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1. Introductie
Don Camillo was een pastoor in de wijk ‘het Roermondse Veld’ die erom bekend stond midden in de
samenleving te staan. Hij was laagdrempelig en zeer toegankelijk. Veel oudere Veldenaren kennen hem
nog. Hij was pastoor van de kerk tegenover het Goede Doelen Huis op de Prins Bernardstraat.
Buurtbewoners herinneren hem zich als een aimabel man die met de jeugd voetbalde en bijpraatte met
de buurt in het café. De naam van de Stichting is ontleend aan deze pastoor, omdat zijn karakter inzet
voor de wijk aansluiten bij de doelstellingen van de Stichting.

2. Stichting Don Camillo
Stichting Don Camillo is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening.
Stichting Don Camillo werkt voornamelijk lokaal, midden in en vanuit de Roermondse gemeenschap.
Directe en persoonlijke hulp op maat staat voor ons centraal.
De vrijwilligers die actief zijn binnen de stichting voeren taken op eigen niveau uit en dit geeft veel
voldoening.
Het Goede Doelen Huis van Stichting Don Camillo richt zich op mensen die aan de zijlijn staan in de
samenleving. Ze doet dat door gebruikte goederen zoals: huishoudelijke artikelen, kleding, klein
meubilair en boeken middels een donatie een tweede kans te geven. Het Goede Doelen Huis is nog
altijd centraal gelegen in de wijk waar Don Camillo vandaan kwam (het Roermondse Veld). Dit Goede
Doelen Huis is gemakkelijk en laagdrempelig te bereiken voor inwoners uit Roermond die aan die zijlijn
staan. De verkregen/gedoneerde artikelen worden geschonken door particulieren en instellingen. Met
maatschappelijke partners in de gemeente is een zeer goede samenwerking, zodat gezamenlijk de
kansarme inwoners gevonden worden en zij kosteloos aanspraak kunnen maken op artikelen. Hierover
staat in dit verslag onder “Integrale Samenwerking” meer informatie
Stichting Don Camillo heeft de ANBI status.

3. Vrijwilligers
Vrijwilligers die de stichting ondersteunen, doen dit geheel gratis, zonder enige vergoeding. In 2021
bestond de stichting uit 5 vaste vrouwelijke vrijwilligers die het Goede Doelen Huis en de tevens in het
pand aanwezige woonkamer van de Wijkraad Roermond Oost runnen, zodat dit een echte
ontmoetingsplaats wordt. Indien er fysiek zwaardere activiteiten uitgevoerd moeten worden, maken de
vaste vrijwilligers gebruik van de spierkracht van mannelijke inwoners die door de Stichting zijn
geholpen. Don Camillo wordt gerund voor en door mensen uit de wijk, daardoor is de afstand tot de
doelgroep klein. De vrijwilligers Magda, Angelique, Yvonne, Truus en Ankie (allemaal 60+) trekken de
wijk in om op zoek te gaan naar mensen die hulp kunnen gebruiken.

4. Doelstellingen project
•

•

•

Armoede zet mensen aan de zijlijn van de samenleving; een uitgave die voor de één
vanzelfsprekend is, betekent voor een ander een bezuiniging ergens anders. Don Camillo wil
een omgeving creëren waar bewoners uit de wijk en mensen die aan de zijlijn van de
maatschappij cq. samenleving staan welkom zijn en kunnen elkaar ontmoeten.
Een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving, door tweedehands artikelen, die
verkregen/gedoneerd worden, via het goede doelen huis een tweede kans te geven. Deze
goederen krijgen hierdoor een nieuwe bestemming. Bij het Goede Doelen Huis wordt niets
weggegooid. Als goederen enkele maanden liggen, worden ze gratis weggegeven. Ook voor
de mensen die de koopkracht missen, en afhankelijk zijn van anderen ondersteunen we
kosteloos met goederen (o.a. fietsen, bedden, kleding, huishoudelijke artikelen, speelgoed en
eetbonnen)
Het helpen/ondersteunen van mensen, gericht op moeder en kind, wereldwijd middels donatie.
Zo zijn we in 2021 in contact getreden met een Nederlandse fysiotherapeute die haar hart
verpand heeft aan een kindertehuis in Gambia. In 2022 heeft de stichting - in samenwerking
met een basisschool in de gemeente - kinderkleding gedoneerd aan dat kindertehuis en hebben
een financiële ondersteuning kunnen bieden door de verscheping van dozen te sponsoren.
(2021 – 2022)

4.1 Sociale en wijkgerichte doelstelling van Stichting “Don Camillo”:
•
•
•

•

Verbeteren van de sociaaleconomische omstandigheden van mensen die aan de zijlijn van de
maatschappij staan door (tegen een kleine donatie of gratis) artikelen te verstrekken.
Vergroten van zelfvertrouwen en contact leggen. Hiervoor worden mensen aan de zijlijn van de
samenleving ingezet om onder begeleiding te ondersteunen bij onze activiteiten.
Woonkamer in de wijk, ontmoeten van buurtgenoten, je welkom voelen en bewoners samenbrengen. Tijdens de openingstijden van de winkel zijn bezoekers/bewoners welkom om een
kopje koffie of thee gratis te gebruiken in de woonkamer “Onger Os”.
Op vrijdagmiddag wordt door de vrijwilligers gezorgd voor eten in de woonkamer, zoals soep of
broodjes, zodat bewoners uit de doelgroep die dag geen eten hoeven te kopen.

4.2 Financiële donaties vanuit Stichting “Don Camillo”
•

•
•
•

Eenmaal per jaar worden een of meerdere projecten geselecteerd. Criteria voor
ontwikkelingssamenwerking wereldwijd zijn gericht op onderwijs, vrouwenondersteuning of
kinderen medisch ondersteunen.
Ondersteuning van mensen aan de zijlijn van de samenleving, door tegen een kleine donatie of
kosteloos artikelen te verstrekken die bijdragen aan een primaire woon en leef behoefte.
Maatschappelijke projecten Roermond breed ondersteunen.
Voor een uitgebreide lijst met donaties, zie bijlage 1

5. Het structurele effect van het project op langere termijn
Door de nauwe samenwerking binnen het pand aan de Spoorlaan Noord (Roermondse Veld) is het
mogelijk even binnen te lopen voor een kopje koffie een praatje om vervolgens weer verder te gaan met
de dag. Alles is bespreekbaar, Iedereen is welkom. Ontmoeting in de wijk is laagdrempelig en
vrijblijvend. Zo kan ontmoeten in de wijk bijdragen aan minder eenzaamheid en langer zelfstandig
wonen.
• Het gebruiken en ontwikkelen van talenten die in elke mens zitten. Dit alles vergroot het
zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, levensplezier en geeft toekomstperspectief.
• Bewoners uit de wijk als vrijwilliger laten meehelpen in het Goede Doelen Huis en de
Woonkamer “Onger Os”.

•
•

•

Woonkamer in de wijk: iedereen is welkom. Elkaar ontmoeten, leren kennen, met raad en daad
bijgestaan worden.
Ondersteuning van bewoners in natura (producten uit het Goede Doelen Huis). Dit kan bestaan
uit kleding, schoenen, huishoudelijke artikelen enz. Deze dragen bij aan een fijne aangename
levensbehoefte.
Samenwerking met diverse wijkpartners (professionals), zodat samen een groter bereik
gerealiseerd kan worden op gebied van maatschappelijke activiteiten die de leefbaarheid in de
wijk vergroten. Hierover meer informatie op de volgende pagina.

6. Integrale samenwerking
In het pand aan de Spoorlaan Noord wordt integraal samengewerkt tussen verschillende partners, zoals
wijkteam (wijkagent, wijkBoa en wijkregisseur), zorgteam, MetGGZ, Wijkraad Roermond Oost en het
Goede doelen huis “Don Camillo”. Integrale samenwerking in één pand heeft als doel, elkaar ontmoeten,
elkaar te versterken, samenwerken, korte lijnen, elkaar leren kennen en dicht bij de bewoners uit de
wijken Veld – Vrijveld. Ontmoeten op deze wijze heeft een belangrijke bijdrage. Doel is om op een
laagdrempelige manier in contact te komen met bewoners uit de wijken Veld - Vrijveld. Door de nauwe
samenwerking kunnen ze wijkgerichte vragen en maatschappelijke ondersteuningsvragen van
bewoners direct oppakken. Ook kunnen ze door deze manier van werken aansluiten en gebruik maken
van elkaars formele en informele netwerken. Alle partners hebben een sleutel van het pand en kunnen
gebruik maken van diverse ruimtes, voor overleggen afspraken of werken in de wijk.
Naast de integrale samenwerking in de wijk, werken we ook met andere maatschappelijke partners,
waarbij op maat ondersteuning voor mensen aan de zijlijn wordt gerealiseerd. Zo wordt bijvoorbeeld
met Bureau Jeugdzorg samengewerkt, rondom de feestdagen, om gezinnen in hun bestand net even
wat extra’s te kunnen geven. Bureau Jeugdzorg levert bij de Stichting aan welke gezinnen - en hun
gezinssamenstelling - in aanmerking komen en Bureau Jeugdzorg verzorgt zelf de verspreiding van de
donaties van de Stichting. Bijvoorbeeld: bonnen van een supermarkt, zodat ze zelf voor wat extra’s op
de eettafel kunnen zorgen.

6.1 Professionals en wijkbewoners maken gratis gebruik van het pand
•
•
•

•

•

Zorgteam: spreek- en inlooplocatie voor bewoners en een eigen werkplek midden in de wijk.
MetGGZ neemt deel aan de inloopmiddagen en ondersteunt de vrijwilligers bij het uitvoeren
van activiteiten.
Wijkraad Roermond Oost stelt op twee middagen de woonkamer open voor bewoners uit de
wijk, met als doel elkaar op een laagdrempelige manier te ontmoeten en activiteiten te
organiseren. Daarnaast vinden alle overleggen plaats in het pand.
Wijkagent en wijkBoa houden eenmaal per maand een open inloop voor bewoners uit de wijken
Veld – Vrijveld. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met bewoners en eventuele andere
wijkpartners.
Goede Doelen Huis “Don Camillo opent twee maal per week het goede Doelen huis voor
bewoners uit de wijk en de rest van de gemeente.

6.2 Extra ondersteuning i.v.m corona
Het coronavirus en de maatregelen die wereldwijd worden genomen, hebben een grote impact op onze
samenleving en ons gedrag. Ook voor het werk van de stichting, professionals, vrijwilligers en
wijkbewoners heeft het grote en directe gevolgen. Door de grote saamhorigheid en de bereidheid om
elkaar te helpen, hebben we toch onze doelen kunnen bereiken. Daarnaast hebben we extra
ondersteuning geboden:
• Wij hebben dit jaar pakketten gemaakt voor gezinnen met kinderen die getroffen waren door
corona. De gezinnen die in quarantaine moesten met kinderen, ontvingen via de professionals

•

(sportservice, woningbouwvereniging, jongerenwerk, onderwijs) een speelpakket voor de
kinderen. Dit ter ondersteuning van de ouders binnen de wijken Veld en Vrijveld.
Basisschool de Mozaïek (wijk De Kemp) hebben we ondersteund met extra financiële middelen,
zodat de kinderen tijdens de lockdown ondersteund werden.

6.3 Enkele korte reacties van onze doelgroep
Marita : het bezoeken van Don Camillo en de woonkamer is voor mij mijn uitje, hier verheug ik mij
wekelijks op. Op deze manier blijf ik onder de mensen en leer nieuwe mensen kennen.
De eigen gemaakte goulash soep is trouwens restaurant waardig.
Hans: GASTVRIJHEID met hoofdletters. Elke week weer gezellig om rond te snuffelen in het Goede
Doelen Huis Don Camillo.
Hans 2e: Gastvrijheid, gezelligheid en eens heerlijk lachen. Je bent altijd welkom !
Yvonne: mijn moeder moest verhuizen naar een verzorgingshuis, zij was erg blij dat veel van haar
spulletjes een tweede leven krijgen bij Don Camillo.
Servé: heerlijk om geregeld rond te snuffelen in het Goede Doelen Huis.

Bijlage 1 – Donaties 2021
Doormiddel van de donaties/opbrengsten in het Goede Doelen Huis, die geheel gerund wordt door
vrijwilligers, kunnen andere mensen geholpen worden.

Ontvangen donaties
Alleen met de steun van jullie donaties, kunnen wij de mensen ondersteunen die het in onze naaste
omgeving echt hard nodig hebben ! Geweldig bedankt allemaal
•
•

Sponsoring van de website “Don Camillo” Zeegers Advertising B.V 0475 537 214
Gemeente Roermond en Nester woningcorporatie, beschikbaarheid van het pand.

Gegeven donaties
Dankzij giften van betrokkenen bij Stichting “Don Camillo”, is de stichting in staat om donaties te
doen in de buurt.
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

Donatie koffie corner in het goede doelen huis, elkaar ontmoeten, luisterend oor
Donatie van boodschappenbonnen tijdens de feestdagen. Dit gaat in nauwe samenwerking met
bureau Jeugdzorg.
Donaties van boodschappenbonnen aan bewoners die niet in aanmerking komen voor de
voedselbank
Maatschappelijke partners in Roermond: samenwerkingspartners
Met GGZ,
Algemeen Maatschappelijk werk,
Moveoo,
Jeugdzorg
Housing First
Zorgteam binnen de wijken Veld-Vrijveld
Zorgteam binnen de wijken Kemp-Kitskensberg-Kapel
Budgetbeheer Roerdalen
Kinderkleding naar basisschool in Amsterdam - Lotusschoolleerlingen
Stichting Wijkraad Roermond Oost
Project Woonkamer in de wijk ondersteunen =Donatie voor de koffie corner, ontmoeting twee
maal per week
Burendag
Buitenspeeldag
Wereld Vrouwen ( groep allochtone vrouwen ) ondersteunen bij activiteiten/contacten
Onderwijs
Basisschool de Zonnewijzer
Basisschool Mozaiek
Basisschool Willem de Zwijger
Praktijkonderwijs – reclame project ondersteunt
Ondersteunen van wijkgerichte activiteiten in Roermond
= bouwdorp voor de kinderen in de wijk Kemp-Kitskensberg- ook materialen
= donatie van artikelen voor diverse tombola’s Roermond breed
= donatie kinderen uit de wijk ivm Sinterklaas middag
= donatie speelgoed aan de speelgoed uitleen in de wijk KKK en de schatkist
UPS
= UPS wil dat medewerkers in de vestigingsplaatsen een maatschappelijke bijdrage leveren.
Zo leveren medewerkers van UPS hun medewerking bij activiteiten, ze verzamelen goederen
en ze koken af en toe op vrijdagmiddag
Amsterdam
= Leger Des Heils – afgeven van kleding (jassen en spijkerbroeken)
= De regenboog Amsterdam – afgeven van kleding

