
 

Bezoekers en vrijwilligers in een enquête over hun 
ervaringen in Markt 17: 
 

“Ik vind het prettig in Markt 17 als het gonst van on-
derling contact. Het lijkt dan wel een gezellig thuis.“ 
 

“Ik denk met veel plezier terug aan alle keren dat ik 
mocht koken. Omdat ik dat heel gezellig vind en het 
leuk is om iets voor anderen te doen.“ 
 

“Tijdens de bezoeken aan Markt 17 kwam ik in con-
tact met mensen die ik anders nooit tegen zou zijn 
gekomen en nimmer zou hebben aangesproken.” 
 

“Ik ben heel tevreden. Ik zal echt huilen als het zal 
verdwijnen. Ik heb vriendschappen opgebouwd in 
Markt 17. Dat wil ik graag zo houden.“ 

 
 

 
 
 
    
   
 
 
 
   

    ————————————————————————————————————————————————— 

 

Een plek om op adem te komen in het centrum van Wage-
ningen. Een plek waar je andere mensen kunt ontmoeten. 
Een plek waar geluisterd wordt, en waar aandacht, respect 
en gastvrijheid centraal staan. 
 

Het ligt in het hart van de stad, Markt 17, tegenover de 
trap van het stadhuis. Je kunt er koffie, thee drinken, een 
warme maaltijd gebruiken of gewoon langsgaan. 
 

Vrijwilligers, gastvrouwen en gastheren, zijn aanwezig. 
Iedereen is welkom: mensen die contact willen maken, 
mensen die op verhaal willen komen, mensen die van ver 
komen, mensen die graag samen eten, mensen die ge-
woon een keer willen inlopen, mensen die ...... vul zelf 
maar in. 

"Hé, kom je iets drinken? Je ziet er koud uit, het is al 
avond." Ze lopen Markt 17 binnen. De man blijkt een 
buitenlandse student, net aangekomen in Wagenin-
gen. En nog géén onderkomen. Naarstig wordt heen 
en weer gebeld en er wordt een bed en breakfast 
geregeld. Iemand anders brengt hem er heen. 

Frankeren  
als brief 

Een man viert eigenlijk al jaren z’n verjaardag niet 
meer. Nu wel. Samen met mensen uit z’n straat en 
met de andere bezoekers van Markt 17. Het was 
gezellig, er is veel gelachen, er was taart. 

Twee  vluchtelingen uit Ethiopië koken een keer in Markt 
17.  “Wat een heerlijk eten.” 

Stichting Wageningen  
Diaconaal Centrum 
     

Markt 17 
6701 CX    Wageningen 



 
 

Het inloopcentrum Markt 17 is een plek in het hart van Wageningen waar iedereen welkom is voor een 
kop koffie, een praatje, of een maaltijd.  Present zijn, aandacht en persoonlijke betrokkenheid vormen de 
basis voor Markt 17. Het inloopcentrum is vanaf december 2011 geopend en heeft in korte tijd veel opge-
bouwd, dat het verdient om gekoesterd te worden. Dat vraagt naast de inzet van mensen ook geld.  
 

Markt 17 wordt gerund door 65 vrijwilligers die goede begeleiding nodig hebben. Verder kost de huur van 
het gebouw en energie redelijk veel geld. De eerste jaren hopen we het met hulp van nationale fondsen 
te kunnen volhouden. Die zullen op een gegeven moment echter zeggen dat op lokaal niveau de kosten 
zelf gedragen moeten worden. Daarom hebben we nú privé donateurs nodig om Markt 17 gaande te hou-
den. 
 

Donateurs van Markt 17 worden op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen rond het inloopcentrum 
via ‘t Marktbriefje. Bij speciale gelegenheden krijgen donateurs een uitnodiging. 
 

Wilt en kunt u donateur van Markt 17 worden? Dat zou ons enorm helpen! Vul dan graag het onderstaan-
de strookje in en lever het in of stuur het op naar:   
 

Inloopcentrum Markt 17, Markt 17, 6701 CX Wageningen.  

Stichting Wageningen  
Diaconaal Centrum 

  

Markt 17 
6701 CX Wageningen 
T: 0317 – 351979 

 

Banknr: 1588.66.460  
KvK nr: 51371502 

Word Donateur van Markt 17 

    ————————————————————————————————————————————————— 

Website: www.inloopcentrumwageningen.nl                             E-Mail: info@inloopcentrumwageningen.nl 

Ik steun het Inloopcentrum Markt 17 met een bijdrage van (beide regels invullen):  
□ € 5,-  □ € 10,-  □ € 25,-  □ anders: _________________ 
□ per maand  □ per kwartaal  □ per jaar  □ eenmalig  
□  Ik verleen Stichting Wageningen Diaconaal Centrum toestemming om bovenstaand bedrag af te schrijven door gebruik te 

maken van onderstaande door mij ingevulde machtiging. 

Doorlopende machtiging   S€PA 
Naam : Stichting Wageningen Diaconaal Centrum 

Adres : Markt 17 

Postcode : 6701 CX Woonplaats : Wageningen 

Land : Nederland Incassant ID: NL65ZZZ513715020000 

Kenmerk machtiging :   

Naam:  

Adres:   

Postcode:   Woonplaats :   

Land:   

Rekening nummer [IBAN]:   Bank Identificatie [BIC]*:   

Plaats en datum: 

 

Handtekening: 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Wageningen Diaconaal Centrum doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens uw bijdrage aan het inloopcentrum Markt 17 en uw bank om doorlopend een bedrag van 
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Wageningen Diaconaal Centrum. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u 
deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden  

*Geen verplicht veld bij NL IBAN 


