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De bouw vordert voorspoedig, Gussek hoopt eind februari op te leveren. Er wordt
momenteel met man en macht gewerkt. Alle waterleidingen, lucht af- en toevoer,

vloerisolatie, vloerverwarming,
zandcement vloer en tegelwerk,
zijn tussen half december en eind
januari aangelegd, aangesloten en
getest. De woning is, vanwege het
energielabel, op luchtdichtheid ge-

test, er mag maximale hoeveelheid luchtlekkage zijn, dat blijft zeer ruim onder de
gestelde norm, het is zelfs nihil.
Nu is men bezig met metselen, en het installeren van het sanitair;
wasbakken, kranen, toiletpotten douches. Het is intussen alweer
twee jaar geleden dat we alles hebben uitgezocht. Dat is al zo lang
geleden, dat we bijna vergeten zijn hoe het er uitzag. We vinden
het zelf prachtig. Douches hebben witte tegels, de ene helft rode

en de andere blauwe accenten, fris en vrolijk. De pla-
vuizen op de begane grond liggen er enorm strak in. Ook wordt er
behangen en geverfd. Tweede helft februari mogen we beginnen
met het plaatsen van de keuken, wat later de verlichting.

André en Ed hebben nieuwe schoorstenen gemaakt. De nieuwe
iets lager dan wat er op het woonhuis staat (ééntje
nog), en nu met een stijlvollere kap. Kozijnen voor
de meterkast en opbergkasten, links en rechts van
de hal, tegen het woonhuis, zijn ook gemaakt. De
deuren zijn gehangen, de kozijnen kunnen ge-
plaatst worden.
De aansluiting van het woonhuis naar de hal van de woonvoorziening is afgetim-
merd. Zo is het in de woonvoorziening nu helemaal strak.

I.v.m. directe doormelding aan de beveiligingsregio Rijnmond, moest ook nog even
een nieuwe huisaansluiting worden gemaakt. De oude grondkabel is voor een klein
deel opgegraven. Een gleuf is langs het huis gegraven, en KPN kon zijn werk doen.

Naast alle lopende zaken, waren daar natuurlijk ook de gesprekken met aspirant-
bewoners. Wat wordt er van ons verwacht, wat zijn de zaken om rekening mee te
houden, wat bieden wij, wat is er mogelijk en hoe gaan we met elkaar om. Wie, welke
kamer, wat voor behang, hoe in te richten, noodzakelijk maar zeer tijdrovend.

We hebben alle bomen (op twee na) door Andeweg laten
rooien. Populieren die na de watersnoodramp werden ge-
plant, zijn door de jaren heen, onderhevig geworden aan
wildgroei. Ruim de helft van de bomen waren hol door rot,
en zouden op niet lange termijn toch gerooid moeten wor-
den. Dat wilden we natuurlijk niet, zeker niet als je het ter-
rein net opnieuw hebt ingericht. Maar nu ligt het er kaal en



troosteloos bij, maar ook dit zal binnenkort onderhanden wor-
den genomen.

De normale administratieve handelingen moeten doorgang hebben. Juist in zo’n
enorm drukke periode, gebeuren er dingen waar je helemaal niet op zit te wachten.
Zelfs het schrijven van de nieuwsbrief komt in het gedrang.
Per 1 januari is Dóna voor 5 ochtenden begonnen. Ze verzorgt het interieur en gaat
dit doen met de bewoners. Het is natuurlijk de bedoeling dat de bewoners zelf, voor
wat betreft de eigen kamer, hier hun bijdrage in leveren. Hoe houd je, je kamer aan
kant, waar moet je opletten bij het schoonmaken, de vuile was sorteren, bed ver-
schonen, schone kleding weer netjes opbergen, etc.

Abby, onze nieuw corky-pup is in opleiding voor therapeut.
Jimmy en Lizzy corrigeren haar regelmatig. Extra moeilijke
taak voor Edward op de puppycursus is dat ze namelijk zeer
sociaal en erg op de andere honden gericht is. Abby is erg on-
deugend en heeft een grote aaibaarheidsfactor, daarom ligt de
vloer regelmatig bezaait met jongeren.

We zijn in onderzoek naar de mogelijkheden om een AWBZ-toelating te krijgen. Dan
kunnen we “zorg in natura” leveren, direct voor de zorgkantoren gaan werken. Dit zal
ons een hoop gedoe schelen. Daarvoor zijn we naar een bijeenkomst bij het Ministe-
rie van VWS geweest, een hoop wijzer zijn we geworden. De stichting Voor Elkaar,
mevrouw Tony de Lahay, doet momenteel voor ons en andere begeleidende instan-
ties onderzoek naar mogelijkheden. Naast haar kritisch volgen van onze onderne-
ming, verzorgt ze samen met Ria voor een aantal mensen de indicatiestelling. Ze is
tevens zeer gedreven om initiatieven zoals Bernisser Handen goed van de grond te
krijgen. De stichting Voor Elkaar, is er om de zorg en onderwijs voor kinderen met
een psychiatrisch problemen te verbeteren. En elkaar te ondersteunen in de zware
taak die het opvoeden van een kind met een psychiatrisch probleem of handicap is.
Dit is alles omvattend, voor kind, ouder en zorgaanbieder. Tony kent de in- en uit-
gangen, de mogelijkheden en onmogelijkheden, wie haar ontmoet weet dat zij op-
haar gebied een grote is.

Regelmatig worden we benaderd voor een stageplek. Hier konden we tot op heden
geen gehoor aan geven, want we waren niet gecertificeerd. Je moet tenslotte een
HBO-er in dienst hebben. Robin de Korte, deze standvastige jongedame heeft op
haar school aangegeven dat ze alleen stage wilde lopen bij Bernisser Handen . Ze
heeft de stagecoördinator van haar school overtuigt en naar onze site verwezen. Ze
waren het er beide over eens, dat dit zou moeten lukken. Het Albeda college heeft
contact gelegd met Calibris, een certificerend orgaan. Calibris
was, na onze ontvangst, overtuigd van onze genoten scholing,
opleiding en het prachtige aan HBO gelijkgestelde ervarings-
certificaat van Ria. We voldeden aan de gestelde eisen en ge-
boden mogelijkheden. We zijn dus nu ook een gecertificeerd
leerbedrijf. Met dank aan de vasthoudendheid van Robin.

Eerst zit je te bedenken, hebben we wat in de nieuwsbrief te melden? Vervolgens
schiet de cursor heen en weer over het scherm. En zo gaat het momenteel in ons
leven ook, er is zoveel te doen, maar waar te beginnen?



Voor we het beseffen is er weer een dag voorbij. De ene
dag zichtbaar veel werk de andere dag onzichtbaar.
In ons geloofsleven zien we momenteel, achteraf pas,
dat we gezegende mensen zijn.
We gaan momenteel mee met de waan van de dag, werken en slapen. We willen
graag meer stil staan bij de geschonken Genade.
Gelukkig zijn daar de zondagen, letterlijk een rustdag, gewijd aan de Heer, die ons
dag aan dag draagt, die ons Zegent. Vanuit die Zegen, wensen wij u allen ook Zijn
rijke Zegen toe.

Hartelijke groeten,

Ed, Ria en de kinderen.

Voor, nog meer foto’s, informatie en nieuwtjes;
www.bernisserhanden.nl
http://bernisserhanden.hyves.nl/
info@bernisserhanden.nl


