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Aan het einde van elk jaar gaan we bewust of onbewust terug kijken naar het
afgelopen jaar. Tjonge jonge wat hebben we weer een jaar beleefd.
Alle perikelen rond de afronding van de nieuwbouw. De aannemer was dan wel
klaar, toch moest er nog het één en ander gebeuren en dat hebben we gewe-
ten.
De bewoners allemaal net zo nieuw in het gebouw als wijzelf, iedereen moest
zijn/haar plekje zien te vinden.
Toen het terras, de parkeerplaats, weide en tuin. Alles kwam gereed net voor de
vorst en sneeuw. En wat is het mooi geworden.
Als klap op de vuurpijl mochten we 15 december j.l. een samenwerkingsover-
eenkomst tekenen met Profila Zorg. Voor ons een logische stap die niet logisch
voor elkaar kwam. Dit geeft zekerheid voor de toekomst. Zowel voor de bewo-
ners, het personeel en onszelf. We ervaren hierin duidelijk Gods hand, hier kon-
den we alleen maar van dromen. Zie onderaan deze nieuwsbrief het persbericht.
Want zo kunnen we nu ZIN (Zorg In Natura) leveren. Tevens moeten we ons
gaan conformeren aan de door HKZ (Harmonische Kwaliteitsbeoordeling in de
Zorg) gestelde kwaliteitseisen.
Profila Zorg; evangelische zorg voor bijzondere mensen, landelijk werkend en
gevestigd in Houten.
In deze lastige tijd moet de regering bezuinigen. Zo staat o.a. het PGB zwaar
onder druk. We weten van mensen dat ze het niet (meer) krijgen, je zal er maar
voor staan. Het is betreurenswaardig dat iemand met bijvoorbeeld ADHD en/of
PDD-NOS niet of nauwelijks wordt aangemerkt als hulpbehoevend. De regering
heeft waarschijnlijk niet goed in de gaten dat dit een serieus grote handicap is.
Samen met Profila willen we zorg, nu en in de toekomst, blijven bieden aan deze
bijzondere mensen, want dat zijn het.

Eind november, begin december hebben we via de regionale media alle vrijwilli-
gers en bedrijven bedankt die ons met arbeid, advies en producten hebben ge-
holpen.
Hierbij doen we dit nogmaals in deze nieuwsbrief: MENSEN HARTELIJK DANK
VOOR ALLES.
Zonder jullie medewerking en enthousiasme stonden we er nu anders voor.

De bewoners zijn intussen gewend geraakt. Hoewel ze het niet altijd laten blijken
zijn er van die momenten die goud waard zijn; zo zei één van hen “het is prach-
tig geworden, ik ben er trots op hier te mogen wonen” een ander “hier een klei-
nigheidje, jullie verdienen het” weer een ander “jullie hebben een hart van goud,
naast jullie eigen kinderen zorgen jullie ook voor ons” . Als zulke dingen dan
worden gezegd en gedaan zijn dit kleine knipoogjes die je bewaard voor slechte-
re momenten.

We hebben het afgelopen jaar best wel met de handen in het haar gezeten. We
hebben gehuild maar ook veel gelachen. Zo terugkijkend kunnen we niet anders
dan dankbaar zijn. Dankbaar voor de leermomenten, dankbaar voor de uiteinde-
lijke totstandkoming van de uitbreiding.



En wat het volgende jaar zal brengen? We weten het niet,
maar zoals het in de Bijbel Mattheüs 6 vers 27 staat ge-
schreven, “Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook
maar één el aan zijn levensduur toevoegen?” met andere
woorden: zorgen maken verandert niets aan de toekomst,
wij willen vertrouwen op de Heer, Hij is onze toekomst, lof-
prijzing en gebed aan de Heer die ons draagt, daar vertrou-
wen we op.
Het wil niet zeggen dat we onbezorgd zijn, maar we weten wel waar we terecht
kunnen met onze zorgen, en dat geeft een
weldadige rust.

We gaan het nieuwe jaar dan ook vol goede moed verder met dit prachtige en
dankbare werk.

Iedereen Gezegend kerst en 2011 toegewenst.

Hartelijke groeten,

Ed en Ria

www.bernisserhanden.nl



Persbericht

Houten / Simonshaven, 15 december 2010

'Bernisser Handen gaat samen verder met Profila Zorg'

Op 15 december is de samenwerkingsovereenkomst tussen Bernisser Han-
den enProfila Zorg ondertekend. Door de samenwerking verwacht Bernisser
Handen haarcliënten nog beter van dienst te zijn.

Bernisser Handen biedt wonen, dagbesteding en buitenschoolse begeleiding aan jon-
geren enjong volwassenen met ADHD en/of PDD-NOS.
Profila Zorg biedt wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding aan mensen met
een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornis of psychiatrische pro-
blematiek.
Door het samenwerkingsverband kan Bernisser Handen werken onder de vigerende
wet- enregelgeving van de AWBZ, waaronder de kwaliteitsnormen van de HKZ.
De initiatiefnemers zien in de samenwerking bovenal kansen om het aanbod
verder inhoudelijk te ontwikkelen en te verbreden. We hopen hiermee de christe-
lijke zorg in deregio te versterken en een extra impuls te geven.
Bernisser Handen blijft haar eigen naam voeren.

Beide directies zijn zeer verheugd met deze samenwerking en ervaren hierin Gods
zegen.

Hieronder een foto na ondertekening van het contract:


