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Er is intussen weer veel gebeurt en veel geregeld.
De samenwerking met Profila Zorg verloopt soepel. Na een
periode van aftasten, bespreken, begeleidingsplannen
schrijven, is alles wat de samenwerking betreft in rustig
vaarwater gekomen.

Niettemin blijft de HKZ heel veel aandacht vragen. Staat er wat op papier en is
het ingepland, moet er ook mee gewerkt worden; een nieuwe manier van
werken die noodzakelijk is en wij ook noodzakelijk vinden.
We hebben een folder laten maken, dus als er iemand vragen heeft, laat het ons
weten, dan sturen we folders op.
De zo genoemde nul meting (audit), waar staan we, vind eind oktober plaats.
We hopen dan dat de uiteindelijke officiële audit ergens in december plaats vind.
Veel werk maar met resultaat.

20 augustus was het zover: na ruim
drie maanden voorbereidingen treffen,
was de dag van de officiële opening
aangebroken. Best laat, we waren
immers al een jaar in bedrijf. Dit kwam
omdat het gebouw dan wel klaar was
maar het terrein en de beplanting nog
niet. We wilden het wel een beetje
aangekleed hebben.
Het was letterlijk en figuurlijk een
prachtige dag. Veel mensen hadden

gehoor gegeven aan de uitnodiging. Het was een dag waar we met groot
genoegen en dankbaarheid op terug zien.
Ben van Overbeek was zeer nauw bij de voorbereidingen betrokken en trad op
als ceremoniemeester. Nogmaals bedankt Ben voor je medewerking.
Ed opende de speeches. Na een vogelvlucht over de afgelopen vier jaren, werd
iedereen oprecht en hartelijk bedankt voor elke vorm van medewerking;
belangeloos, spontaan, oprecht, de handen uit de mouwen of juist de handen
gevouwen.
Toen werden de symbolieken in de
uitnodiging uitgelegd. De regenboog over
ons huis, als teken van Gods eeuwige
trouw. Het silhouet van de arend, dit
wordt in de Bijbel regelmatig gebruikt als
beeld van God. De wijze waarop een
arend haar jong groot brengt. De arend
laat haar jong niet te pletter vallen, maar
zorgt ervoor het op te vangen op haar
rug en het terug te brengen naar het
veilige nest tot de volgende poging. Na het aanvliegen van een sleutel door een
woestijnhavik, is tot zijn eigen verrassing André uitgenodigd de opening te
verrichten.



De toespraak van (pa)
van Geest refereerde
aan de olijftak, het
teken van Vrede, Ver-
zoening en Hoop,
vervolgens mochten
we toen een olijfboom
in ontvangst nemen.
Voorzitter Peter Krone sprak namens
Stichting Vrienden Zorgboerderijen
Voorne Putten. De stichting had het voor

elkaar gekregen om al onze wensen voor speeltoestellen te verwezenlijken,
prachtig.
Manager zorg Dick van Hoek complimenteerde ons met de snelheid van
realisatie en dat dit resultaat als voorbeeld mag dienen voor Profila Zorg. Dick
benadrukte dat de samenwerking geheel natuurlijk is verlopen en wordt als (ook
van onze zijde) prettig ervaren.
Pastoraalwerker Jan van Egmond sprak ook namens wijkgemeente “de Brug.
Jan vond het bijzonder dat door volledig te vertrouwen op God, heel veel
mogelijk is.
De vele lieve wensen, cadeaus en gelden die we hebben ontvangen, stemmen
ons zeer dankbaar. De catering en drankjes waren geweldig. Nogmaals bedankt
Gert, Ali en Frits. Van Koppen cateringservice en biertapje.nl zijn wat ons betreft
aanbevelenswaardig

Is dat alles wat er is gebeurt? Nou nee, wisseling van bewoners, dat brengt werk
met zich mee. Bewoners die een stapje verder willen of nodig hebben, of die
weer terug gaan naar hun ouderlijk huis, het hoort erbij. Neemt niet weg dat
afscheid nemen niet altijd even makkelijk is. Dan volgen ook weer gesprekken
met nieuwe bewoners.

Naast de intensieve tuinverzorging
zijn er voordeuren, kozijnen en ramen
gemaakt en geplaatst in het oude
woonhuis. Dubbelglas er in, dat zal
een prettige invloed hebben op de
energierekening en niet te vergeten
het comfort.

Ons therapeutenteam is uitgebreid met
de vierde Welsh Corgi Cardigan, ze heet
Erin. Een grote ondeugd, wat haar
talenten zijn zal nog moeten blijken.



We loven en Prijzen God, voor alle mogelijkheden die ons
worden geboden, de mensen die onze weg kruisen en de
ontvangen gezondheid.
Wederom danken we jullie hartelijk voor het medeleven en
gebeden.

We wensen een ieder van harte Gods rijke Zegen toe.

Hartelijke groeten, Ed en Ria.
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