
ELB 397 
Handen van lof worden handen van liefde: 
twee is gelijk aan één. 
Handen van God worden handen van mensen: 
God brengt de harten bijeen. 
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Dank 
Er gebeurt momenteel heel veel, zo veel dat het moeilijk is om de gedachten geordend te houden. Belangrijk is 
de rust momenten te pakken, de zondag is en moet dat blijven. Rust en ontspanning voor lichaam en geest. We 
klagen niet hoor, want we worden telkens weer verrast door reacties uit de meest uiteenlopende hoeken en rich-
tingen, bemoedigingen, steunbetuigingen, toezeggingen, zegenwensen of een lief woord, heel fijn, dank u wel. 
 
We mochten u melden dat, door oplettendheid en inzet van makelaar W. Lobs te Brielle, een schitterende locatie  
is gevonden. Dan begint het pas, de (zeer coöperatieve) mensen van de gemeente Bernisse mochten ons mel-
den dat medewerking wordt verleend aan onze initiatieven, maar vragen tegelijk een aantal zaken die betrekking 
hebben op milieu en dergelijke, gelukkig verleend ook hier Lobs van harte medewerking. Ook heeft de provincie 
medewerking toegezegd. 
 
In de week waarin het besluit tot aankoop is genomen een kennismaking bezoek gebracht bij de “nieuwe” buur-
man L. Arkenbout. De woonvoorziening komt namelijk “tussen” zijn kassen in te staan, niet onbelangrijk is dan 
een persoonlijke uitleg voor een positieve start, het was een zeer prettige ontmoeting. 
 
Nieuw 
Na vele avonden van voorbereiding, samen met de kundige en creatieve Carla Bergmans van Creation Webde-
sign is onze website “de lucht in gegaan”, www.bernisserhanden.nl , heeft u al gekeken?  
 
Aannemers worden aangezocht tot uitbrengen van offertes, asbest verwijdering en sloop, niet iedereen blijkt even 
geïnteresseerd, graag of niet dan maar. Het is de bedoeling dat op de plek waar nu de stal en tas, achter het 
woonhuis, wordt gesloopt en op de zelfde plek (met gelijke grondmaten) de woonvoorziening te bouwen. Via de 
gemeente is aan de provincie gevraagd om de regeling ruimte voor ruimte toe te passen. Een aantal schuren 
ruimen en een deel hiervan terug laten komen in de woonvoorziening en de nok te verhogen, medewerking is 
gelukkig toegezegd. De Duitse aannemer Gussek onderzoekt momenteel met een architect wat er gebouwd kan 
worden en, niet onbelangrijk, wat zo iets gaat kosten. 11 april zijn we naar Denekamp gereden om bij Leferink 
Architecten BNA BV de wensen en schetsen te bespreken. Waarom een aannemer zover weg? Welnu, het anti-
ciperen, de combinatie van mogelijkheden die worden geboden op bouwtechnische aspecten, Afspraken m.b.t. 
bouwkosten en tijd zijn dusdanig dat de keuze ons niet moeilijk wordt gemaakt. De interesse voor onze bedoelin-
gen vanuit Duitsland en de begeleiding door Harry van de Lugt geven ons vertrouwen. 
 
Het woonhuis moet ook geheel worden aangepakt, wat met inspanning van onszelf en zich gemelde vrijwilligers 
zal worden gedaan. 
 
Realiserend dat we de wereld als goed rentmeester moeten beheren, en kinderen recht hebben op een gezonde 
toekomst, worden (veel kostende) energie zuinige maatregelen zeer overwogen en berekend. Later zullen we u 
gedetailleerder informeren. 
 



En dan dit 
Voor wat betreft het zelfstandig wonen door mensen met een psychische aandoening,  geestelijke- en/of lichame-
lijke beperking  is in Twente door de Twentse Zorg Centra een vuurtje op gestookt. De directeur H. van der Molen 
geeft aan dat niet iedereen zich gelukkig voelt bij het zelfstandig wonen, daar bij is de directe omgeving er niet 
altijd van gecharmeerd, zo is gebleken uit onderzoeken. In de Volkskrant wordt alleen over de geestelijk beperk-
ten gesproken maar op radio 1 sprak H. van der Molen in een breder verband en noemde autisten en andere met 
psychische aandoeningen zoals o.a. ADHD. Tegen het overheidsbeleid in wil men ruim 100 mensen wederom 
onderbrengen in vertrouwde en rustige omgeving, zonder gevangenen te worden van de vrijheid waar men niet 
tegenop- of mee om kan gaan.  Wij zijn tegen het “opsluiten” zoals dat eens ging, maar de mensen tegen eigen 
wens en behoefte “begeleid los te laten” schiet vaak het doel voorbij. Mensen met ADHD en/of PDD-nos kunnen 
met consequente begeleiding heel veel, dan hebben ze vervolgens (binnen duidelijke grenzen) vrijheid nodig. Dit 
kan gepaard gaan met momenten van luidruchtigheid. Zulke momenten komen meerdere keren per dag voor, 
alertheid is dan geboden omdat  op vele manieren uit de band gesprongen kan worden, de één meer dan de 
ander. Ziet u een aantal van deze jongeren al in een dichter bevolkte omgeving begeleid wonen? Er is zomaar 
snel wat (onbedoeld) uitgelokt. We volgende de ontwikkelingen met belangstelling. Daarom Bernisser Handen. 
 
 
Hartelijke groeten, 
Ed, Ria en de kinderen van Geest 


