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Inleiding 
 

De Stichting 'Katholieke Maatschappelijke Gezinszorg Wageningen' werd op 11 maart 

1949 opgericht. Doel was, volgens de statuten van 13 februari 1961, "het bevorderen 

van een gezond gezinsleven volgens Christelijke beginselen". 

 

De stichting had gezinsverzorgsters in dienst, die onder leiding stonden van een leid-

ster. De verzorgsters werden gerecruteerd uit meisjes die een door het bestuur van de 

stichting 'Interdiocesane Gezinszorg Utrecht en Groningen' erkende opleiding hadden 

voltooid. De verzorgsters werden ingezet bij gezinnen in Wageningen en naaste om-

geving, "zonder onderscheid van godsdienstige overtuiging, politieke gezindheid of 

maatschappelijke stand", "waarin […] geestelijke of materiële nood" heerste. 

 

In de praktijk werd gezinsverzorging (ook?) verricht door rooms katholieke zusters, 

die onderdak vonden in het Sint Catharinahuis aan het Bowlespark, huisnummer 9. 

 

Het bestuur van de stichting bestond uit minstens zes personen, ter zijde gestaan 

door een bisschoppelijke commissaris die door de aartsbisschop van Utrecht werd be-

noemd en ontslagen. 

 

Per 1 januari 1967 werden de werkzaamheden van de stichting overgenomen door het 

Katholiek Instituut voor Maatschappelijk Werk voor de Zuid-West Veluwe (KIM), waar-

door de Wageningse stichting effectief in ruste ging. Per 1 juni 1976 is zij opgeheven. 

De resterende gelden van de stichting werden geschonken aan de Interparochiële Ca-

ritasinstelling te Wageningen. 

 

De omvang van het archief bedraagt 0,27 m. 

 

Het archief is niet openbaar. Inzage kan uitsluitend worden verkregen na voorafgaan-

de schriftelijke toestemming door het parochiebestuur. 

 

 

Wageningen, 

december 2010



Inventaris 
 

 

 

Organisatie 

 

 1. Afschriften van een notariële akte, houdende wijziging der statuten, 1961. 

  2 stukken 

 

 2. Stukken betreffende de opheffing der stichting, 1976. 

  1 omslag 

 

 

Correspondentie 

 

 3-4. Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken, alfabetisch geordend op 

afzender of geadresseerde, 1949-1967. 

  2 pakken 

 

 3. A - J 

 4. K - Z 

 

 

Personeel 
N.B. Zie ook inv. nr. 7. 

 

 5. ‘Gezinsverzorgsterskaarten’, formulieren met personeelsgegevens per 

gezinsverzorgster, z.j. 

  5 stukken 

 

 6. Stukken betreffende de toekenning van ziektegeld- en invaliditeits-

uitkeringen aan gezinsverzorgster A.H.E. Backus, 1965-1968. 

  7 stukken 

 

 

Financiën 

 

 7. Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken betreffende de financiën 

van de stichting, 1962-1970. 

  1 omslag 
  N.B. Hieronder ook gegevens van zusters en personeel. 

 

 8. Ingekomen rekeningen, kwitanties, bankoverzichten en andere financiële 

stukken, 1964-1968. 

  1 pak 

 

 9. Spaarbankboekjes van de stichting, 1965-1976. 

  5 stukken 

 

 

Sint Catharinahuis 

 

 10. Brief, ingekomen van Gemeentewerken Wageningen, betreffende wijziging 

van de toegangsdeur van het Sint Catharinahuis, Bowlespark 9, met als 

bijlage een ontwerptekening, 1967. 

  1 stuk 


