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Handen van lof worden handen van liefde: 
twee is gelijk aan één. 
Handen van God worden handen van mensen: 
God brengt de harten bijeen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Bernisser” handen 
Nieuwsbrief nr. 1 Oktober 2006 

 
De 1e nieuwsbrief, van woonvoorziening, dagbesteding en naschoolse opvang “Bernisser handen”(i.o.) is een feit. 

Wie zijn wij; 
Ria en Ed van Geest, (pleeg)ouders met 
22 jaar ervaring. Crisisopvang, therapeuti-
sche zorg voor o.a. verslaving, geestelijk 
beperkten en psychische aandoening. Ria 
wordt als ervaringsdeskundige hoog aan-
geschreven, specifiek de jongeren met 
psychische aandoening. Haar kennis, ge-
duld en doorzettingsvermogen zijn bij een 
aantal instanties zeer gewaardeerd. Van 
hieruit zijn dan ook verzoeken gekomen de 
ervaringen in te zetten. Getuige de inten-
tieverklaringen is hierin alle vertrouwen. 
Geweldig wanneer starten jullie? Tot 
waar beginnen jullie aan! Opmerkingen 
n.a.v. toen we vertelden wat onze plannen 
waren, dit was april 2006. Het idee om ooit 
iets voor ons zelf te beginnen was al veel 

eerder ontstaan maar wat dan en is er bestaansrecht? Een woonvoorziening voor o.a.  tieners met ADHD en of 
PDD-NOS was niet het eerste waar aan werd gedacht, soms kronkelt een levenspad met rare bochten. Doordat 
een van onze kinderen ADHD en PDD-NOS heeft, zijn we opzoek gegaan naar een woonvoorziening die ver-
trouwen wekkend is, en dat biedt wat in begeleiding en dagbesteding nodig is. Dit blijkt een probleem. Omgeving 
met teveel prikkels en begeleiding die door aparte woningen niet toereikend genoeg kan zijn.  
 
Wat is ADHD en PDD-NOS; 
In een notendop, ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (in Nederlands: aandachts- en 
concentratiestoornis met hyperactiviteit). PDD-NOS is de afkorting van Pervasive Developmental Disorder Not 
Otherwise Specified, een Engelse naam voor stoornissen die worden gerekend tot de pervasieve ontwikkelings-
stoornissen. Pervasieve ontwikkelingsstoornissen is de overkoepelende naam voor stoornissen waartoe ook het 
autisme behoord. Met PDD-NOS wordt een restcategorie aangeduid die kenmerken heeft van het autisme, maar 
niet genoeg om zo te worden genoemd. Pervasief betekent: (in het Latijn) doordringen. 
 
Wat zijn de plannen en wat gaan we doen; 
Woonvoorziening, begeleiding. 
Dagbesteding in de vorm van houtbewerking, techniek, tuinieren, dier verzorging, koken etc. 
Naschoolse opvang, speel en spel gelegenheid. 
 
 



Voor wie; 
Voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar met een Persoons Gebonden Budget(PGB). Als iemand om één of 
andere reden langere tijd blijft wonen is ook daar een mogelijkheid voor. 
 
Hoe komt zoiets tot stand; 
Het begon met het moment dat we werden gevraagd “project” gezin te worden voor kinderen die op enige wijze in 
zeer ernstige situaties terecht zijn gekomen. Vrijwel gelijktijdig met deze vraag kwamen we in contact met zorg-
boerderij Westenrijck woonvoorziening voor geestelijk beperkte kinderen en jongeren te Zuidland 
www.westenrijck.nl . De familie Voermans voorzag ons van een aantal nuttige tips en informatie. Omdat “project” 
gezin worden een voorons te grote inbreuk op het “privé” gezin zou worden en het voor ons financieel niet goed 
haalbaar werd is dit uiteindelijk niets geworden, opdat moment jammer. Er was intussen wel iets bij ons aange-
wakkerd. We zijn op een ander spoor gezet, we gaan het anders doen? Een woonvoorziening, moet lukken met 
PGBers. En dan ga je rekenen, tobben en bidden, in die (verkeerde) volgorde. Hulp met de opzet van een be-
drijfsplan, een ter zake financieeldeskundige beoordeelde mogelijke levensvatbaarheid. De accountant voorzag 
ons direct van de nodige raad en adviezen en schreef een passend bedrijfsplan. Doordat iedereen zo spontaan 
en hartelijk meewerkt werd ons ongeduld gauw geboren. Je weet wat je besteden kunt en dan opzoek naar een 
locatie c.q. boerderij, makkelijker gezegd dan gedaan. Oostvoorne, Abbenbroek, Oud-Beijerland, Oudenhoorn, 
Oostvoorne, Hellevoetsluis, Oudenhoorn. Wil het ene mee werken, dan het andere weer niet, het zal ons niet van 
de wijs brengen. 
 
Wanneer; 
Zo spoedig mogelijk, doel is medio 2007, maar veel moet  nog worden geconcretiseerd.  
 
Stand van zaken; 
Financiën zijn voor elkaar, nu nog een passende locatie. 
  
We hadden u vandaag graag verteld dat we voor overdracht naar de notaris konden om tot tekenen voor een in 
onze ogen perfecte locatie, helaas de feiten zijn anders. Maar het hoofd omhoog, er komt een oplossing. 
 
We voelen dat onze initiatieven en ons werk worden gesteund door vele om ons heen, en ervaren dit dankbaar 
als zegen van God. Het geduld is in deze de grootste oefening. We houden u op de hoogte via dit soort nieuws-
brieven. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Ed en Ria van Geest 


