
Evaluatieverslag 

‘Kaarsenkapel Camillus’

Roermond



Ons oorspronkelijk plan

 Het oprichten, in stand houden en exploiteren van een
kaarsenkapel op het terrein van het verpleeghuis
Camillus te Roermond, als plaats van bezinning, troost,
of bemoediging voor eenieder en ongeacht diens
religieuze achtergrond, die daar behoefte aan heeft.
Voor de bewoners die in de woonvoorzieningen op het
terrein wonen (mensen met een lichamelijke beperking,
psychische problematiek en dementerenden), de
bewoners van Hospice de Ark en voor medewerkers,
familie, vrijwilligers en omwonenden.

 Met (her-)gebruik van de glas-in-lood ramen “Psalm 23”
van glazenier Daan Wildschut uit de voormalige grote
zaal van het verpleeghuis Camilllus.



Stappen in het proces

 Stichting opgericht (aug 2018), met o.a. afgevaardigden uit Kapel in ’t Zand, 
Camillianen en Geestelijke Verzorging.

 Comité van aanbeveling werd opgericht met o.a. afvaardiging uit de Protestantse 
Kerk, Klooster der Camillianen en een Glas-in-Lood kenner.

 Bouwvoorbereiding (2019): Ontwerp laten maken door bouwtechnisch bureau. 
Locatie bepalen op het terrein van Camillus. Gemeentelijke goedkeuring 
aangevraagd. Offerte aanvraag bouw kapel bij  aannemer Raedts. Glas-in-lood 
restauratie bij Buys Glas gevolgd. Overleg met Zorggroep, Glasbedrijf Buys en 
Raedts over technische kwesties bouw. Planning van de bouw was in principe in 
voorjaar 2020. Werd door corona e.a. uiteindelijk voorjaar 2021. 

 Publiciteit: ontwerp website, verkoop logokaarsen en diverse acties, flyers, 
artikelen in dag- en weekbladen, interview lokale zender TV Ellef

 Fondsenwerving:  Start met spontane bijdragen van Camillianen, Stg. Deltahoven 
en Rabobank. Vervolgens aanvragen gedaan bij landelijke fondsen en bij regionale 
fondsen en instellingen. Ook regionale bedrijven benaderd, en publieksacties 
(kaarsenverkoop, Camillusfeest met braderie)



Wijzigingen tijdens 

het proces

 Het beoogde bedrag was bij 
aanvang € 95.000, maar door 
prijsverhoging aanneemsom én 
extra kosten inrichting en afwerking 
openbare ruimte rondom kapel is 
begroting aangepast naar € 
105.806

 Verder hadden de acties naar 
regionale bedrijven - door corona -
helaas nauwelijks effect. Ook heeft 
de pandemie de realisatie van de 
kapel met één jaar vertraagd. 
Opening was gepland op 
Camillusdag 14 juli 2020, maar 
werd uiteindelijk 14 juli 2021.



Successen om te 

delen

 Samenwerking tussen alle betrokken partijen verliep 
goed.  (Kerngroep: De Stichting Kaarsenkapel 
Camillus - De Zorggroep - aannemer Raedts - Buys 
Glas). Verrassend was het aanbod van het 
Citaverdecollege Roermond om een praktijkdag van 
leerlingen van de afdeling “Groen” uit te voeren bij 
de kapel. Zij legden in één dag de bestrating en een 
grindstrook aan rond de kapel. De Protestantse Kerk 
heeft mee actie gevoerd door verkoop kaarsen in de 
kerk en publicaties in kerkblad.

 Ook bijdragen uit het hart van mensen, bijv. 
schenking van een erfenis, opbrengst van verkoop 
eigen kleding bewoner hospice De Ark, opbrengst 
verkoop laatste auto van een 90 jarige. 

 Ons bestuur kwam elke maand bij elkaar, er waren 
korte lijnen, goed contact met de lokale pers en er 
werd hulp ingeroepen waar nodig.



Niet veel tegenvallers

 Eigenlijk ging er weinig mis. Het was alleen 
spannend of we het bedrag bij elkaar zouden 
krijgen. Ook viel af en toe tegen dat een fonds 
‘nee’ zei omdat men ‘geen geld geeft aan stenen’, 
dat vonden wij erg jammer. En door de corona 
konden we geen publieksacties meer voeren en 
lagen veel steunaanvragen bij bedrijven 
onaangeraakt op de plank. Uiteindelijk - met een 
jaar vertraging - is het wel gelukt.



Het eindresultaat

 De kaarsenkapel is gereed en geheel volgens plan 
uitgevoerd! Opening was op 14 juli 2021. Helaas in 
de stromende regen, maar met veel muziek en een 
mooie ceremonie. Inmiddels wordt de kapel door 
vrijwilligers geopend en gesloten,  schoongemaakt en 
van kaarsenvoorraad voorzien. De reacties van de 
bezoekers zijn overweldigend, men is vooral onder de 
indruk van mooie glas-in-loodramen. Er zijn 20 
kaarsenhouders en 4 comfortabele zitplaatsen.

 Bereik van mensen

 Streven was 30 bezoekers per dag. Wordt op dit 
moment zeker gehaald, zelfs op meerdere dagen 
overschreden. Er was veel aandacht in de media. En 
veel mond-op-mondreclame.



Leermomenten 

nemen we mee!

 Dat fondsenwerving niet eenvoudig 
is en een lange adem vraagt. 

 Dat uiteindelijk hartverwarmend is 
als je giften ontvangt uit zoveel 
verschillende hoeken. Fondsen die 
juist wél het nut van een 
kaarsenkapel zien. 

 En nu de kapel klaar is, is het vooral 
het ‘wauw’ effect. Hoe mooi ze is 
geworden en hoe uitnodigend en 
laagdrempelig de toegang is. En bij 
de bezoekers een “oh wat prachtig” 
ontlokt.



Namens alle betrokkenen danken wij u hartelijk voor uw
prachtige financiele bijdrage aan de Kaarsenkapel Camillus!


