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Voorwoord 
2021 is voor De Rollen het jaar geweest waarin we meerdere slagen hebben gemaakt om niet alleen 
de wereld om ons heen, maar ook onze eigen organisatie toekomstbestendiger te maken. We zijn 
een nieuwe koers gaan varen, een nieuwe collega is gestart, we hebben afscheid genomen van de 
coördinator, zijn overgegaan van Citrix naar Office365 en hebben ondanks Corona successen 
geboekt. 
 
Het jaar van de avondklok 
In januari werd de avondklok ingevoerd, in februari werd de lockdown verlengd en in maart hadden 
we te maken met ‘de derde golf Covid-19’. In de eerste helft van het jaar zijn veel lessen en 
activiteiten gecanceld. Pas in de tweede helft van het jaar konden we elkaar weer fysiek, weliswaar 
op afstand en buiten, ontmoeten. Dat deden we dan ook: lessen langs de Maas en erop af met de 
handkar.  
 
Het jaar van de wisseling van de wacht 
In september heeft Jacqueline Tilman, hoog aangeschreven educator in de NME-wereld, de fakkel 
overgedragen aan de nieuwe projectleider participatie; Séverine Louf. Zij is nu de coördinator van de 
stichting. Het coördinatorschap van deze kleine organisatie behelst een scala aan taken; 
personeelszaken, communicatie, administratie, financiën, IT, acquisitie en PR. Er is dan ook heel wat 
overgedragen in korte tijd. 
 
Het jaar van nieuwe ambities  
Het bestuur koesterde langer de wens om de doelgroepen uit te breiden naar volwassenen, om te 
verbreden met een ‘participatietak’. Halverwege het jaar is de projectleider duurzaamheid en 
participatie aangesteld. Aangenomen op basis van drive en kennis van de corporaties. Haar pleidooi 
om vooral de corporatiebuurten in te gaan, waar de doelgroep zit die nog maar moeilijk te bereiken 
is, is ter harte genomen. 
 
Het jaar waarin we de buurt zijn ingetrokken 
Onder het motto van de Global Goals1 ‘No one left behind’ willen we bewoners bereiken die nu nog 
niet meekunnen in de transitie. De buurten in, waar bewoners om wat voor reden dan ook worstelen 
om de dag door te komen, laat staan na te denken over de dag van morgen. De onzichtbaren2 
opzoeken, erop af. We hebben een oude handkar aangeschaft. Eentje die verhalen ontlokt uit 
grootmoeders tijd, die in de lift kan en de galerijen op. Gevuld met stekjes, boeken uit de ruilbieb en 
een drieliterkan koffie. 
 
Sinds 2003 verzorgen en ontwikkelen we Natuur- en MilieuEducatie in de regio met als doel bij te 
dragen aan een duurzame toekomst. NME is en blijft onze kerntaak. Met het buurtwerk ‘erop-af’ als 
uitbreiding van onze diensten zijn we pionier onder de milieuorganisaties. Iedereen moet mee 
(kunnen) naar een duurzame toekomst. Daarom: met NME ook de buurt in.  
 
 
Namens het bestuur en het team 
 
mei 2022 
 
 
 

 
1 Oftewel de Sustainable Development Goals (SDG’s), ook wel de 17 Werelddoelen genoemd, van de Verenigde Naties, 2015 
2 Ontleend uit het boek ‘De Onmisbaren’ van Ron Meyer, 2021 
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Leeswijzer 
Voor de niet-financiële cijfers is een infographic gemaakt. In één oogopslag de getallen van 2021 bij 
elkaar. Voor een verdere uitsplitsing naar Gemeente kan de bijlage ‘Lesmaterialen per gemeente’ 
geraadpleegd worden. Voor een globale indruk van de financiën is het overzicht opgenomen uit het 
werkplan voor 2022. BPV Accountants heeft voor ons het financieel jaarverslag van 2021 in een 
apart rapport opgesteld. 
 
In het werkplan voor 20223, hebben we reeds een uitgebreid beeld gegeven waar we voor staan ten 
opzichte van de samenleving (wat we zien), waar we staan ten opzichte van de andere groene 
partners (wie wij zijn, waar we in verschillen, hoe anderen ons zien) en waar we staan in onze 
transitie (de nieuwe koers die we varen, wie we worden). Ook voor een uitvoerige vooruitblik 
verwijzen we je naar dit werkplan. Dit verslag geeft de terugblik op 2021. 
 

Sinds maart 2022 kiezen we voor de naam Stichting De Rollen,  

met als pay-off ‘Natuur- en MilieuEducatie voor iedereen.’ In dit jaarverslag spreken we (met 
terugwerkende kracht) dan ook niet meer over het Centrum voor… of het CNME, maar zeggen we 
‘Stichting De Rollen’ of gewoon ‘De Rollen’. In dit verslag vind je, naast onze nieuwe ambitie, vooral 
de getallen met betrekking tot het jaar 2021, gekoppeld aan onze activiteiten, diensten en doelen.  
 
 
 

 
3 ‘Werkplan CNME De Rollen 2022-’23, Gemeente Sittard-Geleen, januari 2022’ en ‘Werkplan CNME De Rollen 2022, aanvraag bijdrage uit 

het waarderingsfonds Gemeente Stein’.  
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Nieuwe koers 
We blijven werken aan onze kerntaak: natuur- en milieueducatie in het onderwijs. Niet alleen om 
kinderen bewust te maken van hun directe leefomgeving (‘ben zuinig op’), maar vooral ook om 
leerlingen voor te bereiden op het kunnen oplossen van complexe vraagstukken.  
Daarnaast werken we mee aan de opgaves in aandachtsbuurten. Buurten die extra aandacht nodig 
hebben op sociaal-economisch vlak. In samenwerking met de maatschappelijke partners bouwen we 
aan communities voor duurzaamheid in brede zin. Daarmee zijn we een voorbeeld voor de overige 
NME-Centra, die ons op de voet volgen. 
 
Ambitie van Stichting De Rollen 
Het ambitiedocument is weliswaar in 2022 vastgesteld, maar in de praktijk zijn we al in 2021 de 
nieuwe koers gaan varen. Door gewoon te doen, erop af te gaan, de partners op te zoeken en samen 
te leren in de praktijk, hebben we in 2021 de input opgehaald waarmee we onze ambitie hebben 
kunnen vormen: 
 
Visie 
Stichting De Rollen is zich ervan bewust dat niet iedereen de ‘luxe’ heeft om met duurzaamheid 
bezig te zijn. De Rollen is er wel van overtuigd dat iedereen in kleine stapjes wil bijdragen aan een 
wereld waarin we minder verspillen, minder ‘nemen’ en waarin iedereen meedoet. “Niet omdat het 
moet, maar omdat de wereld zo mooi is”.  
 
Missie 
Vanuit de combinatie van passie, kennis en attitude wil Stichting De Rollen een betere toekomst 
dichterbij brengen. De Rollen doet dat door iedereen zelf de stappen te laten zetten die in zijn of 
haar macht liggen. De Rollen maakt het grote klein: de hele wereld kunnen wij niet veranderen, wel 
wat we op onze boterham doen. En als iedereen de juiste stapjes zet, brengen al die stapjes samen 
ons dichterbij de gedroomde optelsom: een betere wereld.  
 
Ambitie en propositie 
In 2025 is Stichting De Rollen met haar expertise een onmisbare schakel in het regionale netwerk 
van organisaties die projecten uitvoeren en daarmee bijdragen aan een duurzame toekomst. 
Duurzaamheid staat daarbij in het licht van de 17 werelddoelen (de SDG’s). 
 
Stichting De Rollen is ambassadeur van de SDG’s.  
In die rol stellen we ons met passie en expertise op 
als netwerkpartner. In het werkgebied Sittard-
Geleen, Stein en Beek bedienen we overwegend 
scholen en daarnaast ook andere 
(maatschappelijke) partners zoals  
het opbouwwerk, de woningcorporaties en 
buurtorganisaties.  
Ons doel is om het totaalplaatje van de SDG’s 
toegankelijk te maken, mensen met positieve 
prikkels te equiperen om duurzaamheid te 
realiseren en zeker niet betweterig te zijn! 
 
 
 

Stichting De Rollen  
laat je samen met anderen 
ontdekken en beleven hoe  
jij zelf kunt werken aan een  

wereld waarin natuur,  
economie en solidariteit  

hand in hand gaan. 
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Samenvatting 

 
  
  

Leerlingen:   2.832 

Gemeentes:             6 

Scholen:      16 

Het jaar 2021  
voor Stichting De Rollen 

in één oogopslag 

Bewoners:     850  

Buurten:       5 

Thema’s:       9  

Corona-Cancels:      39 

Netwerkpartners:        58 

Berichten op socials:       56 

Ondanks Corona hebben een 
kleine 3.000 leerlingen via 

activiteiten, lesmaterialen en 
gastlessen, natuur- en 
milieueducatie kunnen 

beleven. Ook 293 leerlingen 
uit het speciaal onderwijs. 

 

Voornamelijk de scholen in het 
primair onderwijs. Ook 3 scholen 

uit het speciaal onderwijs (De 
Blinker, De Horst en Xaverius). 

Via scholen hebben we dik  500 
volwassenen bereikt (begeleiders; 
zowel leraren als ouders). Via de 

nieuwe participatietak in de 
tweede helft van het jaar nog eens 

(naar schatting) ruim 300. 

We zijn vanuit de participatietak 
actief geweest in: Munstergeleen, 

Lindenheuvel, Stadbroek en 
Limbricht. Én vooral in Geleen-

Zuid. Daar zetten we ons 
structureel in, als partner van de 

Zuidkamer.   

Natuur blijft veruit het meest 
populaire thema. 53% van de 

aanvragen valt in deze, 
(bio)diverse categorie. Water en 
klimaat zijn ook veel gevraagd. 

Samenwerking met het 
Waterschap en Stichting Ark 

stimuleert dit. 

Zakken zwerfafval:     384   
2.754 

Waarvan 327 in Sittard-Geleen. Interesse voor 
zwerfafval en verspilling neemt toe. Dit jaar 
1.453 deelnemers aan zwerfafvalacties die 

door De Rollen zijn begeleid. 
 

We zijn uiteraard pas echt succesvol als 
samenleving, wanneer dit getal op ‘0’ staat!   

Onze berichten op social media zijn voor 
90% eigen content. De acties die we 

begeleiden, de gastlessen die we geven 
en de avonturen die we beleven. Sinds de 
tweede helft van het jaar ook de verhalen 
van bewoners, ontmoet met de handkar.  

1.948 leerlingen en 311 volwassenen 
hebben door Coronamaatregelen 
geen activiteit of les kunnen doen  

die wel bij Stichting De Rollen 
gereserveerd was.  

Global Goals Gemeente Sittard-Geleen voorop. 
Dat is ook de gemeente waarin we zijn 

gevestigd (Born). Als toekomst- en 
afvalambassadeur in deze gemeente én 

ambassadeur van de SDG’s, pakken we onze 
rol. De financiële ondersteuning van Sittard-
Geleen behelst het leeuwendeel (44%) van 

onze inkomsten. Daarnaast zijn Stein en Beek 
onze belangrijkste gemeentelijke partners. 

Global Goals:                    17 
In 2021 hebben we  

vooral het systeemdenken 
bevordert door alle doelen in 
samenhang te laten zien. We 

pikken er niet een paar uit, maar 
benaderen duurzaamheid in brede zin: 

Waterschap Limburg, de GGD (Jong Leren Eten) en 
Stichting Ark zijn partners en opdrachtgevers. Naast 

de NME- collega’s en groene (lokale) partners 
hebben we ook nadrukkelijk de organisaties in het 
sociaal domein opgezocht. De woningcorporaties, 

met name ZOwonen, in het bijzonder.  

Kwaliteit van leven binnen de grenzen van de aarde.  
De ecologische, sociale en economische opgaves staan 

niet los van elkaar.  

Bewonersinitiatieven en verenigingen hebben 
ook op ons kunnen rekenen. 
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Werkmethodes en successen 

Educatie 
Twee principes zijn voor ons leidend: ervaring en samenhang. Alle zintuigen gebruiken, zelf ervaren, 
werken vanuit de eigen leervraag en vakken in samenhang onderwijzen. Al ons lesmateriaal is dan 
ook omgezet naar of ingericht op ‘Onderzoek  & Ontwerpen’ (O&O).  
We werken tevens met ‘Science, Technology, Engineering, Arts and Mathmatics’ (STEAM) en zijn 
thuis in ‘Natuur, Leven en Technologie’ (NLT). Daar is menig NME-Centrum best wel jaloers op.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontwikkeling lesmateriaal 
In samenwerking met andere educatiespecialisten uit het netwerk 'Leren voor Morgen' hebben we 
in 2021 een keurmerk vervaardigd voor lesmateriaal voor duurzame ontwikkeling en het 
lesmateriaal vrij toegankelijk online gezet op ‘Wikiwijs’. Het lesmateriaal gaat over thema’s zoals 
natuur, circulaire economie, maar ook sociale thema’s zoals gelijkheid en gezondheid. De thema’s 
zijn verbonden aan de SDG’s.  
Voor de ontwikkeling van lesmateriaal (vaak op aanvraag van scholen of organisaties) werken we 
uiteraard ook samen met onze collega’s (CNME in Maastricht en De IJzeren Man in Weert), onze 
koepelorganisatie GDO en overige partners zoals Stichting Ark, Waterschap Limburg en de GGD.  
 
Nationale pilot Primair Onderwijs & Global Goals 2030 
Samen met Gemeente Sittard-Geleen is een eerste aanzet gedaan om te werken aan de nationale 
pilot ‘Primair Onderwijs & Global Goals 2030’. Doel van de pilot is de Global Goals structureel 
inbedden in het curriculum van scholen én het beleid van de Gemeente.  
 
Ontzorgen 
We ontzorgen scholen die willen verduurzamen. Enerzijds door ze bij te staan met de invulling van 
een betekenisvol lesprogramma en het geven van daadwerkelijke (buiten)lessen. Anderzijds nemen 
we scholen aan de hand door de jungle van schoolconcepten. In 2021 is besloten om met ingang van 
2022 géén geld meer te vragen voor een eerste consultgesprek. In plaats daarvan vragen we een 
symbolische bedrag van € 1,-, (en meer mag ook ☺), te schenken aan het goede doel: Stichting De 
Rollen4. 
 
Waterschap, GGD en Stichting Ark 
In samenwerking met Waterschap Limburg zijn diverse activiteiten en lesmaterialen ontwikkeld om 
watereducatie op de kaart te zetten. Veel van de activiteiten en lessen zijn echter gecanceld 
vanwege de destijds geldende coronamaatregelen. 
In samenwerking met GGD Zuid Limburg hebben we het project ‘Jong Leren Eten’ invulling gegeven. 
Het project laat kinderen meer in aanraking komen met kennis en activiteiten over voedsel, zodat ze 
zelf gezonde én duurzame keuzes kunnen maken. 

 
4 Stichting De Rollen heeft een ANBI-status. 

 O&O 
Bij het vak Onderzoek & 
Ontwerpen passen leerlingen 
kennis toe in actuele en (het 
liefst lokale) authentieke 
vraagstukken in de wereld van 
bèta en techniek.  

STEAM 
STEAM-onderwijs omvat 
vaardigheden en kennis nodig 
voor het opleiden van leiders en 
innovators voor het oplossen 
van complexe 
wereldproblemen. 
 

NLT 
Natuur, Leven en Technologie 
(NLT) is een modern keuzevak 
waarbij allerlei onderwerpen 
samenkomen uit de vakken 
natuurkunde, scheikunde, 
wiskunde, biologie en 
aardrijkskunde.  
 

https://www.wikiwijs.nl/startpagina/lvdo/
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In samenwerking met ARK Natuurontwikkeling zijn de Grensmaaslessen ontwikkeld. Veel van de 
gereserveerde lessen die geen doorgang hebben kunnen vinden, zijn verplaatst naar 2022.  
 
Participatie 
Twee principes zijn voor ons leidend: presentie en ABCD5. Gewoon ‘er zijn’, zonder vooropgesteld 
plan, zonder dat er ‘stront aan de knikker is’ en de focus op ‘what’s strong, not what’s wrong!’ 
Participatie is een beleidsterm voor ‘meedoen’. Wij voegen daaraan toe ‘meekunnen’ en hebben 
daarmee aandacht voor de sociale klasse die moeite heeft met de duurzaamheidsopgaves waar we 
in deze tijd voor staan zoals de energietransitie (-armoede) en de voedseltransitie, maar ook 
bijvoorbeeld het ontstenen en vergroenen van tuinen.  
De moeilijk bereikbare doelgroepen zijn in onze optiek het best te bereiken met de basishouding van 
presentie. Daarnaast onderschrijven we de ABCD-procesvisie; Duurzaam bouwen aan sterke 
gemeenschappen. ABCD gaat uit van wat er in de gemeenschap al aanwezig is aan voorzieningen, 
talenten en behoeftes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Handkarritten 
We hebben een oude handkar aangeschaft. Eentje die verhalen ontlokt uit vervlogen tijden, toen de 
flats er nog niet stonden. Gevuld met groen en altijd een gevulde kan. We gaan aan de deur, ook op 
twaalf hoog. Het gegeven dat we een goed doel zijn en ‘niet van de corporatie of gemeente’, 
verlaagt de drempel voor écht contact. Een stekje, een kop koffie, maakt veel los, zo blijkt. De 
verhalen en inzichten delen we op Facebook en LinkedIn. Daar waar we aanknopingspunten zien, 
schakelen we met de partners in Geleen-Zuid waaronder ZOwonen, het Laagland Theater, PIW en 
het Wijkplatform, met als doel bewoners, organisaties en activiteiten te verbinden.  
 
De Zuidkamer 
Vanaf het eerste uur zijn we partner in De Zuidkamer, het inlooppunt voor bewoners in Geleen-Zuid 
voor vragen, klachten en ideeën. Stichting De Rollen is opgenomen in het vaste weekprogramma van 
De Zuidkamer en neemt elke woensdagmiddag het gastvrouwschap op zich. De Rollen heeft hier het 
plantenruilstation geïnitieerd en beheert dit ook. Vanuit De Zuidkamer zijn ludieke acties uitgevoerd, 
ingegeven door de bezoekers en altijd met een connectie naar duurzaamheid, bijvoorbeeld de 
(Coronaproof) zaadbommenactie in december. 
 
Workshop Global Goals voor verenigingen 
In samenwerking met SDG House Maastricht, (powered by Stichting Mondiaal) is in het voorjaar van 
2021 een workshop ontwikkeld om (buurt)organisaties een boost te geven in wat ze doen (het zijn al 
wereldverbeteraars, helden van de buurt!). De workshop is in Maastricht ‘getest’ in ’t Heegeneerke 
(Buurtnetwerk Like De Heeg) en enthousiast ontvangen. Naast meer inzicht in het systeemdenken 
(het grote plaatje kunnen zien en jouw rol daarin) is nieuwe energie ontstaan om meer doelen te 
koppelen aan hun activiteiten.  
  

 
5 Assets Based Community Development, Building Communities from the Inside Out, a path toward finding and mobilizing a community's 

assets, van John L. McKnight en John P. Kretzmann 

Presentie 
Het is een basishouding waarbij je met mensen in 
dialoog gaat, moeite doet om de stap naar hun 
leefwereld te zetten, er inzicht in probeert te 
krijgen en oprecht geïnteresseerd bent. 

ABCD 
Procesfilosofie voor community building, oftewel 
opbouwwerk. Het vertrekpunt is de overtuiging 
dat bewoners zelf in staat zijn de meeste 
problemen en vragen in hun buurt op te lossen. 

Samen zelf doen  Keepin’ it real  
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Het team en het bestuur 
De eerste helft van 2021 kenmerkte zich door een sterke onderbezetting in het team. Half mei is het 
team uitgebreid met een nieuwe collega: Séverine Louf. Ze is aangenomen om vooral de nieuwe 
koers handen en voeten te geven, om de ‘participatietak’ op te zetten. In haar sollicitatiegesprek 
pleitte zij voor inzet in de wijken die sociaal-economisch onderaan bungelen. Dat sprak het bestuur 
aan.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
IT-migratie 
Sinds het betrekken van het kantoor in het gebouw van de Dierenbescherming in 2014, hebben we 
gebruik mogen maken van de IT-werkomgeving van de Dierenbescherming (Citrix). Dit jaar, 2021 
heeft de Dierenbescherming ons verzocht om geen gebruik meer te maken van hun IT-omgeving. 
We zijn, met hulp van onze IT-vrijwilliger, gemigreerd naar Office365 van Microsoft. Microsoft biedt 
basispakketten gratis aan voor organisaties als De Rollen; kleine organisaties met een ANBI-status.   
 
  

TEAM

Gerdi

Math

Stuf

Caroline

Ria

Tjalle

Participatie 

 
Educatie 

Coördinatie 

Administratie 

Onze voorzitter (en secretaris): Gerdi Breembroek 

(adviseur Geothermische energie, Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland). 1 oktober 2021 is 
Ria Dielissen Algemeen Bestuurslid 
Waterschap Limburg) afgetreden. Onze penningmeester: Math de Loo, 

(raadslid Groen-Links Gemeente 
Sittard-Geleen).  

Alg. bestuurslid Stuf Kaasenbrood (Oud 

Sabic-er en Hoeder van de Maasoever). 

Alg. bestuurslid 
Tjalle Fijlstra  

(duurzaamheids-
coördinator 
gemeente Weert).  

Alg. bestuurslid 
Ria Dielissen 

(Waterschap 
Limburg) is op 1 
okt. 2021 
afgetreden. 

Alg. bestuurslid Caroline 
Habets (advocaat en 
onderwijsdeskundige). 
 

Séverine Louf, projectleider participatie (sinds 10-05-2021,  
16 uur p. week) en sinds september coördinator 

(sinds 01-08-2021 16 uur erbij) 

Lucienne Wolthuis, consulent educatie, voor 
16 uur per week.  

Petra Konte, administratief medewerker, 

voor 4 uur per week. 

Het bestuur ‘omringt’  
het team. De bestuurs-

leden ondersteunen pro 
bono met raad en daad. 

Zij komen 6 x per jaar  
bij elkaar. 

Jacqueline Tilman, coördinator (16 uur) en  projectleider 

educatie (16 uur). Op 31 dec. 2021 met pensioen. 

TEAM 

Onze vrijwilligers 
In 2021 hadden we acht vrijwilligers  

die ons ondersteunden bij activiteiten, bij het controleren en 
aanvullen van de leskisten, bij IT-gerelateerde vraagstukken en bij 

het klussen (reparatie en creatie van materialen). 

Ziekteverzuim 
Het verzuimpercentage lag 
hoog dit jaar: 26,3% 
Een kleine organisatie 
(gemiddeld 1,9 fte in 2021) 
en één medewerker in een 

langdurige revalidatie… 
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Financiële overzicht  
Onze personeelslasten zijn de grootste kostenpost (€ 112.000 in 2021). Onze huisvestingskosten  
(€ 15.000) zijn de tweede vaste post die we niet volledig willen doorberekenen aan scholen en 
organisaties die van ons materiaal en onze diensten gebruik willen maken.  Structurele financiële 
steun maakt dat mogelijk. De omvang van de huidige projectsubsidies is te klein om deze posten te 
dekken. Het aanspreken van fondsen en het beter benutten van onze ANBI-status staat dan ook 
nadrukkelijk op onze agenda voor 2022. Neemt niet weg dat we Gemeentes vragen om enerzijds ons 
financieel te blijven ondersteunen met een tegemoetkoming in de vaste lasten en met 
projectsubsidies, anderzijds vragen wij de gemeente om met ons mee te denken over partnerships 
en potentiële sponsors. 
 
Onze inkomsten in 2021: en verwachting 2022: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een belangrijke subsidieverstrekker, Waterschap Limburg, heeft aangekondigd de subsidie 

(voorheen € 20.0006) te halveren en na 2022 zelfs geheel te stoppen. De kwaliteit van het 

ontwikkelde aanbod (watertafels, leskisten, gastlessen, grensmaaslessen) staat buiten kijf, maar het 

waterschap wil enerzijds hun budget voor watereducatie meer verspreiden over de provincie , 

anderzijds hebben ze de ambitie om zelf mensen op te leiden om de watereducatie te geven.  

 
Onze uitgaven in 2021:           en verwachting 2022: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben halverwege 2021 een projectleider participatie aangetrokken om invulling te geven aan 
de nieuwe koers. Een nieuwe koers betekent experimenteren en nieuwe wegen bewandelen. Dat 
levert nog niet direct betaalde opdrachten op. Door te doen, te laten zien wat werkt, beogen we op 
termijn, op projectbasis, hier wel rendement uit te halen.  
Een nieuwe koers vraagt ook om investeringen in een nieuwe communicatie- en marketingstrategie. 
Dat is een vak apart, externe ondersteuning is daarbij onontbeerlijk.  

 
6 Dit staat in de begroting van 2021 (Berekening 4 Werkplan 2021 def)  

€ 68.788 

€ 18.753 

€ 57.404 

€ 4.078 

€ 111.791 

€ 50.000 
€ 5.000 

€ 12.000 € 18.750 

€ 149.060 

€ 149.023 € 154. 750 

€ 12.000 
€ 6.010 

€ 69.000 

€ 179. 212 € 200.229 
€ 15.000 
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Voor een gedetailleerde financiële verantwoording verwijzen wij door naar het financieel jaarverslag 
dat is opgesteld door BPV Accountants. Een samenvatting van het resultaat (fragment uit het 
rapport):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vooruitblik 
Grote ambities voor een kleine stichting die tot voor kort met name aanwezig was in he t primair 
onderwijs. Gemeente Sittard-Geleen heeft de stichting daartoe uitgedaagd en gevraagd om over de 
eigen grenzen te kijken: ‘Welke bijdragen kan De Rollen nog meer toevoegen in de complexe 
vraagstukken van de huidige samenleving?’  
 
Aanleiding was weliswaar de gemeentelijke vooraankondiging van het ten einde lopen van de 
Nedvanggelden eind 2022, het heeft ons een nieuw kompas gegeven: Naast educatie ook 
participatie. En wel participatie van de doelgroepen die nog weinig ophebben met ‘duurzaamheid’. 
De doelgroepen die natuur- en milieuorganisaties haast niet bereiken. Wij zien hier wél de 
mogelijkheden, door intensiever samen te werken met de maatschappelijke partners. 
 
Nobody said it’s going te be easy, but it’ll be worth it.  En nodig. Het vraagt bouwen aan het netwerk, 
bouwen aan vertrouwen, al doende laten zien wat werkt en durven te investeren waar je in gelooft.  
De verhalen en inzichten die we inmiddels hebben opgehaald met de handkar worden in ieder geval 
met veel sympathie ontvangen en maken veel los, bij zowel bewoners als professionals. 
 
 
 
  
  

Check de projectbijlagen  
van het Werkplan 2022 voor 
de concrete projecten waar 
we mee door willen gaan en 

waar we nog mee aan  
de slag willen.   
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Bijlagen 

Uit ons reserveringssysteem lesmaterialen per gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Onderwijsinstelling Gemeente Groep Aantal G
roepen

Aantal Begeleiders

Aantal Le
erlin

gen

Type Thema Materiaal

Sittard-Geleen 98 488 1975

Kindcentrum Sittard Sittard-Geleen 1 t/m 2 1 1 20 Lesmateriaal Natuur O en O Bever

Kindcentrum Sittard Sittard-Geleen 7 t/m 8 1 1 20 Lesmateriaal Natuur Nestkast koolmees (biodiversiteit)

Kindcentrum Sittard Sittard-Geleen 5 t/m 8 2 2 40 Lesmateriaal Natuur Professor van Wiegen ziet ze 

Kindcentrum Sittard Sittard-Geleen 1 t/m 2 1 1 20 Lesmateriaal Natuur O en O Bever

Kindcentrum Sittard Sittard-Geleen 7 t/m 8 1 1 20 Lesmateriaal Natuur Nestkast koolmees (biodiversiteit)

Kindcentrum Sittard Sittard-Geleen 1 t/m 2 1 1 20 Lesmateriaal Natuur O en O Bever

Kindcentrum Sittard Sittard-Geleen 7 t/m 8 1 1 20 Lesmateriaal Natuur Nestkast koolmees (biodiversiteit)

Kindcentrum Sittard Sittard-Geleen 5 t/m 6 1 0 125 Overig materiaal Water Waterproefjes

Kindcentrum Sittard Sittard-Geleen 5 t/m 8 2 2 40 Lesmateriaal Natuur Professor v. Wiegen ziet ze vliegen

Kindcentrum Sittard Sittard-Geleen 5 t/m 6 1 10 125 Lesmateriaal Water Watch Water

De Vlieger Jenaplanschool Sittard-Geleen 7 t/m 8 1 1 26 Lesmateriaal Natuur Scharrelavontuur 

De Vlieger Jenaplanschool Sittard-Geleen 3 t/m 4 1 1 21 Lesmateriaal Natuur Kuikens Broedmachine

De Vlieger Jenaplanschool Sittard-Geleen 3 t/m 4 1 1 21 Lesmateriaal Natuur Kuikens Broedmachine

De Vlieger Jenaplanschool Sittard-Geleen 1 t/m 2 1 1 21 Lesmateriaal Natuur Kuikens verzorgingspakket

De Vlieger Jenaplanschool Sittard-Geleen 4 t/m 5 1 1 24 Lesmateriaal Techniek en energie O en O Stroomkringen

De Blinker Sittard-Geleen Speciaal PO 5 1 15 Overig materiaal Wereldoriëntatie WOB-woensdag

De Blinker Sittard-Geleen Speciaal PO 1 1 15 Overig materiaal Wereldoriëntatie WOB-woensdag

De Blinker Sittard-Geleen Speciaal PO 0 1 15 Overig materiaal Wereldoriëntatie WOB-woensdag leskist

De Blinker Sittard-Geleen Speciaal PO 1 1 15 Overig materiaal Wereldoriëntatie WOB-woensdag leskist

De Leeuwerik Sittard-Geleen 6 1 9 27 Activiteit Cultureel erfgoed Ridderpad Florian Biesenhof

De Leeuwerik Sittard-Geleen 3 1 5 26 Activiteit Water Droppiepad Nieuwstadt

Trevianum Sittard-Geleen 1 1 2 25 Overig materiaal Klimaat Klimaatverandering

Het Mozaiek SBO Sittard-Geleen 8 1 2 17 Lesmateriaal Natuur Braakballen pluizen

Streekboertderij Daniken Sittard-Geleen Algemeen 1 50 150 Overig materiaal Water Watereducatie, klimaatadaptatie

Algemeen Sittard-Geleen PO 1 40 38 Overig materiaal Water Watereducatie materiaal

Meerdere scholen Sittard-Geleen 7, 8 2 10 133 Overig materiaal Natuur Boswerkdag

SO/VSO Xaverius Sittard-Geleen Speciaal PO 1 1 6 Lesmateriaal Overig Zon maan en sterren

Graaf Huyn Sittard-Geleen 1 t/m 8 1 2 30 Lesmateriaal Voedsel,  Cradle2Cradle for kids

Gemeente Sittard-Geleen Algemeen 64 338 900 Overig materiaal Zwerfafval Opruimactie 26, 27 mrt 2021

Stein 9 17 361

BSO Villa Hagelslag Stein 1 t/m 8 1 2 20 Lesmateriaal Voedsel, Moestuinbak

Aelse KC Stein Bovenbouw 0 4 130 Lesmateriaal Natuur Braakballen pluizen

BSO Villa Hagelslag Stein 1 t/m 8 1 5 26 Activiteit Natuur Ridderpad Kasteelpark Elsloo

BSO Villa Hagelslag Stein 1 t/m 8 1 1 18 Activiteit Water Droppiepad Hemelbeek

Aelse KC Stein 7A/B, 8A/B/C 5 4 139 Lesmateriaal Overig Zintuigen

De Maaskei Stein 7 1 1 28 Lesmateriaal Natuur Braakballen pluizen

Beek 6 140 258

Spaubeek St. Kindante Beek 1 t/m 2 1 2 50 Lesmateriaal Voedsel, Kweekkasje (moestuin)zaden

De Bron Beek 4A 1 1 27 Lesmateriaal Natuur Kriebelende kruipertjes 

De Bron Beek 1 t/m 2A 1 1 25 Lesmateriaal Natuur O en O Bever

De Bron Beek 1 t/m 2B 1 1 24 Lesmateriaal Natuur O en O Bever

Spaubeek St. Kindante Beek 1 t/m 2 1 2 50 Lesmateriaal Natuur Kriebelende kruipertjes 

Gemeente Beek Algemeen 1 133 82 Overig materiaal Zwerfafval Opruimactie Beek Schoon, 27 mrt

Overig 9 7 238

De Horst Echt-Susteren Speciaal PO 1 1 27 Overig materiaal Techniek en energie Bellen en blazen

De Horst Echt-Susteren Speciaal PO 1 0 27 Overig materiaal Techniek en energie Energie ontdekken

De Horst Echt-Susteren Speciaal PO 1 0 27 Overig materiaal Natuur Bevers

De Horst Echt-Susteren Speciaal PO 1 0 27 Overig materiaal Techniek Naar de overkant

De Horst Echt-Susteren Speciaal PO 1 0 27 Overig materiaal Natuur Bevrijd de Giraffe

De Horst Echt-Susteren Speciaal PO 1 1 27 Overig materiaal Natuur Bonen experiment

De Horst Echt-Susteren Speciaal PO 1 1 27 Overig materiaal Natuur Grond en bodembedekking

De Horst Echt-Susteren Speciaal PO 1 1 27 Overig materiaal Natuur Braakballen pluizen

SBO De Griffel Heerlen Speciaal PO 0 1 11 Overig materiaal Natuur Slakken

SBO De Griffel Heerlen 3B2 1 1 11 Lesmateriaal Techniek en energie Isolatie, Leerlijn Energie besparen

BGI Groei Plinthos Schinnen Speciaal zorg 0 1 0 Overig materiaal Consult Consulent gesprek

TOTAAL: 122 652 2832
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Overig bronmateriaal getallen 
De aantallen leerlingen, begeleiders (volwassenen), het aantal scholen, de thema’s en hoe vaak deze 
gekozen zijn, zijn terug te vinden, per gemeente in de lijst uit ons reserveringssysteem.  
 
Aantallen leerlingen De Horst 
Van de Horst zijn de exacte aantallen van de leerlingen niet bekend. Die zijn simpelweg niet 
opgegeven bij de reservering. Hiervoor hebben we een aanname gedaan. We zijn uitgagaan van een 
gemiddelde grootte van een klas (groep): 27. 
 
Bewoners 
Onder ‘bewoners’ hebben we de volwassenen die we hebben bereikt via de scholen, meegeteld. 
Deze aantallen zijn terug te zien in de lijst uit het reserveringssysteem. De overige aantallen zijn niet 
geturfd, maar geschat: 
o 9 handkarritten, per rit gemiddeld met 5 bewoners intensief gesprek gevoerd 
o 18 woensdagmiddagen gastheerschap in De Zuidkamer, gemiddeld 10 bezoekers 
o In Limbricht nog eens 70, in Munstergeleen 20, in Lindenheuvel 12 en in Stadbroek 5 bewoners 

ontmoet. 
 
Buurten 
In  Geleen-Zuid zijn we elke week present; elke woensdagmiddag in De Zuidkamer en wanneer kan 
op de woensdagochtend een handkarrit. In  Limbricht, bij de picknick van Plök (natuureducatie 
over bomen en voeding verzorgd): naar schatting 70 bezoekers. In  Munstergeleen zijn we met 
Boerderij Harteveldt op pad geweest. In  Lindenheuvel zijn we op bezoek gegaan bij Stichting Pax 
Intrudibus. In  Stadbroek hebben we met de Vrienden van de Schiwenswei kennis gedeeld over 
MKBA’s7 en zijn we het gesprek over ontstening en vergroening aangegaan met ZOwonen, PIW en 
Buurthuis De Kantine (Speeltuin Sjoepienoe). 
 
Zakken zwerfafval 
Voor de actie in Sittard-Geleen hebben we terugkoppeling gekregen van de ophaaldienst. Naar rato 
(aantal deelnemers: aantal zakken) is dit ingeschat voor de actie in Beek. 
 
Partners 

 
 
 
 
 
 
 

 
7 Maatschappelijke Kosten-Baten-Analyses: Methodiek voor het wegen van ecologische en sociale waarden in 
relatie tot economische waarden. Zie ook www.mkba-informatie.nl 

Gemeentes 6 Sittard-Geleen, Stein, Beek, Echt-Susteren, Heerlen, Schinnen

Netwerkorganisaties 3 Stadslabs, Toekomstambassadeurs, afvalambassadeurs

NME 4 CNME Maastricht, De Ijzeren man Weert, GDO, Rudy Klaassen 

IVN 5 Born-Swentibold, Munstergeleen, Elsloo, Spau-Beek, Stein

Kennisorganisaties (didactiek) 8 O&O STEAM, NLT, Leren voor Morgen, Eco-schools, Wiki-wijs, Whole School Approach, Gezonde School

Opdrachtgevers 3 Waterschap Limburg, GGD (JLE), Stichting Ark

Soiaal en cultureel domein 6 PIW, Njoy, Ecsplore, Laagland Theater, Tuinen van Zuid, HutsSpot

Woningcorporaties 4 Zowonen, Zaamwonen, Woonpunt, Krijtland Wonen

Groene, lokale  partners 8 Plök, Wij Schwienswei, IVN-Born, Boerderij Harteveldt

Buurtorganisaties 2 Wijkplatform Geleen-Zuid en De Kluis, Speeltuin Stadbroek

Landelijke organisaties 5 NL Schoon, SDG Nederland, Struikroven, Steenbreek, Waterklaar, Dierenbescherming, RREW, MFL

Zorgpartners 1 Ophovenerhof (streekboerderij Daniken)

Verenigingen 3 Scouting St Jozef en Don Bosco, Groei & Bloei, Vaste Prik

58
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activiteit of leskist datum school
aa

ntal
 

gro
ep

en

Le
erl

inge
n

Volw
ass

enen

leskist O&O Stroomkringen 4-1-2021 Kindcentrum Sittard 3 60 3

leskist O&O Stroomkringen 4-1-2021 Kindcentrum Sittard 3 60 3

leskist Eieren 4-1-2021 Kindcentrum Sittard 3 60 3

leskist Zintuigen 4-1-2021 Kindcentrum Sittard 3 60 3

leskist Vleermuizen 4-1-2021 Kindcentrum Sittard 3 60 3

leskist Zuivel 4-1-2021 Kindcentrum Sittard 3 60 3

leskist Fruit 4-1-2021 Kindcentrum Sittard 3 60 3

leskist Braakballen 4-1-2021 Kindcentrum Sittard 3 60 3

leskist O&O Stroomkringen 19-1-2021 De Bron Beek 1 27 2

Gastles Dieren in de Winter 20-1-2021 De Blinker Geleen 3 45 3

Gastles Dieren in de Winter 27-1-2021 De Blinker Geleen 3 45 3

Gastles C2C 8-3-2021 bs 1000-poot 1 35 2

Gastles Plinthos Groeistuipjes 24-3-2021 Jenaplan Sittard 1 28 6

Leskist Kuikens Broedmachine 25-3-2021 bs St. Martinus 2 50 2

Gastles Plinthos Groeistuipjes 8-4-2021 bs St. Martinus 1 28 7

Gastles Rollenbol Waterontdektocht 14-4-2021 bs St. Martinus 1 25 6

Gastles Plinthos Kabouterpad Plinthos 16-4-2021 bs Spaubeek 2 50 10

Gastles Geleenbeek Waterveldwerk Graaf H 12-4-2021 Graaf Huyn 7 196

Gastles Droppiepad 18-5-2021 De Driesprong 5 130 50

Gastles Waterspeurtocht 20-5-2021 De Driesprong 2 55 16

Uitleen materialen Bodemmonsterleerp 1-6-2021 bs St. Martinus 1 27 6

Uitleen materialen Scharrelavontuur 15-6021 bs St. Martinus 1 30 8

Leskist Broedmachine 17-5-2021 bs De Vlieger 1 33 2

Leskist Broedmachine 17-5-2021 bs De Vlieger 1 30 2

Gastles Plinthos Droppiepad 18-5-2021 De Driesprong 5 75 25

Gastles Plinthos Kikkerpad 19-5-2021 De Duizendpoot Lh 2 54 12

Gastles door Anita Waterspeurtocht Keutel 11-6-2021 St. Martinus 1 28 7

Gastles Watch Water De Rollen 14-6-2021 De Vlieger 1 26 7

Leskist Kriebelende Kruipertjes 17-5-2021 Kindcentrum Sittard 2 40 2

gastles + buitenles Grensmaaslessen Kindcentrum Sittard 5 150 30

gastles + buitenles Grensmaaslessen Loedoes 1 24 8

gastles + buitenles Grensmaaslessen Loedoes 1 19 7

gastles + buitenles Grensmaaslessen t Heuvelke 1 27 9

Gastles Keutelbeek Droppiepad 24-6 / 29/6 De Bron 3 73 25

Gastles Kikkerpad Plinthos 19-05-921 De Duizendpoot 2 53 17

De Wissel

Trevianum

Graaf Huyn

Boomfeestdag STEIN 17-11-2021 3 scholen 4 108 13

85 1948 311

Blauwgekleurde tekst betreft activiteiten onder de vlag van Waterschap Limburg

Corona-Cancels 
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Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) De Rollen 
heeft een drietal waterspeurtochten uitgezet voor kinderen van 
vier tot elf jaar. 

 
De routes bevinden zich op verschillende locaties, maar 
hebben met elkaar gemeen dat onderweg allerlei 
natuuropdrachten moeten worden uitgevoerd. Deelname is in 
principe gratis, maar bij het vertrekpunt moet wel een tientje 
borg worden betaald voor de benodigde materialen. 
Deelnemen kan tot 13 september en aanmelden is niet nodig. 
 
Locaties 
In Nieuwstadt start de speurtocht bij ’t Sjpoarhutje 
(Limbrichterstraat 20). Wie in Elsloo op pad wil, kan bij het 
kasteel terecht (Maasberg 1). In Stein tot slot, dient brouwerij 
De Fontein (Ondergenhousweg 15) als beginpunt. 

 

Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) De Rollen in 
Born gaat een andere koers varen. Naast het onderwijs gaan 

zij zich nu meer richten op buurtbewoners in de Westelijke 
Mijnstreek. 
CNME De Rollen geeft momenteel voornamelijk gastlessen 
op basisscholen, waarbij ruim vijftig klassen van groep één 
tot en met acht in Sittard-Geleen leren hoe kinderen zelf 
kunnen bijdragen aan een beter klimaat. … „Wij blijven 
gastlessen geven, maar gaan ons voortaan ook 
bezighouden met de basisscholen zelf. Hoe kunnen zij hun 
gebouwen en omgeving duurzamer maken? …” 
 
De wijk in 
Voor het uitvoeren van deze nieuwe koers is Séverine Louf 
aangenomen als projectleider duurzaamheid en 
participatie. Omdat Tilman binnenkort met prepensioen 
gaat, neemt Louf tevens het stokje van haar over. Louf zit 
vol ideeën over hoe CNME De Rollen de buurten in kan 
gaan. „Zo trek ik bijvoorbeeld elke woensdag met een 
ouderwetse handkar vol stekjes, aarde en tuingereedschap 
door Geleen-Zuid, waarbij ik gesprekken met inwoners 
voer over duurzaamheid. Ik vraag hen onder meer of zij wel 
eens iets moois hebben beleefd in de natuur, waar vaak hele 
interessante verhalen uit voortkomen.” … 

 

Basisschoolleerlingen leren in het Absbroekbos bij 
Munstergeleen jonge boompjes te offeren zodat de natuur 

meer lucht krijgt. „Ik wil nog langer op deze wereld leven.’ 
… In het bos zijn tientallen exemplaren met stift voorzien 
van een merkteken. Boswachter Enzo Mater van 
Natuurmonumenten legt uit: „In dit gebied bij 
Munstergeleen hebben schoolkinderen de afgelopen 
vijftien jaar doelbewust inheemse bomen zoals eiken en 
beuken aangeplant. Je kunt zo’n bos niet zijn gang laten 
gaan, anders krijgen snelgroeiers, die via de natuurlijke 
weg hier wortel schieten, de overhand en verstikken ze de 
aanplant.” 
…  Er doen circa 120 leerlingen van Aan de Meule, De Loft 
(voorheen de Hoefer) en basisschool Munstergeleen mee 
aan de dag die is georganiseerd door CNME De Rollen, 
Gemeente Sittard-Geleen en Natuurmonumenten. Ook 
kinderen, met een psychiatrische achtergrond, van de 
Triangel en cliënten van Stichting Gehandicaptenzorg 
Limburg helpen mee. … 
 
Cyclus 
Severine Louf van het CNME dat natuureducatie op 
scholen verzorgt: „De huidige scholieren van groep acht 
beheren het bos dat door hun voorgangers is aangeplant. 
Daarmee is de cyclus rond.” … 

 

De Rollen in het nieuws 



15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geleen-Zuid gaat de komende 10 jaar op de 

schop en dat heeft natuurlijk een aantal 

gevolgen voor de wijk en zijn bewoners. 

 

Daarom is er een huiskamer van de wijk 
ingericht in winkelcentrum Zuidhof. Een plek 

waar buurtbewoners terecht kunnen met vragen 

over de bouwwerkzaamheden, maar ook alle 

andere vragen en opmerkingen over de wijk 

kunnen daar worden gesteld. 
 

De maatschappelijke partners die nu in de wijk 

actief zijn stellen samen een weekprogramma op 

dat op bijna elke dag in de week iets te bieden 

heeft richting bewoners. De Zuidkamer is 
daarmee een middel voor en van de bewoners in 

de ontwikkeling naar Samen zijn wij Geleen-Zuid 

en Samen zijn we trots op Geleen-Zuid. 
 

Bij de opening van de Zuidkamer, waarbij ook wethouder Leon Geilen aanwezig was, vertelde Ria Frielink (92) over haar leven in 

Geleen-Zuid. Er werd uiteengezet wat de Zuidkamer kan doen voor Geleen-Zuid en samen met Sayuri (bekend van die schitterende mural 

op de gevel van de Van Goyenflat) en vlogger Haci werd het licht in de kamer aangemaakt. 

 
Om de Zuidkamer echt als plek van Geleen-Zuid aan te kleden zijn leuke foto’s van de wijk welkom. 

 

Vanuit De Zuidkamer deelde Stichting 
De Rollen op 22 december 2021  
40 zaadbommen uit aan het 
voorbijgaande publiek in De Zuidhof. 
 
ZOwonen vroeg de omroep om eens 
een kijkje te nemen bij Stichting De 
Rollen: 
https://www.youtube.com/watch?v=L
O5Q5BHqHnk&t=242s 
 

Vanuit de handkar 
biologische mocktails 
uitgedeeld ☺ 


