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Het duurde even, dan nu toch weer een nieuwsbrief.
Op 6 april zijn de eerste bewoners het nieuwe gebouw ingetrokken. Het was voor
hen wennen, maar net zo goed voor ons. Waar staat alles? Hoe gaat het met eten?
Wie werkt wanneer? Iedereen moest zijn/haar weg vinden. De nieuwe bewoners
moesten wennen aan de omgeving en aan de begeleiding. Zeer intensieve tijd heb-
ben we allemaal gehad. We werken nu met z’n zessen en we willen de kwaliteit hoog
houden, daar moet je dan ook voor zorgen. Bernisser Handen is per 1 mei versterkt
met de komst van Jolanda Vermeule. Een goedlachse, positieve, doorgewinterde
kracht. Ze heeft twee kinderen in de leeftijd van onze bewoners, dus pubers? Jolan-
da, namens ons en je collega’s succes gewenst.
September is Sonja door sociale werkplaats “de Welplaat” bij ons gedetacheerd, zij
helpt mee bij alle voorkomende huishoudelijke werkzaamheden. Sonja ook jij na-
mens ons en je collega’s, welkom.
Robin heeft haar stage bij ons beëindigd. Ze zegt veel geleerd te hebben in de na-
schoolse begeleiding. Wij hebben haar ontwikkelingen gevolgd en staan verbaasd
over haar snelle aanpassen en leren. Ze deed vakantiewerk bij ons en na de vakan-
tie komt ze gewoon weer stagelopen, ditmaal in de groep jongvolwassenen. Haar
school heeft hierin toegestemd, omdat een huis als Bernisser Handen redelijk uniek
is en de begeleiding van de groepen een aparte discipline heeft. Intussen is er ook
contact geweest met Shannon. Ze wil dolgraag stage bij ons lopen vanwege haar
verlangen om in de jeugdzorg te gaan werken. Ze gaat per 1 november beginnen,
namens ons allemaal een hartelijk welkom en een leerzame tijd toegewenst.

Andeweg BV is bezig met de herinrichting van het terrein.
Het geheel is gedraineerd, en de paddock voor ezels en
pony’s is aangelegd. Alles is
en wordt opnieuw op hoogte
gebracht; hier wat grond weg,
daar wat grond bij. Het lijkt af
en toe wel een maanland-
schap. De bestrating is aan-

gelegd voor de schuren en langs het terras. We hebben
zelfs nu een parkeerplaats, wat een oppervlakte is dat

dan ineens. Leen en Leo (broertjes van Ria) hebben het
bestraten verzorgd, het ziet er
erg strak uit.
Alles heeft een tijd stil gele-
gen, er was namelijk een ou-
de stalen tank gevonden. De-
ze werd gebruikt als gierop-
slag, maar ja, het was een

oude brandstoftank. Vloeistof- en grondmonsters geno-
men, een plan de campagne gemaakt en het geheel is
gesaneerd. Hierdoor lagen we weer zes weken stil. Onze geplande opening is daar-
door verschoven. Maar zoals met alles, het komt goed!
De weide is nu weer herkenbaar, er staan prachtige hekken omheen en de dieren
kunnen weer droog staan in de stal, en droog lopen in de paddock. Meer foto’s op
onze website.



CreafleurConsultancy heeft de terreininrichting maar mooi
voor elkaar. Langzaam worden de contouren duidelijk, in ge-
dachte zien we de beplanting al staan.
De beplanting is “inheems” gekozen, zoals het in de regio bekend is: hoge fruitbo-
men, berkenhagen, elzen, bosplantsoen, hortensia etc. Het wordt een overzichtelijk
en te gelijkertijd intiem geheel.
CreafleurConsultancy heeft Bernisser Handen bij de toeleverancier Boot en Co
boomkwekerijen BV, onder de aandacht gebracht. Zij hebben ons een prachtige
sponsoring gedaan, enorm bedankt.

In september hebben we een begin gemaakt met het promoten van de dagbesteding
via advertenties in het blad “balans magazine”. Ook wordt er met het RMPI gespro-
ken over de mogelijkheden bij Bernisser Handen. We hebben al verschillende keren
vernomen dat er behoefte is, nu de invulling nog.

We voelen ons gezegend, het verheugt ons zeer te melden dat we samenwerking
aangaan met Profila Zorg. De bezuinigingsplannen van de regering treffen ons direct,
PGB-stop, per januari 2011 3% minder PGB, we hebben er mee te maken.
Toen we Bernisser Handen begonnen was onze zorg, wat als, en hoe dan verder. De
bewoners, het personeel onze eigen kinderen, we hebben toch de verantwoording.
Via Profila Zorg worden we gecertificeerd voor ZIN (Zorg In Natura), zo wil Profila er
ook voor zorgen dat Bernisser Handen volledig bewoond blijft.
We kopen als het ware een deel van de benodigde zaken in bij Profila, zonder ook
maar iets in te leveren van onze “eigen” selectie procedure, personeelsbeleid en
identiteit. De website http://profilazorg.nl

We hebben ons aan weten te sluiten bij de “Stichting zorgboerderijen Voorne-
Putten”. Men doet fondsenwerving voor de aangesloten woon- zorgboerderijen. De
fondsen worden gebruikt om bepaalde projecten te financieren. Het gaat dan om
aanschaf van spel- en speelmateriaal, benodigdheden voor dagbesteding etc., alle-
maal zaken direct voor hen waar het voor bedoeld is.
Het bestuur wordt gevormd door mensen vanuit elke woon- zorgboerderij. Hierbij
gelijk de oproep om aanmelding voor zitting name in deze stichting, graag je aan-
melding via ons, wij regelen het verder, alvast bedankt.
Gezamenlijk worden projecten gekozen en wordt er gezocht naar mogelijke fondsen.
Bij deze stichting zijn al aangesloten: Landgoed uit Zwartewaal en Westenrijck uit
Abbenbroek. Vriend of vriendin worden? Voor € 25.= per jaar kun je donateur wor-
den. Je ontvangt een nieuwsbrief (nog eentje) en jaarlijks is er de vriendendag.
De website www.zorgboerderijenvoorneputten.nl

Alles bij elkaar veel redenen om dankbaar te zijn, het gaat allemaal boven verwach-
ting. Als we dan horen van ziekte, overlijden en allerlei andere problemen, worden
we bepaald bij de betrekkelijkheid van veel dingen. Het past ons in dankbaarheid en
met ontzag de Heer te loven en te prijzen.

Hartelijke groeten,

Ed en Ria

www.bernisserhanden.nl


