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Het is inmiddels alweer eind augustus, dus dat betekent dat de
zomer vakantie voor de scholen er weer op zit. Voor ons is dat
ieder jaar weer een extra drukke periode.
Iedereen is thuis, de regelmaat van school wordt gemist, het loopt anders dan gewoon, be-
geleiding die ook van een vakantie willen genieten, al met al druk.
Maar het is ook goed om een ieder ook de hele dag mee te maken, geeft de gelegenheid om
als begeleiding ook de horloges weer gelijk te zetten en de bewoners te stimuleren in dat wat
ze al goed doen en te helpen bij waar ze zoal tegen aan lopen.
Zo doen we af en toe expres wat wijzigen in roosters of doen een spontaan uitje, want juist
veranderingen is lastig voor onze jongens.

Jeffrey heeft de moed bij elkaar verzameld en heeft de volgende stap gezet. Omdat wij (nog)
geen appartementengebouw hebben, is hij verhuisd naar een collega zorgondernemer in de
buurt. Ruim drie jaar heeft Jeffrey bij ons gewoond. Samen met Jeffrey en zijn ouders moch-
ten we dankbaar concluderen dat de tijd van verblijf en begeleiding bij Bernisser Handen
goed is geweest. Jeffrey heeft veel geleerd en is gegroeid in zijn ontwikkeling..

Ja en dan komt er een kamer leeg, maar die bleek al snel gevuld. Over de administratieve
inspanningen die we nu moeten leveren hebben we het in vorige nieuwsbrieven al gehad.
Neemt niet weg dat er nu eerst meer “zekerheden” duidelijk moeten zijn. Maar gelukkig zijn
de ambtenaren van de gemeente Nissewaard erg coöperatief, samen komen we eruit.
Er zijn al veel telefoongesprekken gevoerd.

Waar wij en de gemeente tegen aanlopen is dat er vooraf zorg is ingekocht en die voorwaar-
den zijn “hard”. Zo hebben wij plekken VG, GGZ-WMO en jeugdzorg, die verdeling en ver-
houding is op voorhand gemaakt. U las hierboven dat er jongeren doorgroeien en gelukkig
wordt iedereen ieder jaar een jaartje ouder. Probleem dus, want iemand jonger dan 18 valt
onder jeugdzorg en wordt diegene dan 18, valt hij onder GGZ-WMO. Dat vormt dan weer
een probleem. Is het ingekocht? Als iemand door groeit, zoals Jeffrey, welk pakket mag er
dan in huis gehaald worden? Jeugdzorg? VG? GGZ-WMO? Zaken waar we voorheen nooit
over na hoefde te denken. Iemand komt met een legitieme hulpvraag, hij past in de groep,
wij zien het zitten, hij ziet het zelf zitten, dat gaat nu niet meer zo eenvoudig.
Onze visie en (korte) ervaring hiermee is dat de wachtlijsten voor hen die het echt nodig
hebben op deze manier onnodig lang worden gehouden. Bijvoorbeeld een behandeling is
voltooid, dus wordt beëindigd. Omdat er veel tijd verloren gaat aan voorgenoemde proble-
men is de aansluiting op behandeling er niet (meer), met terugval als gevolg en langer ver-
blijf en begeleiding dan voorheen.

Maar gelukkig is daar onze samenwerking met ProfilaZorg. Samen zoeken we naar oplos-
singen om de jongeren die hulp nodig hebben te helpen.

Anke heeft na rijp beraad besloten terug te keren naar België. Haar geboorteland en het land
waar haar ouders wonen. Anke enorm bedankt voor je inzet en je betrokkenheid, je grote
analytisch vermogen en doortastendheid. Werk heeft ze al, verhuizen kan pas als ze haar
huis heeft verkocht. We wensen je veel succes in je nieuwe woon- en werk omgeving.
Vanwege alle onduidelijkheden en de aankomende bezuinigingen, ondernemen we voorlopig
(nog) geen actie m.b.t. invulling van haar functie.

Alles bij elkaar hebben we dit jaar in totaal 1,8 FTE aan begeleiding ingeboet, dat is veel op
een klein team, waren we eind 2014 5,4 fte is het nu augustus 2015 3,6 fte.



Dat betekend minder begeleiders op de zelfde groep zorgvragers,
dat is best zwaar voor ons als eigenaren/initiatiefnemers van Ber-
nisser Handen.

Een groot deel van de groep bewoners heeft met ons een midweek vakantie gevierd in de
Ardennen. Er is van alles gedaan en iedereen was bij terugkomst dan ook erg moe.
Maandagmorgen op tijd vertrokken richting Spa, daar aangekomen even de omgeving een
beetje verkend, de camping alvast bezocht. Maar er stond direct wat op het programma; spe-
leologie. Spannend want dat werd kruipen en klauteren en niet alle doorgangen in de grotten
zijn even ruim. Met goede begeleiding van Edward en Robin en de lokale gidsen is niemand
in paniek geraakt. Iedereen vond het spannend maar ook super.
Dinsdagavond “dark adventure high rope” boomtopklimmen in het donker gedaan, adrenali-
ne verhogend, want je bent dan wel beschermd tegen vallen, het is donker en je ziet de vol-
gende “hindernis” niet.
Woensdag de omgeving verder verkent en de watervallen van Coo bezocht, lekker een dag
even ontspannen.
Donderdag was het bergklimmen en abseilen, hoogtevrees overwinnen en vertrouwen op
instructies en materiaal. Dat is allemaal best lastig voor de jongens.
Iedereen is over grenzen gegaan die ze zelf niet dachten te kunnen nemen, dat geeft zelfver-
trouwen.
Vrijdagmorgen alles weer ingepakt en schoongemaakt. Op naar huis, alwaar iedereen in
goede gezondheid ’s middags weer mocht arriveren.
Zonder uitzondering was een ieder voldaan en enthousiast. Een paar jongens verwoordde:
“ik heb dingen gedaan waar ik van dacht, dat doe ik nooit van mijn leven”, “ik kan meer dan
wat andere zeggen dat ik kan”. Daar kunnen wij als begeleiding dan ook weer wat mee, te-
rug pakken op successen in deze geslaagde week.

Zoals altijd, stellen wij ons vertrouwen in God die voorziet, die Zijn Zoon gaf en die na He-
melvaart Zijn Geest als Trooster zond, wij (ook jullie!) staan er niet alleen voor.
Ook nu weer hartelijk dank voor jullie betrokkenheid in gebed en gedachten. We ervaren de
steun en support als een Zegen.

Hartelijke groeten,
Ed en Ria


