
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bernisser” handen 
Nieuwsbrief nr. 14 juni 2008 

 

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat we een logeerfunctie gingen bieden, intussen heeft er een 
logeerweek en een logeerweekend plaats gehad. Het is voor alle betrokkenen een bijzondere en goede 
ervaring geweest. De logés geven stuk voor stuk aan dat zij het zeer naar hun zin hebben gehad en 
geloof het of niet ook wij hebben er niet allen van geleerd maar ook veel plezier aan gehad. De logés 
zijn in meer of minder mate bewust van hun beperking, maar voelen elkaar op een bijzondere manier 
aan. De humor van de logés werkt aanstekelijk en we hadden soms (als het ware) buikpijn van het la-
chen. Zijn ze dan helemaal niet druk geweest en hebben ze allemaal keurig gedaan wat werd ge-
vraagd? Niets minder is waar, echter we weten van de beperkingen en met die kennis gaan we relative-
ren en sturen. Zo heeft een ieder, zo nodig, een terechtwijzing gehad, maar ook gelegenheid gekregen 
tot het uiten van gevoelens en/of frustraties. Dan gingen we samen even zitten of een eindje lopen met 
Jimmy en Lizzy (de hond-therapeuten) een bijkomend voordeel is dat zij op deze manier ook netjes 
slank blijven. De kinderen mogen zichzelf zijn, we kijken naar de persoon en minder naar het etiket. Het 
is voor hen vaak moeilijk om te gaan met wat de maatschappij soms eist of verwacht. Uit ervaring weten 
we dat je als ouder erop aan wordt gekeken als een kind druk is, aandacht vraagt of anders reageert 
dan wenselijk wordt geacht. We hebben nu eenmaal niet allemaal “model” kinderen, we hebben te ma-
ken met kinderen die anders zijn maar zeker niet minder, ze zijn puur en reageren recht uit het hart en 
vragen veel energie, daar kan niet iedereen mee omgaan, de betrokken ouders meest wel.  

 
Omdat we de sloopvergunning al hadden is (na de offerte ronde) 
de sloopopdracht aan aannemer Minekus uit Zuidland gegeven. 
Zodoende is na verwijdering van de asbesthoudende dakplaten 
het afbreken van de kippenhokken en de stallen begonnen. Ook 
de schuur/stallen aan de 
achterzijde van de woning 
zijn gesloopt en het is keu-
rig opgeleverd. Hiervoor 
willen we ook een woord 

van dank wijden aan Job Troost de kraan machinist. Heel be-
dachtzaam en weloverwogen zijn de werkzaamheden namens 
Minekus uitgevoerd. 

 
 
 
 
 
 



We hebben gewacht met deze nieuwsbrief omdat we op 2 juni ’s morgens om 8.00 uur een gesprek 
hadden met wethouder Trouwborst om te bezien of er zaken bespoedigd kunnen worden. De aanleiding 
hiervoor is dat we telkens moeten bijstellen, aanvullen en verduidelijken op de ruimtelijke onderbouwing,  
dit hebben we nodig voor de functiewijziging van het pand om de woonvoorziening te bouwen. Het ge-
sprek leerde ons dat alles nog niet zo eenvoudig ligt, we moesten een flinke teleurstelling incasseren. 
De huidige procedure gaat nog minimaal 9 maanden duren, echter er is nieuwe wetgeving, met ingan 
van 1 juli, met een korter traject. We hebben besloten de huidige procedure te stoppen en de nieuwe te 
starten en de verwachting is dat deze ongeveer 6 maanden gaat duren. Parallel aan de aanvraag is de 
gemeente bezig met het wijzigingen van het bestemmingsplan buitengebied, die ook over 6 maanden 
gereed is dan hebben we de ruimtelijke onderbouwing waarschijnlijk niet eens meer nodig. Momenteel 
zij we teleurstelt  en moe van al het geregel, gelukkig hebben we ons geloof en elkaar. 
 
We hebben de planning wederom bijgesteld en zijn maar vast begonnen met het opknappen van de 
veldschuur voor twee nieuwe bewoners naast de pony’s Kruimel, Frienkly en Devlin komen binnenkort 
de ezels Mo en Chico. Onze nieuwe vrienden komen via de stichting Ezels Hoeve te Baarle Nassau, ze 
worden geen eigendom en personeel van de stichting komt regelmatig kijken of ze het goed maken. De 
stichting Ezels Hoeve bekommert zich om, niet juist verzorgde of mishandelde ezels en zoekt een 
(pleeg) adres, deze visie past ons eigenlijk heel goed. Vervolgens willen we de hobbyruimte onderhan-
den nemen. We kunnen intussen wel genieten van een kakelvers eitje, er lopen 10 kippen en drie ha-
nen. Er zit een zeer fors haan bij die kraait als een, volgens Chris, “rokende ouwe vent” e noemt hem 
dan super smoker, ha, ha. 
 
Vanuit dit alles blijven we vertouwen dat gebed wordt verhoord en is de weg dan anders als gebeden, 
het is steeds tot opbouw, blijkt telkens weer. Alles heeft een bedoeling, wie weet wat we nog mogen 
leren en/of waar we voor worden behoed, vol vertrouwen op naar de toekomst. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Ed, Ria en de kinderen. 


