Jaarverslag 2017
Stichting Walk of Wisdom kijkt terug op een goed pelgrimsjaar 2017.
Het was het jaar waarin de route haar tweede verjaardag vierde (21
juni) en veel belangstelling kreeg van tijdschriften en landelijke
dagbladen. De Volkskrant wijdde in september zelfs haar hele pagina
3 aan de route: Pad van inkeer voor iedereen.
Het aantal inschrijvingen als pelgrim groeide mede hierdoor flink: van
587 in heel 2016 naar 1187 pelgrims in heel 2017. Pelgrims reageren
nog altijd onverkort positief en komen vanuit het hele land (met ook
enkele Vlamingen) en niet meer vooral uit de regio.
Onze waarden in de praktijk van 2017
Als pelgrimsroute geeft de Walk of Wisdom geen waarheden mee, maar wel waarden: de
vrijheid om je eigen weg te gaan, respect voor de weg van anderen en verbondenheid met de
eigen leefomgeving en natuur.
Deze drie waarden zijn verankerd in het ontwerp van de pelgrimsroute als 'pad van je eigen
wijsheid', waarbij je anderen ontmoet die hun eigen weg gaan. Met symbolen en rituelen dragen
we onze waarden uit met de uitnodiging om je tot die waarden te verhouden. Ons symbool
Pelgrim, ontworpen door Huub en Adelheid Kortekaas, verbeeldt dat ieder mens 'een zaailing
van Moeder Aarde' is met elk een eigen, unieke kiemkracht. Door als mens te groeien, geven we
mede vorm aan het grotere geheel. Vast onderdeel van het startpakket voor pelgrims is een
afvalzakje met de uitnodiging om wat zwerfafval op te ruimen.
In 2017 hebben we een aantal rituelen door ontwikkeld om onze waarden te verdiepen. De
maandelijkse vertrekceremonie is uitgegroeid tot een gewaardeerd onderdeel van de route met
telkens tussen de 5 en 25 vertrekkende pelgrims. Een eerste terugkomdag voor pelgrims in
oktober werd goed ontvangen met 20 deelnemers. Als terugkerend evenement viel ook de serie
stiltewandelingen in de smaak, waarbij in tien étappes de Walk of Wisdom in een jaar wordt
rondgelopen (deelnemers: 15-25 per keer). Elk van deze rituelen maakt ruimte voor ieders
persoonlijke weg en verbindt op een ontspannen wijze met de weg van anderen.
Bij de stiltewandelingen hebben we gespaard voor een zitbank die we in 2018 in Groesbeek
realiseren om iets terug te doen voor het landschap. Voor elke pelgrim legden we daarnaast €1,opzij voor het landschap aan de route. Hiermee steunden we o.a. de Stevenskerk,
Natuurmonumenten, het Geldersch Landschap en de Vogelbescherming. Onze actie om de
Waalstranden zwerfafval vrij te houden - de online opruimkalender Actie Schone Waal - was
voor de gemeente Nijmegen op aandringen van de gemeenteraad aanleiding het probleem
intensief aan te pakken.

Saldo inkomsten en kosten 2017
De Walk of Wisdom kreeg in 2017 geen subsidie of geld van fondsen. De toegenomen
belangstelling leidde wel tot een flinke stijging van de eigen inkomsten tot €40.015,57. Hiervan
kwam €33.988,07 via startpakketten en boeken (2016: €19.269). Aan advertentiekomsten kwam
van B&B's en gemeenten voor vermelding in de routegids €1.695,- (2016: €750,-). Ook de
vriendenbijdragen stegen naar €3.048- (2016: €1.694) en er kwam €1.151,- binnen via
evenementen als de stiltewandelingen. Via verkoop van postkaarten kwam €132,65.
De kosten van de Walk of Wisdom kwamen
in 2017 uit op €33.605,49. Hiervan waren
organisatiekosten €18.140,15,
inkoopkosten voor het startpakket
€14.3784,34 en voor sponsorprojecten voor
het landschap aan de route €1.187,-.
Het jaar werd afgesloten met een positief
resultaat van €6.310,08. Het werkkapitaal
van de stichting (bezittingen min schulden)
steeg van €5.007,60 naar €11.387,83.
Hiervan was €7.625,70 voorraad voor de
startpakketten en €5.741.65 liquide middelen (kas en bank).
Het werk is mogelijk geworden door de inzet van 35 tot 50 vrijwilligers.
Kanttekening
De resultaten zijn mooi, maar ook geflatteerd. De organisatie drijft op het idealisme van pionier
Damiaan en mede ontwikkelaar Manja. Damiaan werkt fulltime voor de stichting en leefde de
afgelopen vier jaar onder het bestaansminimum. Een goede oplossing in de armlastige
beginfase, maar geen duurzame oplossing voor de toekomst. Ook Manja steekt inmiddels
zoveel tijd in de organisatie dat het aan normaal vrijwilligerswerk ontstijgt (1,5 tot 2 dagen in de
week voor het pelgrimsbureau en de gezamenlijke coördinatie met Damiaan).
De stichting wil blijven draaien op vrijwilligers, maar voor werk dat niet is terug te brengen tot
minder dan een dag per week of dat veel financiële verantwoordelijkheid meebrengt, is een
vergoeding gepast. Het stichtingsbestuur wil daarom zoeken naar aanvullende financiering om
de coördinatie en ontwikkeling van de route door Damiaan en Manja te bekostigen. De beloning
zal matig worden en passen bij het idealistische karakter van de route.
Dank en vooruitblik
We danken alle pelgrims, vrijwilligers en vrienden die het werk van onze stichting mogelijk
hebben gemaakt. Het jaar 2017 geeft het stichtingsbestuur moed dat er behoefte is aan een
nieuwe pelgrimsroute los van een religie. We zien met vertrouwen de komende jaren tegemoet

waarin we verder werken aan een inspirerende en grensverleggende pelgrimsroute die uitnodigt
tot bezinning en verbinding.
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