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Aan het einde van het jaar is de periode weer aangebroken om de balans op te
maken. Financieel gezien zijn er veel kosten geweest. Net als iedereen moesten
we ons afvragen: wat hebben we werkelijk nodig en wat kunnen we betalen. Af-
wegingen maken en verantwoord uitgeven, dat is ons van huis uit meegegeven.
We hebben het over het algemeen goed. Genoeg over de (z)euro!

Laten we de balans van het afgelopen jaar opmaken wat er allemaal is gebeurd!
De laatste hand werd aan het terrein gelegd; het is prachtig geworden.
Niet onbelangrijk, alle medewerkers zijn geslaagd voor Bedrijfs Hulpverlening.
We mochten officieel openen, vele mensen waren er getuige van. Wat zijn we
dankbaar en trots.
Het eerste jaar samenwerken met ProfilaZorg.
We hebben er veel van geleerd, zoals; bege-
leidingsprocessen, kennis vergroting, inzicht
verbeteringen noem maar op.
We hebben gelukkig een enorme inhaalslag
gemaakt in de kwaliteitsverbetering. Dit ge-
beurt niet altijd zonder horten of stoten. Er zijn vele gesprekken met bewoners en
ouders geweest, want alles moest ineens op papier. We hopen voor het voorjaar
2012 dan ook HKZ gecertificeerd te raken.

Pleeg- en jeugdzorginstellingen, particuliere zorginstellingen, ze zijn het afgelo-
pen jaar behoorlijk negatief in het nieuws geweest. Misstanden werden aan het
licht gebracht, dit heeft het één en ander aan beroering gegeven en terecht. Ge-
volg is wel dat, o.a. ook wij, door plaatsende instellingen gescreend worden. De
William Schrikker Stichting heeft ons na gesprekken en aangetoonde werkwijze
als geschikt (hoogste niveau A) beoordeeld.
Zo worden er komend jaar meerdere jongeren ondergebracht voor dagbesteding,
dan komt dit eindelijk ook goed op gang.

Voor wat betreft een vervolg op het begeleid kamer wonen; er lopen momenteel
gesprekken met Woningstichting De zes Kernen en de Gemeente Bernisse. Dit
verloopt stroef, want wat van de ene zorgondernemer in gemeente Bernisse mag
is niet automatisch het geval voor de andere. Daarbij de zorgelijke ontwikkelin-
gen rond de GGZ, er worden veel ontslagen verwacht. Wij vrezen dat de huidige
bezuinigingen lang zullen na galmen. Probeer iemand met een serieus probleem
maar eens in een klas te handhaven, of de persoon of de klas gaat er onder lij-
den. Laat duidelijk zijn dat we er achter staan dat het kaf van het koren wordt
gescheiden, er is in veel gevallen wel erg makkelijk een pilletje voorgeschreven
en/of indicatie Zorg Zwaarte Pakket afgegeven.

En de bewoners? Wijzelf, ouders, behandelaars en therapeuten zijn blij met de
vorderingen die we mogen maken. In persoonlijke ontwikkeling, zelfbeeld en rela-
ties. Natuurlijk maken we genoeg problemen mee, neemt niet weg dat we de
kleinste beweging voorwaarts toejuichen en hier blij mee zijn.



Tijdens de opening werden we ondermeer zeer verrast
door de Stichting Zorgboerderijen Voorne-Putten; al onze
aangevraagde projecten waren gerealiseerd. Kiwanis Club
Brielle heeft ons eind oktober symbolisch een check over-
handigd voor de pooltafel.
Onder de indruk zijn we van de hoeveelheid mensen die hun best doen om geld
bijeen te vergaren om projecten te financieren; enorm bedankt!
De offertes zijn goedgekeurd en uitbesteed. Afspraken zijn gemaakt, het meeste
zal in januari worden geleverd c.q. geplaatst. Zijn jullie al “vriend” van de stichting
Zorgboerderijen Voorne Putten?

Op zaterdag 10 december jl. zijn Giovanni,
Jacco, Amanda, Remko, Jeffrey en Sulliman
naar de voedselbank geweest. Ze zijn met be-
geleiding en stagiaires actief bezig geweest bij
de Kerstactie van de voedselbank. De inhoud
van de kratten die bij de winkels vandaan
kwamen, moesten uitgesorteerd worden, ruim
1200 stuks. Dit project is voorbereid door de
begeleiding en bewoners met medewerking
van de Voedselbank, om zo ook bewust te

worden van het goede leven dat zij (wij) hebben. We zijn dan ook trots op de
zwoegers en ze hebben er een goed gevoel bij overgehouden. Er is voorgeno-
men dit ook met de Paasactie te gaan doen.

Dankzij de medewerking van Grieks restaurant Mythos te Zuidland hebben we

het jaar met bewoners, personeel en stagiaires, heerlijk mogen afsluiten. Terwijl
ze eigenlijk op dinsdag gesloten zijn, is speciaal voor ons een uitzondering ge-
maakt. Enorm bedankt voor de heerlijke maaltijd en medewerking, super!

Een terugblik over 2011, voor ons reden tot dankbaarheid en hopen dat dit voor
alle lezers ook mag gelden.

We wensen iedereen van
harte een Gezegend Kerst-
feest en Gods rijke Zegen in
het nieuwe jaar toe.

Hartelijke groeten, Ed en Ria.
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