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Na een roerige tijd met examenstress brak dan toch eindelijk de zomervakantie aan. Ook dat
heeft dan weer tijd nodig om te wennen, even helemaal niets doen, een ander dagritme.
Fijn om mee te maken dat er jongens slagen voor diploma’s en certificaten. We feliciteren
nogmaals Remko, Lamar en Yorrick met het behalen van hun diploma’s en certificaten. We
zijn trots op ze.

Ook dit jaar zijn we met de hele groep weer naar de “Kleine Belties” in Harderberg geweest.
Iedereen heeft zich prima vermaakt en naar de zin gehad. Boerengolf is niet afgemaakt want
vrijwel iedereen is in de sloot beland; dat was erg hilarisch. Zwemmen in de Oldemeijer, een
ven in de buurt van de camping. Boerenmarkt bezocht en wat geshopt. Natuurlijk ook weer
een heerlijke pannenkoek gegeten bij “de Rheezerbelten”.

Giena is zwanger en hoopt eind november te gaan bevallen. Giena kiest ervoor om fulltime
moeder te worden voor hun kind, tegenwoordig niet zo vanzelfsprekend meer, maar een
keuze die wij heel goed begrijpen en toejuichen. Gevolg is echter dat Giena ons medio okto-
ber zal gaan verlaten, dat doet ons wel wat.

1 mei 2008; Giena was de eerste die bij ons in dienst kwam. Ze heeft alles meegemaakt:
begeleiding in onze nog te verbouwen eigen woning waar wij op dat moment kampeerden,
sloop en bouw en de opstart van de huidige woonvoorziening.
Ze heeft zich altijd zeer flexibel en begripvol opgesteld, niets was haar teveel. Dat heeft er-
voor gezorgd dat ze is uitgegroeid tot een drijvende kracht binnen de woonvoorziening,
daarom vinden we het toch wel jammer dat ze stopt met werken bij ons. Niet te min bidden
we Giena, Mike en hun kind Gods rijke Zegen toe.

Giena schrijft;
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. De tijd van gaan is nu gekomen. Eind
november begin december verwachten Michael en ik ons eerste kindje en omdat wij het heel
erg belangrijk vinden dat hij al onze aandacht krijgt,
heb ik een hele grote stap gezet door na 6,5 jaar bij Bernisser Handen gewerkt te hebben, te
stoppen.
Eerst even lekker genieten en daarna zie ik wel weer verder. Helemaal weg ben ik natuurlijk
niet, aangezien ik het hier altijd super naar mijn zin heb gehad, niet alleen voor de bewoners
maar ook voor mij is Bernisser Handen als een warm nest. Ik kom dan ook nog graag een
theetje doen en gezellig bij kletsen bij Ed en Ria.
Ik wil iedereen, maar in het bijzonder Ed en Ria bedanken voor alle vertrouwen, steun, liefde
en gezelligheid in de tijd dat ik bij Bernisser Handen werkzaam was, ik heb enorm veel mo-
gen leren en ben enorm dankbaar dat ik mij hier heb kunnen ontwikkelen tot de persoon wie
ik nu ben!

Liefs Giena

Vervangend voor Giena is intussen Anke begonnen, ze moet natuurlijk nog wennen en de
gewoonten overnemen, maar dat komt allemaal goed. We hebben er alle vertrouwen in dat
ze haar draai zal vinden en ook weer een goede aanwinst is binnen het team. Ze heeft erva-
ring en een juiste opleiding.

Anke schrijft;
Waar het voor de ene persoon tijd is om te gaan, is het voor de andere tijd om te komen.
Bij deze mag ik vanaf nu deel uitmaken van het Bernisser Handen team.



Mijn naam is Anke en hoewel iedereen hier het ontzettend jammer
vind dat Giena vertrok, ben ik vanaf dag 1 met open handen ont-
vangen door de jongens en het team.
Even wat meer over mijzelf.
Ik ben geboren en getogen in België, in een klein dorpje net over de grens. Twee jaar gele-
den ben ik daarvandaan naar Spijkenisse verhuisd.
Ik heb de opleiding Orthopedagogiek gevolgd met als specialisatie toegepaste jeugdcrimino-

logie. Deze heb ik gevolgd aan de hoge school van Antwerpen. Toen ik afstudeerde kon ik

haast meteen aan de slag bij Stichting Zuidwester op een groep voor kinderen met een laag

verstandelijke beperking, hechtingsstoornissen en gedragsstoornissen. Daar heb ik twee jaar

lang met groot enthousiasme en liefde voor het vak gewerkt. Helaas waren er de voorbije tijd

veranderingen en gebeurtenissen waar ik zowel als professional en als persoon niet achter

kon staan. Vandaar mijn keuze om op zoek te gaan naar een andere baan waar ik wederom

al mijn passie, kennis en ervaring op een goede manier in kwijt kon. Toevallig reed ik tijdens

een rondje met mijn scooter langs Bernisser Handen. Ik stuurde een mailtje naar Ed om mijn

interesse aan te geven en toen bleek dat er net een plekje was vrijgekomen. Na enkele ge-

sprekken besloten Ed en Ria mij een kans te geven en nu maak ik voltijds deel uit van het

team.

Als persoon wordt ik vaak omschreven als een vrolijke, enthousiaste, slimme, spontane,

daadkrachtige en leergierige meid die zich altijd voor de volle honderd procent inzet. In mijn

vrije tijd ben ik vaak terug te vinden op het korfbalveld of bij mijn familie/vrienden en heb ik

een grote passie voor muziek. Ook kan ik er van genieten om lekker te wandelen met mijn

hond, Charlie of lekker lui op de bank te hangen met een goede film of een goed boek.

Tot slot ben ik erg dankbaar voor de kans die Ed en Ria mij geven en zal ik mij voor 100%

inzetten om een waardevolle bijdrage te leveren aan het concept van Bernisser Handen en

de uitwerking daarvan.

Nelinho is weer thuis gaan wonen. April 2008 kwam hij voor het eerst in de naschoolse bege-
leiding en logeren. April 2010 is de woonvoorziening in gebruik genomen en Nelinho kwam
inwonen. Per eind september is Nelinho dus de omgekeerde weg gegaan, hij blijft voorlopig
gebruik maken van begeleiding overdag. Successen die ons alle voldoening geven om dit
werk te doen.

Yannick maakte een stap naar zelfstandigheid, hij is in de buurt van zijn familie gaan wonen.
Goed om te ervaren dat zijn verblijf bij ons zijn vruchten heeft afgeworpen. We hebben met
Yannick veel mogen leren, ieder individu brengt zijn eigen karakter mee, zijn eigen benade-
ringswijze. Het is goed geweest en we wensen Yannick het beste toe en we hopen van har-
te dat het allemaal mag gaan lukken. Gods Zegen toe gebeden.

Plannen zijn er genoeg, muntjes wat minder. We zijn een jonge onderneming en de banken
vragen een behoorlijk eigen vermogen om te investeren en dat hebben we nog niet genoeg.
Niettemin denken we er hard over na om onze diensten uit te gaan breiden.
Er zijn bewoners die groeien in hun mogelijkheden en dat verder uit willen bouwen, een
wens die we graag willen ondersteunen.
We denken er over om in een gebouw zoals we nu bewonen, acht eenpersoons woningen,
met een “eigen” voordeur te maken. Een eigen woonkamer/keuken, slaapkamer, douche en
toilet. Daarbij een gezamenlijke ruimte en een gemeenschappelijke keuken. Begeleiding alle
werkdagen en in de weekenden op afroep.
Bedoeling is om de bewoners verder te begeleiden naar meer zelfstandigheid. Ze gaan hun
eigen potje koken, eigen was doen en huisje schoonhouden.



Momenteel zijn we in gesprek om te bezien of er een “andere”
groep bij geplaatst kan worden. In het zelfde gebouw, twee groe-
pen totaal van elkaar gescheiden wonend.
Mogelijk is er nog een derde activiteit die meegenomen kan worden in het concept. Alles
natuurlijk afhankelijk van locatie en mogelijkheden.
Op niet al te lange termijn verwachten we dat er jongens bij ons zullen uitstromen. Het zou
mooi zijn dat ze binnen Bernisser Handen kunnen blijven, daarom zijn we ook benieuwd naar
mensen die in aanmerking willen komen voor deze woonvorm, let wel, het zijn plannen.

Waar we bij onze inwoners steeds op letten is onder andere dat ze gezond, niet te veel en
gevarieerd eten. Daarbij zijn we een tijd lang aan ons zelf voorbij gegaan.
Gevolg veel te zwaar, kleine klachtjes, puffen en hijgen als we de trap op gingen, lastig
schoenveters vastmaken of teennagels knippen. Dat moest anders!
We hebben eind februari, voor ons zelf, het roer omgegooid, maar dan ook radicaal.
We zijn een stuk fitter, hebben veel minder klachtjes of pijntjes. We zijn te samen (Ed en Ria)
zo’n 45 kilo afgevallen. Nadeel is dan wel dat alle kleding te groot is geworden, of wij twee
kledingmaten geslonken, het is maar hoe je het bekijkt.

Dus ook aan jullie lezers en betrokkenen, 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


