Walk of Wisdom
Jaarverslag 2020 (en blik vooruit 2021)
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Algemeen
Als stichting hebben wij in de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt.
Wij, Damiaan Messing en Manja Bente, hebben in eerste instantie, met
ondersteuning van vrijwilligers, als pioniers de Walk of Wisdom ontwikkeld en vorm
gegeven. Wij hebben dat gedaan uit idealisme en liefde voor de wereld. Het was
hard werken, maar hierdoor hebben wij onze droom mogen realiseren. Dat is als een
heel groot cadeau!
Mede door het vertrek van Damiaan Messing werd het tijd om alles wat meer vast te
leggen, zodat ook nieuwe medewerkers kunnen instappen en dit mooie werk kunnen
voortzetten. Een belangrijk document dat wij hebben ontwikkeld, is het Charter.
Hierin beschrijven wij de pilaren waarop de Walk of Wisdom is gebouwd. Dat is onze
visie, hier staan we voor. Dit is iets wat helder en duidelijk moet zijn, zeker als er ook
soortgelijke Walks of Wisdom in het buitenland gaan starten (en dat is ook een
droom die we willen verwezenlijken vanaf 2021). Daarnaast hebben wij alle functies
benoemd en de taken uitgeschreven, zodat bij de overdracht duidelijk was wat
diende te gebeuren.
Sinds 1 juni hebben wij, Manja Bente en Rob van Sprang, deze taken verdeeld in 10
taakgebieden, 10 domeinen, die overeenkomen met de hoofdstukken van dit
jaarverslag (zie inhoudsopgave). De coördinatie van de Walk of Wisdom is nu in
onze handen, terwijl op allerlei domeinen vrijwilligers actief zijn, want de Walk of
Wisdom is echt een volwassen (vrijwilligers)organisatie geworden.
Een aantal vrijwilligers willen we graag bij naam noemen:
 Wendy Lichteveld, zij runt tegenwoordig het pelgrimsbureau;
 Lucy Holl, zij is al vanaf het begin actief en heeft nu formeel de functie op zich
genomen als eindredacteur;
 Willy Kokke, zij doet de boekhouding;
 Olga Bakers, zij registreert alle wijzigingen van overnachtingsadressen;
 Ivan Beemster, hij onderhoudt de website.
In totaal telt de organisatie circa veertig vrijwilligers die allerlei taken doen voor de
Walk of Wisdom: van markeren tot en met het uitschrijven van de route voor de
routegids. De vrijwilligers zijn van verschillende leeftijden, man/vrouw. De meesten
hebben een baan naast hun vrijwilligerswerk, anderen niet (meer). Wat wij belangrijk
vinden, is dat ze een taak doen die bij hen past, die ze leuk vinden om te doen. Het
werken met de intentie ‘geven en ontvangen’ vinden wij belangrijk, dit is de basis
waarop wij samenwerken.
Op 21 juni, bij het 5-jarig bestaan, werd –nadat hij in drie etappes afscheid had
genomen van alle vrijwilligers- het vertrek van Damiaan formeel. Hoewel hij op
afstand de eerste twee maanden beschikbaar was voor ondersteunende
werkzaamheden, heeft hij zijn pionierstaken neergelegd. Daarmee is de overdracht
een feit. Inmiddels zijn we eind 2020 bijna 2.000 pelgrims verder en hebben in de
afgelopen 5 jaar circa 7.000 pelgrims de route gelopen, of beter gezegd: een
startpakket gekocht.
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Kortom, het was vanaf april een komen en gaan van pelgrims. Dat leverde best wat
extra uitdagingen op; vertrekceremonies (ook de extra ceremonies) en
overnachtingsadressen waren volgeboekt. Hierdoor kregen pelgrims herhaaldelijk
“nee” te horen als zij onderweg nog op zoek waren naar een slaapplaats. Daarnaast
moest er met enige spoed een nieuwe routegids -de 6e editie- gerealiseerd worden
om de nieuwe stroom pelgrims wegwijs te maken op de route.
Terugkijkend op het jaar 2020 kunnen wij zeggen dat we als stichting een flinke
transformatie hebben doorgemaakt en dat we mede door de inzet van vrijwilligers
een harmonieus werkende en financieel gezonde stichting zijn. Vrijwilligers die het
gedachtegoed ondersteunen, uitdragen, en vanuit die verbondenheid klaar staan om
ook in het jaar 2021 de stroom aan pelgrims te ontvangen. Je zou daarom kunnen
stellen dat we ook als stichting het labyrint in zijn gegaan en aldaar ontkiemd zijn in
de aarde.
We zijn ontkiemd in de aarde
Gewekt door het licht
Om onze eigen weg te gaan
(Spreuk bij de vertrekceremonie)
Lieve groet,
Manja en Rob
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1. Pelgrimsbureau: inschrijvingen

Aantal pelgrims
- Na een terugval,door de coronacrisis zijn de inschrijvingen sterk toegenomen.
- Vanaf 1 mei schreven zich gemiddeld 6,9 nieuwe pelgrims per dag in.
- In totaal kochten 2.098 pelgrim in 2020 een startpakket (in 2019 1.446).
We maken geen reclame en pelgrims komen bijna altijd via enthousiaste verhalen
van anderen op ons pad terecht. Zo meldde laatst een pelgrim dat ze ervan gehoord
had in een snackbar in Amsterdam!
Prachtige kleine handleiding
Moderne pelgrims lopen meestal om heel persoonlijke redenen, toch kent het
creatieve proces van het pelgrimeren vijf natuurlijke momenten van bezinning. Om
toekomstige pelgrims tijdens dit proces, op deze momenten, te helpen, schreef
Damiaan Messing de kleine handleiding voor de moderne pelgrim:
https://walkofwisdom.org/2020/onze-kleine-handleiding-voor-de-moderne-pelgrim-is-uit/.

Deze door Petra Bloemendaal prachtig geïllustreerde handleiding is dankzij de
gewonnen Gelderse Landschapsprijs als 'flipbook' (gratis) beschikbaar via onze
website.

Voorraad toename, verdubbeling
Eind 2020 hebben we met spoed 3 routewijzigingen verwerkt, de nieuwe routegids
samengesteld en laten drukken: 5.000 stuks, hopende dat we hiermee minimaal 2
jaar vooruit kunnen. Voorraad hebben we, afgezien van de (bamboe) pelgrims en
veters, in 2021 dus voldoende.
2021 worden circa 2.000 pelgrims verwacht
Als de groei van het aantal pelgrims doorzet (en dat is gezien de verwachte mediaaandacht rond bezinning niet verwonderlijk) dan neemt ook de werkdruk op het
pelgrimsbureau toe. Dit terwijl het vanwege de coronamaatregelen niet meer is
toegestaan in grote groepen de startpakketten samen te stellen. De eerste maanden
van het jaar is dit nog niet direct een probleem, maar mochten we niet in staat zijn
voorraad op te bouwen voor 1 juni 2021 dan kunnen we in de zomervakantie geen
startpakketten meer aanleveren. Dit logistieke vraagstuk heeft daarom onze eerste
prioriteit.
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2. Route Walk of Wisdom Nijmegen: markering en routegids

Divers en stil landschap
Deelnemers reageren vrijwel allemaal enthousiast op:
- de diversiteit aan landschappen rondom Nijmegen ("ik wist niet dat Nederland zo
mooi is")
- de vele onverharde paden en aaneenschakeling van natuur
- de stilte onderweg en verrassende kleine stadjes
- leuke B&B's en gastgezinnen (aandachtspunt: tekort aan gezinnen in Bergharen en
Afferden/Deest/Winssen).
Startpakket
Ieder jaar verduurzaamt ons startpakket. Vanaf de start werden onze enveloppen
gemaakt van hergebruikte landkaarten, zijn de zakjes die we meegeven om zwerfvuil
op te ruimen composteerbaar net als het verpakkingsmateriaal en wordt de routegids
gedrukt met plantaardige inkt op FSC-gecertificeerd papier.
In 2020 hebben we de stalen speld vervangen door een speld van bamboe. Bamboe
is een zeer duurzaam alternatief voor (hard)hout, omdat het wordt gemaakt van een
materiaal dat zichzelf in korte tijd vernieuwt, terwijl bomen van conventioneel hout 30
tot 50 jaar nodig hebben om te groeien. Sommige bamboesoorten kunnen tot wel 1
meter per 24 uur groeien. Daarnaast produceren de planten veel zuurstof, en kunnen
ze grote hoeveelheden CO2- absorberen.
De CO2 uitstoot die ontstaat door het transport van de bamboespelden naar
Nederland compenseren we door te investeren in groen.
2021: Ontworpen voor onderweg
Het plan is om de aanvullende brief in het startpakket wat aantrekkelijker te maken
door beeldmateriaal toe te voegen. De gedachte hierachter is dat de brief beter
gelezen zal worden en de (circulaire) ontwerpen beter tot hun recht komen als deze
brief een mooiere uitstraling heeft.
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Financiering van het ontwerp, circa 300 euro, realiseren we uit het budget dat we in
2021 gereserveerd hebben voor publiciteit en marketingkosten. Drukkosten blijven
vergelijkbaar.

Aankomst en vertrek
In 2020 hebben we een constateur gekocht, een klok die gebruikt wordt tijdens
wedstrijden in de duivensport. Deze klok geeft de tijden aan waarop de postduiven
zijn vertrokken en weer zijn aangekomen. Niet dat we van pelgrimeren een sport
willen maken, maar aangezien de duivenringetjes onderdeel uitmaken van het
aankomstritueel is het een logische aanvulling om de constateur onderdeel te laten
worden van het aankomstritueel, dus dat gaan we proberen.
Financiering van dit experiment, circa 1.000 euro, realiseren we in 2021 dankzij de
gewonnen Gelderse Landschapsprijs (resterend budget: 1.209 euro).

Pelgrimsmuur online
In 2020 hebben we een begin gemaakt met het inrichten van een online
pelgrimsmuur waarop pelgrims die de Walk of Wisdom gelopen hebben (en daar
toestemming voor geven vanwege de AVG) een plekje krijgen. De pelgrims kunnen
daarop hun nummer, naam en woonplaats aangeven.
Een belangrijk gegeven daarbij is de woonplaats, omdat we op de site ook grafisch
zichtbaar willen maken waar de binnenlopers vandaan komen. De kosten van deze
pelgrimsmuur zijn minimaal vanwege de inzet van vrijwilligers.
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3. Verdieping: ritueel Walk of Wisdom

Alleen op pad en toch verbonden
Door onze (gratis) vertrekceremonies brengen we pelgrims bij elkaar in een
gezamenlijk ritueel. Hierdoor ontstaat verbondenheid. Deze verbondenheid is ook
echt tastbaar. Vooral wanneer pelgrims na het uitspreken van hun intentie te midden
van het licht hun pelgrim een plaats geven in de aarde.
Bezinning
Bezinning ontstaat door het lopen. Het is fijn om te lezen dat in onze besloten
Facebookgroep de verhalen steeds meer emotie en diepgang krijgen waardoor onze
tocht groeit als bezinningstraditie. Het delen thuis, via Facebook en anders zorgt
ervoor dat deze verbondenheid tot ver over de grenzen wordt gevoeld.
Daarnaast gebruiken verschillende coaches de route als een instrument voor de weg
naar binnen, zowel voor leidinggevenden (Comenius instituut) als voor mensen met
een beperking.
Ceremonies
 Iedere eerste zaterdag van de maand 2020 werd in de Stevenskerk een halfuur
na zonsopgang voorgelezen uit het pelgrimsgetijdenboek. Bijzonder om te
benoemen is, dat er dit jaar in vergelijking met andere jaren erg veel pelgims
deelnamen aan de pelgrimslauden, waarschijnlijk komt dit doordat we de naam
van de ceremonie veranderd hebben.
 Op iedere derde zaterdag van de maand stonden de intenties van pelgrims
centraal in de intieme Valkhofkapel. Een aantal ceremonies ging niet door
vanwege de coronamaatregelen en een aantal was extra vanwege de toename
van het aantal pelgrims en de beperkende regels om de verspreiding van corona
tegen te gaan.
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Op weg naar Wijsheid, Getijdenboek 2.0
We willen in 2021 een start maken met deel 2 van het getijdenboek. Een boek waarin
bekende en onbekende Nederlanders schrijven over hun bezinning en beleving van
hun pelgrimage.
Allereerst zullen we een team gaan samenstellen die zich hierover gaat buigen,
zodat we na een eerste oriëntatie een goed beeld hebben van:
- Hoe zal de opzet van het 2e boek eruit gaan zien?
- Hoe gaan we het project aanvullend financiëren? (op de begroting reserveren we
als startkapitaal €4000,-)
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4. Verbinding: vrijwilligers, donateurs, overnachtingsadressen etc.

Geven en ontvangen
Het werken met de intentie ‘geven en ontvangen’ vinden we belangrijk. Dit is de basis
waarop we samenwerken met elkaar. Hierdoor hebben we een heel harmonieus
werkende stichting kunnen creëren. Met heel mooie en lieve mensen die een
verbinding hebben gemaakt met de stichting en met elkaar. Die het gedachtegoed
ondersteunen en uitdragen.
De Walk of Wisdom is echt een volwassen vrijwilligersorganisatie geworden
In totaal telt de organisatie circa veertig vrijwilligers die allerlei taken doen voor de
Walk of Wisdom: van markeren tot en met het uitschrijven van de route voor de
routegids. Zoals gezegd: wat we belangrijk vinden, is dat ze een taak doen die bij
hen past, die ze leuk vinden om te doen.
Donaties
In 2021 willen we onze donateurs bedanken met een klein presentje dat de waarde
van de Walk of Wisdom vertegenwoordigt. We denken aan een katoenen tasje, een
pakketje met 5 ansichtkaarten en het beeld van de pelgrim aangepast aan de donatie
die mensen geven. We gebruiken hiervoor het budget van publiciteit en marketing.
Daarnaast willen we de Stevenskerk een extra donatie geven voor de warme
ontvangst van de pelgrims. In de begroting hebben we o.a. voor deze donatie een
reservering opgenomen: 1 euro per pelgrim op basis de verkoop startpakketten in
2020.
Vrijwilligersvergoedingen in 2021
Onze vrijwilligers werkzaam in het pelgrimsbureau willen we een extra vergoeding
geven vanwege hun inzet in 2020 en de verwachte werkdruk in 2021. De maximale
vrijwilligersvergoeding wordt in 2021 verhoogd tot 1.800 euro (150 euro per maand),
dus wettelijk mag dit gelukkig ook.

Oriëntatiemiddag online?
Vanwege de coronamaatregelen en de vele veranderingen in 2020 hebben we geen
oriëntatiemiddagen georganiseerd. Volgend jaar staan deze opnieuw op de kalender.
Waarschijnlijk niet fysiek, maar via een online platform. Mochten hiervoor kosten
gemaakt moeten worden dan zullen we hiervoor het budget voor marketing en
publiciteit aanspreken.
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5. Inspiratie: stiltewandelingen en zwerfvuilacties

Evaluatie 2020 en draaiboek 2021
Tijdens de evaluatie van de stiltewandelingen 2020 (wegens de coronamaatregelen zijn de
laatste drie etappes nog niet gelopen) stelden we onszelf en elkaar de vraag hoe we de
stiltewandelingen kunnen inleiden op een wijze dat er tijdens het wandelen ‘in de stilte’
saamhorigheid of beter gezegd: verbondenheid, ontstaat en we toch 'de stilte’ kunnen
bewaken.

Het antwoord daarop is: (rand)voorwaarden creëren, dat is onze belangrijkste taak.
Feitelijk begint dit al bij de uitnodiging. Deelnemers dienen zich bijvoorbeeld te
beseffen dat de Walk of Wisdom niet zomaar een wandeling is waar je ongetraind
aan begint. In de groep kun je namelijk niet eindeloos rekening blijven houden met
snelle of juist langzaam lopende deelnemers. En al zeker niet zonder te praten.
De voorbereidingen voor 2021 zijn dus in volle gang.
Puur uit wandelen
Voor ons is het van belang dat we niet alleen iets nemen van de natuur maar ook iets
komen brengen. Vanwege het drukker worden langs de route is het zaak om zorg te
dragen voor de natuur. Dit doen we door samen met een groep bestaande uit
pelgrims en niet-pelgrims afval op te ruimen.
Om deze doelstellingen in 2021 te realiseren gaan we de samenwerking met B&B's
en hotels die onze ambities delen (bijvoorbeeld Kiemkracht 64 in Malden),
intensiveren door hen te betrekken bij de zwerfafvalacties en prikacties langs de
route.
We hopen in 2022 hiervoor een draaiboek te hebben liggen waar ook andere
partnerorganisaties op aan kunnen sluiten.
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Wandelen in de natuur en antwoorden vinden in de stilte
Rainer Maria Rilke
Wat mij raakt (Was mich bewegt)
Men moet de dingen
de eigen stille ongestoorde ontwikkeling laten
die diep van binnen komt;
die door niets
gedwongen of versneld kan worden.
Alles in het leven is groeien en vormt zich,
rijpt zoals de boom, die zijn sapstroom niet stuwt
en rustig in de lentestormen staat,
zonder de angst dat er straks geen zomer kan komen.
Die zomer komt toch!
Maar slechts voor de geduldigen
die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt,
zorgeloos stil en wijds. Men moet geduld hebben
voor onopgeloste zaken in ons hart
en proberen de vragen zelf te koesteren als gesloten kamers
en als boeken, die in een zeer vreemde taal geschreven zijn.
Het komt erop aan alles te leven.
Als je de vragen leeft
leef je misschien langzaam maar zeker
zonder het te merken
op een goede dag het antwoord in.
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6. Uitbreiding: internationalisering
Internationalisering Walk of Wisdom Nijmegen
Halverwege, bij het Mariakapelletje, sloeg ik (Rob) onlangs het logboek voor pelgrims
open. Op deze pagina las ik lovende woorden over de route van mensen die
onderweg iets hadden gevonden. Ze waren geschreven in vier verschillende talen:
Frans, Duits, Engels en het Nederlands. Pelgrims weten de route dus te vinden en
komen, ongeacht de weersomstandigheden, naar Nederland om te lopen.

Uitbreiding Walk of Wisdom naar het buitenland

Het grotere plan is in elk land van de wereld één Walk of Wisdom van een week te
kunnen lopen – om die routes met elkaar te verbinden.
Een tamelijk ambitieus plan. We zijn in 2015 klein
begonnen in Nijmegen en hebben inmiddels
verschillende Europese landen verkend, te weten:
Portugal, Engeland, België en/of Frankrijk.
Dat we nog geen concrete stappen hebben gezet, ligt niet aan het gebrek aan
enthousiasme. Dat is er zeker wel. Vaak is het een gebrek aan tijd. Niet alleen van
de geïnspireerde pelgrims ter plaatse, maar ook de inzet vanuit Nederland. Dankzij
het bijzondere financieel jaar 2020 (zie financiële paragraaf) verwachten we daarom
een volgende stap te kunnen zetten, want de wijze waarop we de route in het
buitenland willen ontwikkelen vraagt in de opstart een financiële bijdrage van onze
stichting. Maximaal kunnen we in 2021 voor deze ontwikkeling 9.600 euro vrijmaken.
Echter, waar we onze ogen niet voor willen sluiten is dat de coronapandemie nog
steeds onze vrijheid beperkt en dat dit de ontwikkeling naar het buitenland in de weg
staat.
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7. Financiële verantwoording 2020 (en blik vooruit 2021)

Aantal pelgrims

Staat van Baten en lasten

Bijdrage startpakket en boeken

Realisatie

Realisatie

2020

2019

2098

1446

Realisatie

Realisatie

2020

2019
60.704

43.900

280

998

Bijdrage vrienden

2.489

2.794

Sponsoring (routegids, pelgrim)

6.836

3.663

70.309

51.355

11.134

15.000

4.784

3.008

- Reiskosten

847

374

- Training en scholing

866

993

5.220

4.410

26.372

17.057

84

184

Administratie- en beheerlasten

3.726

3.514

Publiciteit en marketingkosten

211

701

1.290

1.523

707

789

Totale lasten

55.241

47.553

Resultaat

15.068

3.802

Stiltewandelingen /verdiepingsdagen

Totale baten
Personele lasten
- Freelancekosten
- Vrijwilligers- en bestuurskosten

Huisvestingslasten
Inkoop (startpakket en boeken)
Inkoop Stiltewandelingen / verdiepingsdagen

Landschapsbijdrage
Research en ontwikkelingskosten

Financiële armslag
De winst die we in 2020 hebben gemaakt, 15.068 euro, is grotendeels toe te
schrijven aan:
- het toenemend aantal pelgrims, dat in deze veranderde tijd heeft besloten de weg
naar binnen te gaan.
- het niet besteden van budgetten (o.a. pr-budget)
- extra donaties o.a. voor de zesde editie van de routegids
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Prijsverhoging startpakket van 28,50 naar 30,50
De kurken veter en de bamboe Pelgrim zijn in 2020 namelijk 2 euro duurder
geworden. Deze extra kosten werden in 2020 nog niet in rekening gebracht in het
startpakket vanwege een donatie van 't Humboldt huis. In 2021 berekenen we deze
extra kosten wel door in het startpakket. De belangrijkste reden hiervoor is dat we
onze (duurzame) ambities willen realiseren en budget vrij maken voor de
ontwikkeling van een route in het buitenland en de realisatie van een getijdenboek
2.0. Op weg naar Wijsheid.
In 2021 extra budget voor: Research en ontwikkelingskosten:
Met dit budget realiseren we dekking voor:
- Het getijdenboek 2.0 (4.000 euro)
- Internationalisering (9.600 euro)

Landschapsbijdrage 2020
Van elke donatie voor de inschrijving leggen we één Euro opzij om terug te geven
aan de natuur en cultuur aan de route. Het is ons dankjewel en uitdrukking van de
verbondenheid.
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Vorig jaar hebben we een voorschot op deze pelgrimsbijdrage uitgekeerd aan onder
andere: Stichting vrienden van de Stevenskerk (één dag het klein onderhoud van de
kerk), de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Natuurmonumenten, Stichting
Landschap Groesbeek- Ooij (Landschap Heerlijkheid Beek), Vereniging de
Ploegdriever en Vogelhuisjes.nl.
Daarnaast bevestigden we verschillende vogelhuisjes langs de route, o.a. langs het
laatste deel van de route richting Nijmegen waar ook onze bloemenberm prachtig in
bloei stond (zie foto rechts) en doneerden we in Beek een uilenkast bij de
begraafplaats, deze wordt 2021 achter het zolderraam van de kapel ingebouwd.
Ook onze extra inkomsten hebben wij begin 2021 deels bestemd door een extra
bijdrage aan de Stevenskerk over te maken. Het resterende bedrag zullen wij
bestemmen in combinatie met de Landschapsbijdrage voor 2021, deze is gebaseerd
op 2000 ingeschreven pelgrims.

Balans

Realisatie 2020

Realisatie 2019

Vaste activa
Vlottende activa
Voorraden

16.605

8.414

3.200

2.101

Liquide middelen

16.606

12.535

Totaal activa

36.411

23.050

Eigen vermogen

34.593

19.524

Nog te besteden
(reservering landschapsprijs)

1.209

2.837

609

689

36.411

23.050

Vorderingen

Kortlopende schulden
Totaal passiva
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8. Communicatie

Ons verhaal spreekt aan
Hoewel je kunt stellen dat er in 2020 sowieso meer gelopen werd in Nederland, is het
niet zo dat alle routes dezelfde aantrekkingskracht hebben als de Walk of Wisdom.
De toename van het aantal pelgrims is echt aanzienlijk, terwijl wij op geen enkele
manier de media hebben benaderd. Ons verhaal spreekt aan en wordt kennelijk
rondgesproken aan de keukentafel en elders.
Wel wordt de route regelmatig genoemd in blogs en tijdschriften, wat natuurlijk ook
meehelpt om mensen te informeren over de Walk of Wisdom.
Verbreding
De doelgroep waaraan we in 2021 extra aandacht willen besteden, is de groep
jongeren (van 18 tot 25 jaar). Met name voor deze doelgroep zou ons ritueel van
telefoon zoveel mogelijk uit, van waarde kunnen zijn, zij het -zeker voor deze
doelgroep- niet altijd even gemakkelijk gepraktiseerd.

Daarnaast gaan we verder met de Engelse vertaling van de website!
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9. PR en onderzoek
Nieuwe redactie
Soms noemen we het zelfs de nieuwe WoW. Er is namelijk veel veranderd door het
vertrek van Damiaan. Een groot gemis. Toch, zijn afwezigheid brengt ook iets moois.
Het redactiewerk wordt nu verdeeld onder een zestal vrijwilligers. Het is veel meer
co-creatie. Hierdoor ontstonden diverse nieuwe verhaallijnen en ideeën:
 Elke maand zetten we het verhaal dat voorgelezen wordt bij de
vertrekceremonie in de Stevenskerk met een korte inleiding op de site: het
gaat om zowel de tekst als een geluidsopname.
 Leden van de redactie gaan interviews opnemen en verwerken tot een
podcast, te beginnen met het interview met Damiaan.
 Jeroen van Zuylen bezoekt namens onze redactie bijzondere locaties aan de
route van de Walk of Wisdom. Plekken waar mensen zich thuis hebben
gevoeld, thuis voelen, en er naar hartenlust over willen vertellen. Zijn eerste
interview in 2021 deed hij met Francis Happe, pelgrim. Zij voelde zich tijdens
haar pelgrimage thuis bij de Kapucijnen in het klooster in Velp (bij Grave) en
keerde terug als vrijwilliger.
Onderzoek: alle clichés over pelgrimeren bleken waar te zijn.
Iets maakt pelgrimeren anders dan ‘gewoon’ wandelen. Maar wat dan? Lonneke
Hermans onderzocht dit. Ze ging op zoek naar de betekenis van seculiere
pelgrimage en kwam uit bij de Walk of Wisdom. Inmiddels is het zover: haar scriptie
is af en goedgekeurd. Ze is afgestudeerd met een 7,8 als eindbeoordeling. Om het
pelgrimeren te doorgronden is ze ten slotte zelf op pelgrimage gegaan en kwam ze
tot de conclusie dat alle clichés over pelgrimeren waar bleken te zijn, dat is de titel
van haar blog https://walkofwisdom.org/2020/alle-cliches-over-pelgrimeren-bleken-waar-te-zijn/.
Mooi nieuws in 2021
Leuk om te vermelden: burgemeester Bruls van Nijmegen is samen met 8 andere
bekende Gelderlanders te gast op de Walk of Wisdom. Zij worden wandelend op de
route geïnterviewd door verslaggever Klaas Drupsteen van Omroep Gelderland.
Rond het voorjaar wordt deze serie bezinningsgesprekken “Op weg naar Wijsheid”
uitgezonden.
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10. Bestuur: wettelijke verplichtingen stichting

Terugblik bestuur

Het groeiend aantal pelgrims en het vertrek van Damiaan betekende dat wij als Raad van
Toezicht gedwongen werden na te denken over hoe de stichting op financieel en persoonlijk
vlak bestendig de toekomst tegemoet gaat. We hebben dankzij de inzet van vrijwilligers wat
van het dagelijkse werk van het pelgrimsbureau (versturen van startpakketten en
beantwoorden van mails) bij Manja weg kunnen halen, zodat ze wat meer tijd had voor het
blijven ontwikkelen van nieuwe initiatieven en het uitzetten van de langetermijnvisie.
Ter ondersteuning van de coördinatie van de stichting hebben we na verschillende
sollicitatiegesprekken Rob van Sprang aangesteld zich op zzp-basis voor de stichting in te
zetten. Rob en Manja zijn samen verantwoordelijk geworden voor het dagelijkse reilen en
zeilen van de stichting. Daarvoor moest veel van de vanzelfsprekende samenwerking tussen
Manja en Damiaan concreet gemaakt worden en hebben Rob en Manja het afgelopen half
jaar de tijd gehad op elkaar ingespeeld te raken. Waar we in 2020 op verschillende manieren
gedwongen werden om even pas op te plaats te maken, liggen er voor 2021 en daarna weer
mooie plannen klaar.

Raad van toezicht wordt bestuur

Op bestuurlijk niveau was het afgelopen jaar ook spannend. We vinden het belangrijk dat er
op het pelgrimsbureau betrokken mensen werken die zich duurzaam aan de stichting willen
verbinden. Ze zetten zich meerdere dagen per week in om de Walk of Wisdom te laten
groeien tot een prachtig ritueel. We kunnen niet zonder ze. Hoewel we in grote mate een
vrijwilligersstichting zijn en willen blijven, willen we Rob en Manja ook financieel in staat
stellen hun werk te doen. Het was en is een zoektocht naar hoe we dat met de beperkte
middelen die we hebben en de juridische positie waarin we ons bevinden, op een
verantwoorde manier kunnen doen.
We concludeerden afgelopen jaar gezamenlijk dat de bestuurlijke structuur van de stichting
topzwaar was. In het verleden gemaakte keuzes zorgden er voor dat er taakverwarring
ontstond en de stichting log aanvoelde. In gesprek met verschillende adviseurs zijn we tot
een andere bestuurlijke opzet gekomen. Op het moment van schrijven liggen nieuwe
statuten klaar om door de notaris vastgelegd te worden. Daarin veranderen we de huidige
situatie met een Raad van Toezicht en daaronder een bestuur, naar een situatie van een
driehoofdig bestuur op afstand en twee coördinatoren die de dagelijkse zaken waarnemen.

ANBI

Met de aanpassing van die statuten hopen we ook in aanmerking te komen voor de status
van ANBI, zodat giften fiscaal aftrekbaar worden. Die wens bestaat ook bij de Raad van
Toezicht al lang, maar kon in de huidige situatie met de huidige statuten niet verwezenlijkt
worden.
In 2021 denken we na over hoe we de stichting verantwoord en volwassen kunnen laten
groeien, en kijken we over de landsgrenzen heen naar uitbreidingsmogelijkheden.

Ter informatie: jaarverslag 2019: https://walkofwisdom.org/2020/jaarverslag-2019-eenbewogen-jaar/

