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De nieuwe bewoners voelen zich al aardig thuis en hebben hun plekje in de groep al gevon-
den. Het gaan en komen van stagiaires is wel lastig voor de jongens. Het duurt weer even
voordat een ieder zijn plekje weer heeft (terug) gevonden.
Les uitval door studiedagen, wisselende roosters op school, invalleerkrachten; hier hebben
we allemaal mee te maken. Niettemin bij elkaar opgeteld geeft dit ook de nodige onrust.

Eén van de bewoners heeft zijn vleugels verder uitgeslagen. De
verhuizing verliep vlot en met besturing op afstand gaat het best
goed eigenlijk. We hopen dan ook dat dit zo blijft en mogelijk nog
verder verbeterd. Goed om mee te maken dat iemand uiteindelijk
zover komt dat participatie in de samenleving mogelijk wordt.

We hebben de meeste nieuwsbrieflezers in een mail al ingelicht over onze vernieuwde web-
site. In 2007 hebben we Carla Bergmans van Creation Webdesign gevraagd een website te
bouwen. Ze heeft toen voor ons een mooi en rustig opgebouwde site gemaakt en heeft deze
vijf jaar lang naar volle tevredenheid onderhouden. Carla had eerder dit jaar te kennen ge-
geven dat haar nieuwe job erg veel tijd vraagt en ze zodoende geen tijd aan webdesign meer
kan besteden. Nogmaals bedankt Carla!
Drie jaar geleden hebben we Ferry Fikkers van studio Ferrazzo opdracht gegeven om ons
logo onder handen te nemen en het resultaat was naar onze volle tevredenheid. Vorig jaar
heeft hij onze folder ontwikkeld en gelijk een voorstel gedaan voor bestickeren van onze bus;
want ja herkenbaarheid is belangrijk. Dit voorjaar is de bus voorzien van het nieuwe logo.
Maar nu was de website aan de beurt, die is grafisch door Studio Ferrazzo en technisch door
VDLX (Voice Data Link X Factor) totaal vernieuwd, oordeel zelf www.bernisserhanden.nl

Spraken we vorige nieuwsbrief over de gegeven op-
dracht voor het maken en plaatsen van een hek. In-
middels is het hek geplaatst. We zijn er erg blij mee.
Voor diegene die ons gaan bezoeken? Aan de be-
stuurderszijde staat aan de binnen kant en aan de
buitenkant een paal met een knop. Eén keer drukken,
het hek gaat open en het sluit naar verloop van korte
tijd vanzelf weer.
Voor de voetgangers en fietsers is er een loop hek ter
hoogte van de brievenbus. Al staat er nu een hek;
iedereen blijft als vanouds van harte welkom.

De ontwikkelingen in zorgland wekken nu niet bepaald
vertrouwen, een nieuwe regering, wat zal er gaan ge-
beuren? Bezuinigingen, we zullen het allemaal moeten
ondergaan, maar, ja wat betekend dit voor ons als klei-
ne zorgonderneming? Eén ding staat vast, er zal door
de zorgkantoren sterk geoordeeld gaan worden op de
kwaliteit en daarom zijn we enorm blij dat we de inves-
tering hebben gedaan in het behalen van het kwali-
teitscertificaat HKZ, Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling



Zorgsector. Door de prettige samenwerking met ProfilaZorg,
hun coaching en knowhow hebben we dit kunnen behalen.
Neemt niet weg dat ook wij zullen gaan merken dat er bezuinigd
gaat worden en dat dit consequenties kan hebben voor de te
leveren begeleiding en zorg.
Uiteraard doen wij ons uiterste best de nodige inspanning te blijven leveren en hopen we dat
de bezuinigingen rechtvaardig worden verdeeld. Maar dat we wat van de bezuinigingen
gaan merken staat vast.

De participatiecommissie heeft intussen hun eerste vergadering gehad. Een rondje kennis-
maken, gevolgd door de benoeming. De commissie bestaat uit twee ouders van bewoners,
één bewoner, Ria en Ed, vijf leden dus.
Het doel staat in het regelement zo omschreven; De participatieraad heeft tot doel de ge-
meenschappelijke belangen van alle cliënten, wonend bij Bernisser Handen, te behartigen.
De participatieraad adviseert gevraagd en ongevraagd de eigenaren van Bernisser Handen
over zaken die voor cliënten van belang worden geacht.
Hiervoor hebben we in aanvang afgesproken om één keer per kwartaal in vergadering bijeen
te komen.
We denken en verwachten dat de participatiecommissie een waardevol instrument is, het
houd ons bij de les.

Onlangs hebben we een ouderontmoetingsavond georganiseerd, eerst een huishoudelijk
gedeelte. Hierin werden de ontwikkelingen van de afgelopen tijd gedeeld. De samenwerking
met ProfilaZorg, het behalen van HKZ, de uitbreidingen op gebied van stage mogelijkheden,
dagbesteding en de hierboven genoemde participatiecommissie.
Vervolgens heeft Drs. R. Emmen werkzaam als GZ
psycholoog/seksuoloog, hij heeft een eigen praktijk,
is werkzaam bij het centrum autisme en betrokken
bij vraagstukken m.b.t. seksuele en autisme en/of
verstandelijk beperkten, welke worden voorgelegd

bij het Centra Consultatie en Expertise (CCE), het woord
gekregen.
De avond stond in het teken van de seksuele ontwikke-
ling van jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis
(ASS). Het was zeer leerzaam en indrukwekkend.

Omdat de opzet van de avond interactief was, kwamen verschillende inzichten aan bod. Er is
veel wat met seksualiteit te maken heeft, het begint al in de wieg. Iedereen gaat daar op
zijn/haar manier mee om. Het op ontwikkelingsniveau er met elkaar over spreken, maar ook
vooral het durven er over te spreken met je kind, is niet eenvoudig. Het is een taak niet al-
leen voor ouders of alleen begeleiders, een ieder is belangrijk hierin. De afstemming en sa-
menwerking is dus van groot belang.
We kijken terug op een bijzonder zinvolle, boeiende en heel leerzame avond met elkaar.

Wederom danken we iedereen die ons in gebed en gedachten blijven dragen. Wat zouden
we kunnen zonder jullie steun en support. Van harte Gods rijke Zegen toegewenst.

Hartelijke groeten,

Ed, Ria en de kinderen.


