIE

Samenstelling bestuur, directie, stafteam en vertrouwenspersoon

Bestuur
Dick Mulder
Wim Swüste
Harrie van den Hout
Jacques van den Bosch
Lo Koeleman
Kees Gordijn
Geertje Brouwers

voorzitter
secretaris en archiefbeheer
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid sinds maart 2018

Medewerker
Rasa de Zanger

directeur

Stafteam
Rasa de Zanger
Noud Fonken
Wim Swüste
Ellie Deutschmann
Mieke Verhooren
Chantal de Zanger-van der Put

Vertrouwenspersoon
Ellie Deutschmann
Er werd in 2018 geen beroep op haar gedaan.

Voor actuele informatie verwijzen we u naar onze website
www.roodenleeuw.nl
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