
In een week tijd stond de woon-
voorziening overeind. Alleen de
binnenmuren weliswaar, maar

toch. Het is zo snel gegaan dat het ons voorstellingsvermogen te
boven ging. We hebben de week erna nodig gehad om dit alles tot
ons door te laten dringen. Bijna drie jaren duurde het om de nodige
vergunningen voor elkaar te krijgen. Dan toch eindelijk kon de bouw
beginnen.
Het gebouw staat er alsof het er altijd heeft gestaan. Vanaf de Mo-

lendijk valt op dat het gebouw op gaat in de omgeving. En dan in
het gebouw: de ruimte, de indeling, de lichtinval, heel indrukwek-
kend.

Intussen liggen de dakpannen op het gebouw, de elektriciteit is

getrokken. De volgende ploegen kunnen erin.

De mensen van Gussek-Haus zijn uiterst correct en weten heel

goed wat ze doen moeten. Alles wordt voor ieder weekend opge-

ruimd. Heel fijn voor ons, want wij kunnen zo met gepaste trots

laten zien wat er allemaal al is gebeurd. De nauwkeurigheid

waarmee men bouwt, het keer op keer controleren, de gebruikte

materialen, in één woord “klasse”. We hebben ons ook mogen

verheugen op veel belangstelling, overweldigend allemaal.

Zo als we al eerder hebben gemeld, wilden we een aardwarmte-
pomp geïnstalleerd hebben. Spannend was het, zou het boren luk-
ken? Zo niet dan zou er alsnog een gaskachel worden geplaatst.
Gelukkig zijn er geen problemen opgetreden, wel een enorme ben-
de. Het weer zat ook echt niet mee. Wel een diep putje 100 meter
kaarsrecht naar beneden. Het leek wel of ze olie wilden aanboren,
dat was overigens niet het geval. Ook dit alles keurig achtergelaten.
Het enige wat er nog zichtbaar is zijn de aansluitingen in de woon-

voorziening, en een hoop grond.

Nu er van alles concreet wordt, zijn we aangevangen met gesprekken voor begeleiding en bewoning,

een hele klus. Eerst de mensen op de wachtlijst interviewen, lezen van behandelrapporten, een

goed beeld zien te krijgen, past het karakter in de groep? We proberen antwoord te krijgen op zo-

veel mogelijk vragen, en ook proberen we een zo zuiver mogelijk beeld van de aspirant bewoner te

krijgen.



Hallo Allemaal,
Ik werk nu al weer een tijdje (al meer dan anderhalf jaar)bij Bernisser handen en voor diegene die mij

nog niet zo goed kennen, stel ik mij via de nieuwsbrief even voor.

Ik ben Giena Romijn, 23 jaar en woon samen met mijn vriend Peter
in Zuidland. Ik heb de afgelopen jaren de opleiding SPW 3 kinderop-
vang gevolgd en daarna ben ik doorgestroomd naar de opleiding
SPW 4 Woonbegeleiding. Omdat ik nog niet echt wist wat ik wilde
gaan doen, ben ik eerst via het uitzendbureau gaan werken in de
kinderopvang dit heb ik nog een jaar of 2 gedaan. Zo’n anderhalf
jaar geleden belde Ria mij ineens op met de vraag of ik als begeleid-
ster mee wilde met een logeermidweek naar Rockanje, dit was een
hele grote uitdaging voor mij, omdat ik in de praktijk nog niet veel ervaring had, maar ja je moet er-
gens beginnen, toch! Ik ben meegegaan en het is mij zo goed bevallen. Na een tijdje vroeg Ria mij
ook om 1 keer in de maand een logeerweekend te werken, en later ben ik de naschoolse opvang erbij
gaan doen. Dit doe ik nog steeds, met heel veel plezier.
Sinds 1 januari 2009 heb ik een contract gekregen van 24 uur bij Bernisser handen. Daarnaast doe ik
ook ambulante begeleiding bij sommige kinderen via Bernisser handen , ook heb ik nog 3 dagen in de
ochtend een gezinnetje waar ik 2 kinderen begeleid, bij de verzorging en ze naar school help, dit
werk is dan niet voor Bernisser handen. Ik heb het super naar mijn zin bij Bernisser handen, ik leer
veel en zal de komende jaren nog veel meer leren. Ik kijk super uit naar de komst van de woonvoor-
ziening, zodat ik me kan inzetten voor iets heel moois samen met de kids en mijn collega’s.

Groetjes Giena

We zijn ter afsluiting van het jaar samen met de bewoners en mede-

werkers uit eten geweest. We hadden een gezellige en smakelijke

avond, Maleis / Indonesisch buffet, zeer aan te bevelen.

Uw belangstelling doet ons goed, en beseffen maar al te goed dat we niets uit eigen kracht kunnen.

We worden gedragen door Goddelijke kracht, Zijn Genade ontvangen in Zijn Zoon Jezus Christus, dat

is dan ook waar we juist in deze tijd bij worden bepaald. Toen Christus kwam was er geen plaats,

toen Hij stierf was Hij zelfs van God verlaten, daarmee heeft Hij, iedereen die Hem aanneemt, vrijge-

kocht van al het verkeerde wat wij als mensen kunnen doen, dat is het grootste wat we mogen ont-

vangen!

We wensen jullie allemaal, Gezegende Kerstdagen toe en Gods Zegen in 2010.

Hartelijke groeten,

Ed, Ria en de kinderen.


