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ADAM, WAAR BEN JE?
We leven in bijzondere tijden. Zware tijden voor velen, bange tijden voor sommigen, maar
ongekende tijden voor ons allemaal. Waar staan we nu met z’n allen? Welke kant gaan we op? Het
coronavirus discrimineert niet. Iedereen kan besmet raken. Maar vooral kwetsbare mensen met
onderliggend lijden of weinig weerstandvermogen worden zwaar getroffen. Hetzelfde kan gezegd
worden van bedrijven, instellingen en zelfs landen. Iedereen wordt getroffen. Maar zonder
weerstandvermogen, zonder fundament gaat het niet. In die zin is het corona virus niet alleen de
oorzaak van veel ellende. Maar meer een katalysator. Het virus brengt onderliggend lijden en gebrek
aan weerstand pijnlijk aan het licht. En doet dat bij mensen, systemen, instellingen, bedrijven en
landen.
Tijden van crisis zijn ook tijden van bezinning. We moeten terug kijken op de afgelopen periode. We
moeten lessen trekken uit wat goed ging en beter kon, maar laten we zeker ook kijken naar hoe het
zo heeft kunnen komen. Kijken naar werkelijke oorzaken en gevolgen betekent niet, snel weer terug
keren naar hoe het was. Maar een fundamentele herbezinning op de vraag hoe we omgaan met
elkaar, met welvaartsverdeling, politieke samenwerking op Europees en wereldniveau, met de
economie en de schepping. “Adam, waar ben je,” vroeg God in het paradijs. ‘En wat heb je met mijn
schepping gedaan?” Wie kennis heeft van goed en kwaad, kan niet meer wegkijken, komt niet meer
weg met: “Ich habe es nicht gewusst”. Een mens is een verantwoordelijk wezen en moet beseffen
dat hem die vraag gesteld wordt. Dat hij zichzelf die vraag moet stellen.
In tijden van ontkerkelijking en toegenomen individualisme valt het niet mee om als mens vaste
grond onder de voeten te krijgen. Want wie zijn we? En wat is een goed leven? Zijn we echt slechts
op aarde om te leven als genotzuchtig individu en consument? Of is er meer dan dat? Een mens is
ook meer dan een individu. Er zijn meer normen dan de individuele en zelfbewuste zelfbeschikking.
Hij is ook deel van een groep. De mens is een relationeel en spiritueel wezen. Het zou zo maar
kunnen dat we dat uit het zicht verloren hebben. We hechten zoveel waarde aan onze materiële
welvaart dat we bereid zijn ons milieu ervoor te verpesten en een ongezonde hoeveelheid tijd en
energie te steken in zaken waarvan we niet noodzakelijkerwijs gelukkig, maar wel materieel rijk van
worden. Die materiële rijkdom krijgt alle aandacht. Sociale contacten er zijn voor elkaar, rust en
(spirituele) verdieping veel minder. Maar we hebben die zaken allemaal nodig. Een mens heeft
prinaire levensbehoeften. Maar ook behoefte aan sociale contacten en aan zingeving. Zonder sociale
contacten wordt een mens ziek en eenzaam. En zonder zingeving stuurloos en depressief.
SOL is in haar zingevende opdracht in de kantlijn terecht gekomen van het onderwijs en onderwijs is
weggedreven van de kerntaken van geloofsgemeenschappen. Maar als de coronacrisis een soort van
wake up tot gevolg heeft voor het vinden van antwoord op de vraag waartoe we op aarde zijn dan
staat SOL klaar om te helpen zoeken. Want ook al leidde het tot te weinig respons; we hebben
scholen wel op de weg gezet naar een Duurzame Samenleving op zoek te gaan; naar een Vreedzame
gemeenschap; naar burgerschap en omzien naar elkaar. En….. we ons voorbereid om onderwijsverzorgenden toe te rusten die vragen te stellen aan hun biotopen.
Ubuntu betekent vrij vertaald: Ik ben omdat wij zijn. Niet voor niets groet men elkaar in grote delen
van Afrika met de woorden: “Sawu Bona”. Dat wil zeggen: “Ik zie jou. Jij doet ertoe”. En men
antwoordt met “Sikhona”, Hier ben ik. Daar heeft men begrepen wat wij in de Westerse wereld een
beetje aan ‘t vergeten zijn. Dat het individu alleen begrepen kan worden als onderdeel van een
gemeenschap. Dank zij de coronacrisis hebben we het gemis van de ander het pijnlijkste gevoeld.
Gelukkig maar. Realiseert onze doelgroep zich wellicht ook weer waartoe SOL op aarde is.
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WERK IN UITVOERING IN 2020
De ZZP-ers zijn in 2020 op diverse terreinen actief geweest. Naast het reguliere aanbod zijn ze
succesvol bezig geweest met de projecten Kinderraad, Jongerenraad en het project Vet lekker. De
eerste twee projecten zijn financieel ondersteund door de Gemeente Nijmegen en enkele
schoolbesturen. Het project Vet Lekker door de GGD Nijmegen. Zoals vorig jaar al vermeld is er door
SOL en de HAN (hogeschool Arnhem-Nijmegen) een cursusprogramma geschreven voor de Opleiding
Coördinator Identiteit, bedoeld voor leerkrachten uit het primair onderwijs. De eerste pilot van deze
opleiding is succesvol afgesloten in november 2019. De Stichting Reflexief biedt de opleiding aan. In
deze Stichting zitten vertegenwoordigers van vijf grote schoolbesturen uit regio Nijmegen, West
Maas Waal en Zuid Oost Brabant. De Stichting Reflexief is in 2019 opgericht.
Het reguliere aanbod
Dit aanbod betreft identiteitsbegeleiding, werken aan een duurzame basisschool, cursus de
vreedzame school, de projecten Samenleven en Wereldgodsdiensten en filosoferen met kinderen.
Materialen die hierbij horen, zoals bijvoorbeeld de leskisten Samenleven en Wereldgodsdiensten
worden door diverse basisscholen gebruikt. Dat geldt ook voor de Troostkoffer en de lesmethode
Duurzame basisschool en het boek en de uitgave “De Verheldering”. Meer informatie kan gevonden
worden op onze website sol-identiteitsbegeleiders.nl .
Projecten Kinderraad en Jongerenraad
De betrokkenheid van de SOL ZZP-ers bij deze projecten is erg wezenlijk. Ze zijn betrokken bij de
inhoudelijke voorbereiding èn bij de begeleiding van leerkrachten en leerlingen zowel tijdens de
voorbereidende lessen als tijdens de uitvoeringsfase. De projecten resulteren uiteindelijk in
bruikbare adviezen van kinderen (basisschoolleerlingen uit groep 6 t/m groep 8) en jongeren aan de
gemeenteraad. Daarbij worden diverse raadsleden en de betreffende wethouder(s) zeer intensief
betrokken. De adviezen worden zeer gewaardeerd en veel ervan wordt vertaald in direct beleid. Deze
projecten vallen binnen het domein Burgerschap, een van de werkdomeinen van SOL. De projecten
zijn voorbeelden van een manier waarop burgerschapsvorming concreet gestalte krijgt in het primair
en voortgezet onderwijs.
De Kinderraad is opgericht in 2015. Het is een initiatief van de Gemeente Nijmegen, van de Stichting
Josephscholen, van de Conexus-scholen en van SOL Identiteitsbegeleiders. Het is een succesvol
blijvertje gebleken. De Kinderraad kiest elk jaar diverse projecten uit. De Gemeente Nijmegen zorgt
ervoor dat het verkozen projecten worden uitgevoerd.
De Jongerenraad is een vervolg op de Kinderraad. Aan deze pilot werkten mee: Het Rijks, Montessori
College, Canisius College, Helicon, Bindkracht 10, Gemeente Nijmegen en SO: Identiteitsbegeleiders.
Op 6 november 2020 vond de eerste vergadering van de Jongerenraad Nijmegen plaats in het
stadhuis. Thema was: ”Hoe gaan we met vuurwerk om rond oud & nieuw”. DE tweede vergadering
van de jongerenraad vond plaats op 9 december 2020; het thema was ‘armoede’. Het ziet er naar uit
dat deze Jongerenraad in Nijmegen ook een blijvertje is.
Project Vet Lekker (ZET VETLEKKER OP DE KAART!)
Het project ‘Zet Vet Lekker op de kaart!’ is een initiatief van ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging
Nijmegen’ in samenwerking met de Nijmeegse Kinderraad. Om dit te realiseren zijn verschillende
partijen bijeengebracht, waaronder studenten van de Radboud Universiteit en Hogeschool
Arnhem/Nijmegen, bedrijven, restaurants en basisscholen. Twee medewerkers van SOL werken mee
aan de inhoudelijke invulling en de uitvoering van dit project.
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Opleiding Coördinator Identiteit
De vijf deelnemers aan de pilot hebben in november 2019 hun opleiding succesvol afgesloten met
een eigen presentatie. Daarna is het cursusprogramma door de Stichting Reflexief geëvalueerd en op
sommige punten bijgesteld. Besloten werd de opleiding in het vervolg aan te bieden onder de titel
“Leergang Zingeving, Identiteit en Burgerschap” en ook depresentatie werd gewijzigd.
In verband met de beperkingen van de Corona-maatregelen start deze leergang in april 2021 met een
korte kennismakingsmodule. Het voornemen is in september 2021 weer met een volledige leergang
te starten.
Financieel
SOL is bescheiden van ambitie. Onder de naam SOL werken niettemin vier gekwalificeerde ZZP-ers en
daarnaast streven we ernaar, aanvullend mensen op basis van oproepbaarheid in te zetten. Hun
werk (door scholen, parochies, overheden ingekochte diensten) kunnen wij nog een paar jaar
faciliteren vanuit onze reserves. Gemeenten-subsidies, solidariteitsbijdragen van parochies, orden of
congregaties zijn voltooid verleden tijd. Zo nu en dan ontvangt SOL nog wel een gift van een
onderwijsorde, jaarlijks € 1000,- maximaal.
SOL werkt nog met één stichting en twee bankrekeningen: een betaalrekeningen en een
spaarrekening. De kosten van SOL zijn jaarlijks groter dan de inkomsten. Dit heeft tot gevolg dat de
stichting langzaam inteert op haar bescheiden vermogen.
We hebben in 2020 voor het bedrag van ongeveer € 600,- geïnvesteerd in de voltooiing van de
ontwikkeling van de nieuwe website van SOL.
In Nijmegen is door twee schoolbesturen en de organisatie Missing Chapter in het kader van
burgerschapsvorming € 14.494,- subsidie verstrekt aan de ZZP-ers van SOL voor de opzet en
begeleiding van basisscholen bij de deelname aan een kinderraad en de ontwikkeling van
burgerschapsvorming .
De gemeente Nijmegen en een paar schoolbesturen hebben geld ( € 5.180) gestoken in de
ontwikkeling van een Jongeren raad in Nijmegen. Deze Raad is door drie SOL-zzp’ers vorm gegeven
en begeleid.
Verder heeft de GGD in het kader van een lokaal preventie akkoord een bedrag van € 5.500
geïnvesteerd in het project Vet Lekker, dat door twee ZZP-ers van SOL is uitgevoerd.
We zijn benieuwd naar de opbrengsten voor de activiteiten van de ZZP-ers in 2021…..
Personeel
Onder de merknaam SOL zijn werkzaam, de ZZP-ers:
Drs. Hanneke Emmen,
Drs. Karen Faber
Andrea Meilink,
Dr. Jos Roemer,
Mevrouw Schellekens heeft per 1 februari 2020 een andere werkkring gevonden.
Mevrouw Emmen werkt in het werkgebied tussen Den Bosch en het Bisdom Breda. De andere ZZPers werken in het Noorden en Noordoosten van Brabant en Zuid-Gelderland.
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Vrijwilliger
Amalia Resner
Er werkt één persoon tegen een vrijwilligersvergoeding op onze administratie in Nijmegen.
De vrijwilliger is belast met de taken:
• Onderhouden van de nieuwe website van SOL;
• Het redigeren en verspreiden van de SOL Nieuwsbrief;
• Het bijhouden en verspreiden van de materialen die in de verkoop zijn;
• Het bijhouden van het SOL archief
• Het communiceren en verzorgen van de klantcontacten en contacten met leveranciers en
anderen.

Huisvesting
SOL is vooral voor informatie en voorlichting virtueel www.sol-identiteitbegeleiders.nl bereikbaar.
Verder hebben we op afspraak een bezoekadres: Prof. Molkenboerstraat 7, 6524 RN Nijmegen.

Organisatie en dienstverlening
Als Stichting SOL verhuren wij leskisten, geven enkele methodes uit, verzorgen een nieuwsbrief en
houden een eigen site in de lucht. Ook hebben we een bescheiden mediatheek en kantoor in het
parochiecentrum van de Effata geloofsgemeenschap (onderdeel van de H. Stephanus parochie in
Nijmegen). Onze leermiddelen worden vanuit deze locatie verkocht, verhuurd, c.q. verzonden. SOL is
als organisatie sterk afgeslankt. Nu we ruim acht jaar vanuit deze nieuwe formule werken zijn we niet
ontevreden. Onze mensen houden opdrachten en er komen nieuwe opdrachtgevers bij. Ofschoon
het tij lijkt te keren m.b.t. het afhouden van bemoeienissen rond identiteit, is het nog steeds geen
vliegende doorstart geworden naar marktgericht werken.

Bestuur:
Dhr. Ger Gerrits, secretaris
Mevr. Ineke van der Linden, lid,
Dhr. Henk Peters, lid
Dhr. Jan Wolsing, voorzitter/penningmeester
De bestuursleden zijn onbezoldigd
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Financieel Jaarverslag 2020

Begroting 2021

31 maart 2021
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Begroting SOL 2021
LASTEN

2021
Vrijwilligersbijdragen

€ 1.700,00

Huur Nijmegen

€ 1.800,00

Representatiekosten

€ 100,00

Bestuurskosten

€ 500,00

Kantoorartikelen

€ 100,00

Kosten automatisering

€ 500,00

Portokosten

€ 100,00

Administratiekosten

€ 400,00

vernieuwing onderhoud website

€ 500,00

Reiskostenvergoedingen

€ 100,00

project Kinderraad

€ 15.000,00

Reservering projecten

€ 0,00

Aanschaffing leskisten

€ 200,00

Doorbelaste kosten leskisten

€ 200,00

Drukwerk en kopieerkosten

€ 25,00

Bankkosten

€ 400,00

Totale lasten

€ 21.625,00

BATEN

2021
Licentieopbrengsten

€ 750,00

Leskisten en Samen Leven

€ 150,00

Verkoop boeken

€ 100,00

gift Broeders en Dominicanen

€ 4.000,00

Rentebaten ABN Amro bank

€ 0,00

Rentebaten ING bank

€ 0,00

Bijdragen besturen '20-21'

€ 15.000,00

Bijdrage Jongerenraad

€ 2.500,00

TOTAAL BATEN

€ 22.500,00

Resultaat

€ 875,00
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