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Wat een jaar, was dit weer, we staan steeds weer verbaasd hoe het toch mogelijk is dat we
als kleine woonvoorziening zoveel meemaken.
Dat is prachtig want er is geen enkele dag hetzelfde, iedere morgen opstaan met de vraag,
wat gaan we vandaag allemaal meemaken, zoef dat was weer een dag en dan ’s avonds
nog even napratend, concluderen dat er weer veel is gebeurt. Heel leuke dingen, maar ook
minder leuke dingen, maar dat houdt het smeuïg.

In de loop van het afgelopen najaar zijn er weer stagiaires begonnen, Vivian, Inga en Akram.
Allen super gemotiveerd studerend voor MBO 4 pedagogisch werker jeugdzorg. Gretige,
jonge mensen die iets willen maken van hun toekomst. Succes gewenst in de komende peri-
ode.

In de voorjaars nieuwsbrief nr. 36 van maart 2013, noemde we de komst van Ellen van Dijk-
huizen. Ze is nu 9 maanden in dienst, een hele gewenning, maar we zijn bij met elkaar, we
hebben Ellen gevraagd zich voor te stellen en dat doet ze hieronder.

Hallo allemaal!
Mijn naam is Ellen van Dijkhuizen en ik ben 24 jaar. Inmiddels mag ik mijzelf Maatschappelijk
Werkster noemen, na het in 2012 behalen van mijn diploma voor de HBO opleiding Maat-
schappelijk Werk en Dienstverlening. Daarvoor heb ik de MBO opleiding Onderwijs Assistent
gedaan, want ik dacht altijd dat het mijn doel was om voor de klas te staan. Echter is dit toch
anders gelopen en vond ik mijn passie in het werken met kinderen en jongeren die meer
speciale aandacht nodig hebben.
Na een periode van zoeken naar een baan, heeft God mij gezegend met een baan bij Ber-
nisser Handen. Inmiddels werk ik hier nu een aantal maanden en begin ik steeds meer mijn
plek binnen de woonvoorziening te vinden. Het werken met deze jongens stimuleert mij da-
gelijks om het beste uit mijzelf en uit hun te halen. In de afgelopen periode heb ik ontzettend
veel geleerd en dit werk beloofd dat ik nog veel meer zal leren. Want leren dat doe ik nog
dagelijks! Ik hoop nog lang te werken bij Bernisser Handen om mijn kennis tot hun dienst te
laten zijn. God heeft immers met alles en iedereen een doel. Dat ik hier nu het team mag
ondersteunen zie ik echt als een geschenk van God.
Groetjes Ellen van Dijkhuizen

De zomervakantie ligt alweer even achter ons, het is alweer herfstvakantie. De zomer die
lang op zich liet wachten werd toch nog een echte zomer. Het is duidelijk anders als ieder-
een de hele dag om je heen is. De regelmaat van stage of werk of naar gaan school gaan
heeft zo zijn voordelen. In de vakanties kom je later uit bed en weet je eigenlijk niet wat je die
dag moet gaan doen. Gelukkig werkte het weer goed mee dus hebben we vaak iets leuks
kunnen ondernemen; strand, bos, kortom lekker buiten bezig zijn.
En dan is de zomervakantie weer ten einde.
De eerste weken was het weer wennen aan de nieuwe school, klas, medeleerlingen, leer-
kracht. Dit is voor ‘onze” jongens net weer wat lastiger, maar dat zien we jaarlijks gebeuren.
En ja, ook weer naar de sportvereniging, best allemaal weer wennen.

Wederom zijn we dankbaar voor de gift in de vorm van speelmateriaal die we ontvingen via
Stichting Vrienden van Zorgboerderijen Voorne-Putten.
Na de drie Kick-bikes hebben we een game hoek ontvangen; een enorme TV met
Playstation, geluidsinstallatie en diverse spellen. De gulle schenkers, via de Stichting Vrien-
den van Zorgboerderijen Voorne-Putten, worden wederom enorm bedankt!.



De vakantieweek op “de Belties” was ook weer een succes. Het goede weer, de sfeer in de
groep en niet in de laatste plaats door inzet van de begeleiders die mee waren. We zijn zo
stiekem weg een traditie begonnen; Ed en Ria reizen achter de groep aan en dan wordt er
een pannenkoek gegeten in een restaurant, als afsluiter van de week. Voor de vakantie van
volgend jaar is alweer een optie genomen in week 31 van 25 juli t/m 1 augustus 2014.

Na een vergunningprocedure en goedkeuring, kon André eindelijk beginnen met de over-
kapping van het terras. Zo hoeven we bij wat regen niet gelijk naar binnen en is een BBQ
plannen niet echt afhankelijk van het weer. Omdat het geheel een landelijke uitstraling heeft,
een beetje western-look, willen we het een beetje aankleden met wat materiaal dat hieraan
doet denken. We hebben een paardenzadel, oliekannetje, wat gereedschap, een ossen-juk
en een oude accordeon. We willen het nog verder optuigen met soort gelijk materiaal, denk
aan een gareel, oude handgereedschappen, oude muziekinstrumenten enzovoorts. Dus als
u iets weet of heeft? We houden ons aanbevolen.

Naast ons bekende dierenbestand, hebben we dit jaar weer boerenzwaluwen in de stal ge-
had, ook de dwergvleermuis vliegt rond het huis. In de tuin komt een grote verscheidenheid
aan vogels voor; vinken, mezen, valkjes, reigers, kraaien en een buizerd. Maar ook woelrat-
jes, veld- en spitsmuizen, hazen en mollen, deze laatste is een wat minder geziene gast,
maar ja in de rijkdom van de flora en fauna hebben ook zij hun plekje, wat is de aarde toch
mooi geschapen.

Omdat jongeren zich bij ons ontwikkelen, worden we nogal eens gezien als behandelgroep,
maar we zijn een woonvoorziening. Het gebeurt dan ook wel dat we vragen krijgen over onze
werk en begeleidingswijze. Soms komen de vragen vanuit ouders, maar ook vanuit de psy-
chiatrie. We wijden dit aan de geboden structuur en duidelijkheid die we de jongens bieden,
maar ook de enorme betrokkenheid van de begeleiding op hen.

Het ondernemen van activiteiten kost geld, het behoeft geen uitleg dat de financiële ruimte
het niet toelaat iets bijzonders te ondernemen. Dat is de reden dat Giena en Els de hoofden
bij elkaar hebben gestoken en d.m.v. braderie/markt zelf gemaakte spullen willen gaan ver-
kopen. We proberen de jongens zoveel mogelijk te motiveren om ook hun steentje hier in bij
te dragen en op die manier een spaarpotje te creëren. We hebben intussen een aanvraag

gedaan voor een marktkraam op de kerstmarkt van Heenvliet op zaterdag 14 december
2013. We hopen dan natuurlijk dat we jullie hier mogen begroeten.

Waar we niets aan kunnen doen, maar wat wel super vervelend is, is dat ons mailadres door
anderen wordt gebruikt om mails rond te sturen voor louche commerciële of nog minder
fraaie zaken. De geadresseerde wordt verzocht om, via een link, te reageren, dit komt niet
vanuit Bernisser Handen, hier kunnen we niets aan doen. Het zal er toe leiden dat ons mail-
adres bij vele op de blacklist (ongewenste mail) komt te staan.
Daarom hopen we dat de nieuwsbrieven er tussen uitgepakt en gelezen worden. Mochten de
mails worden gemist, dan zijn onze nieuwsbrieven op de website gewoon te lezen.

Allemaal weer hartelijk dank voor jullie betrokkenheid in gebed en gedachten. We ervaren de
steun en support als een Zegen. Iedereen van harte Gods rijke Zegen toegewenst.

Hartelijke groeten,

Ed en Ria




