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Er zijn van die periodes, dat je denkt, mag het niet lukken?
Waarom toch steeds die vertragingen?
De bouwvergunning was toch afgegeven?
Uiteindelijk mochten we 20 juli de palen slaan, en toen? Ja en toen!
Met dakpannen en metselstenen onder de arm, is de aannemer naar de gemeente
gegaan, om ze te laten keuren op kleur en uitvoering. Deze zijn in ontvangst geno-
men; vervolgens de melding dat de gemeente geen “ingebruiksname”-vergunning
kan afgeven?! Want per 1 juni 2009 is een nieuwe wetgeving van kracht. Vanwege
wijzigingen in de brandpreventie mag het niet in gebruik worden genomen?? De ver-
gunning is in ons geval een kleine maand “te laat” afgegeven. Gevolg twee maanden
vertraging en nog grotere uitgaven. Dus ook maar weer met de bank om tafel.
Tussentijds een telefoontje van de gemeente. De commissie Land en Dorpsaanzicht
heeft de dakpannen afgekeurd. De kleur en uitvoering zijn prima, maar het materiaal
is niet goed??! De aannemer heeft direct een andere (duurdere) dakpan op gestuurd.
Deze werd gelukkig wel goedgekeurd. De meer kosten die neemt de aannemer voor
zijn rekening, waarvoor onze oprechte dank. Tussentijds meld de gemeente dat de
grondwaterverwarming niet zal worden goedgekeurd. Direct contact gezocht met “de
provincie”. Dit orgaan bepaald n.l. wat wel of niet mag. Gelukkig troffen we mensen
aan die mee dachten. Volgens hen was het helemaal geen probleem, mits tijdig aan-
gevraagd en voldoen aan de eisen. Pffffft storm in een glas water, maar toch weer
schrikken.
Na een hoop gereken en heroverwegingen, door bank en accountant, dan toch weer
een nieuwe offerte opgevraagd. Gelukkig het blijft betaalbaar.

Uiterlijk 2 november zou de fundering gereed zijn want die dag zou de opbouw van
de woonvoorziening beginnen, zou! De nieuwe datum is verschoven naar 16 novem-
ber. We durven niet meer zo blij te zijn. Nu is het zover dat we eerst de kranen en
vrachtwagens voor de deur willen zien verschijnen. In dit geval eerst zien en dan ge-
loven.

Als, ja als, 16 november blijft staan en er verder geen vertragende strubbelingen zich
voordoen, dan hopen we in februari het gebouw in gebruik te kunnen nemen.

André en Ed zijn eindelijk klaar met de schuur voor
de dagbesteding. Het is prachtig geworden. De bei-
de broers van Ria: Leen en Leo hebben de vloer
betegeld, enorm bedankt jongens. Wat een var-
kensschuur was is nu een prachtig onderkomen.
Verlichting, compressor met lucht aansluitingen,
aparte werktafels,
wasbak met koud
en warm stromend
water en verwar-

ming. Momenteel is één derde van de dagbesteding
tijdelijk omgebouwd tot twee kamers. Hier wonen
momenteel Remko en Eldin tot de woonvoorziening
in gebruik kan worden genomen.



De overige twee derde is in beslag genomen
door de naschoolse opvang. Giena zwaait hier
de scepter. Een dartbord, sjoelbakken, tafeltennistafel, bil-
jarttafel en een voetbaltafel, het staat er allemaal en er
wordt druk gebruik van gemaakt. Maandag en woensdag
zijn de drukste dagen, met z’n zestienen aan tafel.

Om een idee te geven welke hoeveelheden Ria (in haar
eentje) dan kookt: vijf kilo peen en uien, acht kilo aardap-
pels en twee kilo rundvlees, als toetje vijf liter vla, alles gaat
schoon op. Tussen de bedrijven door doet ze ook nog
boodschappen, administratie, ambulante begeleiding, intake

gesprekken, logeren plannen en besprekingen. Gelukkig doen Anneke en Doná de
huishouding, en springen des gevraagd bij in de begeleiding.

De container is eindelijk leeg gemaakt. Goed beschouwd is dit het laatste deel van
onze verhuizing, na bijna twee en een half jaar. Er zijn achter het woonhuis buizen in
de grond gelegd, zodat er bedrading en slangen onder de fundering door gestoken
kunnen worden, tot in de meterkast. Een hoop werk, waar je niets van ziet.

We moeten veel praten met de leden van ons “eigen” gezin, ze hunkeren naar priva-
cy. Ze begrijpen het allemaal wel, maar toch, het gaat allemaal wel lang duren. We
zijn ’s avonds best moe, daarom is het goed dat we de zaterdag en zondag geen
piepeltjes over de vloer hebben, even ademhalen. Het steunt ons te weten en te er-
varen dat we door veler gebed worden gedragen, warme belangstelling en lieve
wensen aan ons adres, daar steunen we op, het valt niet altijd mee. De wetenschap,
dat God het is die ons draagt, houdt ons sterk, alhoewel we soms neigen, er aan te
twijfelen. Gelukkig zijn de gemeente groei groepen in onze gemeente weer begon-
nen. Het medeleven, de gebeden en het zingen, we voelen ons dan weer opge-
bouwd, wat een zegen. Zo ervaren we de zondagse erediensten als troostrijk en be-
palend bij de werkelijk belangrijke zaken. We leven vanuit Genade en dat is wat ons
staande houdt.

Al met al, een hartelijke groet aan jullie allemaal.

Ed, Ria en de kinderen.
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