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Voor ons gevoel hebben we gisteren nieuwjaar gevierd, nu zitten we bijna alweer in april. We
hebben maar amper de gelegenheid gehad terug te kijken op het vorige jaar. Een jaar waarin
veel is gebeurt; van de acht bewoners zijn er 5 vertrokken, maar ook weer 5 nieuw in geko-
men.
Er moeten allerlei gesprekken worden gevoerd, verslagen en plannen worden geschreven,
af- en aanmeldingen regelen.
Dan prijzen we ons gelukkig met ons vast personeel. Daarnaast hebben we “oud” stagiaires
die nu HBO studeren maar die als oproep nu bij ons werken. En niet te vergeten de vrijwil-
ligers; hun inzet is groot.

Ieder jaar worden doelen geëvalueerd en weer nieuwe doelen gemaakt. Ook dit jaar hebben
we in ons werkoverleg iedereen hierbij betrokken.
Het doel dat we ons vorig jaar stelden is bereikt, we hadden met elkaar afgesproken dat we
meer en intensiever met de begeleidingsplandoelen zouden gaan werken. Deden we dit
voorheen zo’n 2 keer per jaar, we hebben nu de frequentie opgeschroefd naar maandelijks.
Werken met jongeren is heel dynamisch, grote sprongen vooruit, stilstand of terugval. Zaak
dus hier kort op te zitten, continu scherp voor ogen houden wat ieders doel eigenlijk is. Dit
werpt zijn vruchten af getuige de uitstroom. Er wordt dan toch meer zelfstandigheid bereikt
en dat werkt weer mee in het zelfbeeld; als dan de missie wordt bereikt dat iemand kan par-
ticiperen in de samenleving is dat een feestje op zich.

Omdat we op verschillende delen van het terrein werken, binnen en bui-
ten, bestaat er een kans dat er in de communicatie zaken misgaan. We
hebben daarom dit jaar als doel gesteld dat we de communicatie als be-
geleiding onderling maar ook de communicatie naar de bewoners verder
gaan verbeteren. De bewoners vragen duidelijkheid, structuur en voor-
spelbaarheid, daarom is het als begeleiding van belang naar hen “de zelf-
de taal” te spreken, dat vraagt goede, heldere en duidelijke afstemming
met elkaar. Dit doen we met verschillende kleuren uitroepteken, oranje als

iemand een paar keer voor het zelfde is gevraagd en hier geen gehoor aan geeft, groen als
iemand een positieve bijdrage aan de groep levert.
Leuk neveneffect is dat de bewoners nu hun best doen om toch vooral een positief uitroepte-
ken te hebben hangen. Als begeleiding pakken we dit op door er een beloning aan te han-
gen, een extra bioscoop bezoek of zo iets.

Alles met elkaar vraagt begeleiding veel en loop je soms tegen jezelf op. Dat is nu ook weer
niet de bedoeling, maar wat is wijsheid? Die vraag stelden we ons onlangs. Diezelfde week
ontvingen wij een open sollicitatie van Ellen van Dijkhuizen. Na een gesprek en een aantal
uurtjes meedraaien, kwamen we gezamenlijk tot de conclusie dat we met elkaar in zee gaan.
Ellen gaat verdere invulling geven aan begeleidingsplannen, persoonlijke doelen, vormen
van begeleiding. Vanuit haar opleiding als maatschappelijk werker, is dit haar op het lijf ge-
schreven. We zijn ervan overtuigd dat zij een zeer waardevolle aanvulling is in het team. De
bewoners zullen ongetwijfeld ook hun voordeel aan haar hebben. We hopen dan ook op een
goede en langdurige werkrelatie.

Met de participatiecommissie zijn we plannen aan het maken om misschien jaarlijks een
open dag te organiseren. We hebben het idee om met de jongeren die dagbesteding heb-
ben, wat dingen te gaan maken. Uit de opbrengst willen we dan wat “uitjes” financieren, tij-
dens de jaarlijkse Bernisser Handen vakantie. Datum van handeling maken we bekend zo-
dra alles concreet is.



We hebben de Bernisser Handen vakan-
tieweek weer geboekt, op verzoek van
de bewoners is er weer een week (34)
geboekt in Hardenberg, camping “de
kleine Belties” het “t’Ole hoes”. We ho-
pen natuurlijk dat het weer net zo een
goede en zonnige vakantie mag worden
als het afgelopen jaar.

Al langere tijd wordt ons info@bernisserhanden.nl door anderen misbruikt om spam mail
rond te sturen. Vervelend voor de ontvangers en vervelend voor ons, want op die manier
komen o.a. onze nieuwsbrieven niet door de spamfilters. We gaan dan maar rondsturen
vanaf ons privé mailadres.

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.

Iedereen Gezegende Paasdagen gewenst
Hartelijke groeten,

Ed, Ria en de kinderen.


