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Als mensen je er op attenderen dat het alweer een tijd geleden is dat er iets van
ons is vernomen, kom je er achter dat de laatste nieuwsbrief van december
dateert. Hoewel het voor ons verklaarbaar is, had dit niet moeten gebeuren.

Het is niet dat we niets hebben beleefd of dat er niets is gebeurt, het
tegenovergestelde is zelfs waar. De samenwerking met Profila Zorg verloopt
zeer goed. Stuk voor stuk gepassioneerde mensen, ze zijn net als wij, vanuit
geloof en liefde werkzaam voor mensen die hulp en begeleiding nodig hebben.
We willen een meer professionele organisatie zijn met kwaliteit hoog in het
vaandel en dat is veel werk en kost een hoop energie. Wat we op de
“automatische piloot” doen, moet nu op papier. Dat is heel veel werk. Officiële
aanmeldingsformulieren, het schrijven van begeleidingsplannen met alles wat
daar om heen hangt en dan is er ook nog de gewone administratie. Al met al is
het dan druk en sta je niet stil bij het feit ook nog een nieuwsbrief te moeten
schrijven.

Langzaam worden de contouren en het gezicht van de aanplant zichtbaar; het
wordt een knus geheel. Het onkruidvrij houden is veel werk; zijn we net rond
kunnen we bij wijze van spreken, direct weer verder. Wel leuk dat we voor de
zomer goed en wel begint, al een zomers kleurtje hebben.

Intussen hebben alle vaste medewerkers van Bernisser Handen Bedrijfs
Hulp Verlening (BHV) gedaan en gehaald. We hebben een aantal basis
zaken van EHBO, brand en ontruiming geleerd, waardoor bij calamiteiten
op een verantwoorde manier kan worden gereageerd en wellicht erger kan
worden voorkomen.

Ondertussen laten we onze gedachten gaan over het bieden van
zelfstandig begeleid wonen. Want als men Bernisser Handen is ontgroeit,
wat dan? Er moet uitgezocht worden of er wel voldoende vraag is, en er
mensen bereid zijn zich hiervoor op een wachtlijst te plaatsen. Ook wil de
gemeente haar beleid m.b.t. kleine wooninitiatieven bespreken.

Door alles wat hierboven is beschreven zou een officiële opening en de
daar mee gecombineerde open dag in het gedrang komen. Het heeft
allemaal wel lang geduurd, maar ja, het gebouw was klaar maar het terrein
moest ook nog klaar. De voorbereidingen voor de open dag zijn nu in volle
gang.

Alles wat we doen, doen we in het besef van afhankelijkheid. Die
afhankelijkheid leert ons zegeningen te tellen en dat zijn er vele.
Onze gezondheid, de dingen die ons toevallen, jullie medeleven en
gebeden, dank jullie hartelijk daarvoor.

We wensen een ieder van harte Gods rijke Zegen toe.

Hartelijke groeten, Ed en Ria
www.bernisserhanden.nl


