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En toen zaten we ineens weer in de tweede helft van het kalenderjaar. Je zou bijna vergeten 
te genieten van alles wat ons geschonken wordt. Tussen de buien door prachtig weer, resul-
taten die onze bewoners mogen halen, de tuin die er prachtig bij ligt en niet in de laatste 
plaats onze goede gezondheid. 
We zijn altijd maar druk met van alles, dat doen we intussen alweer tien jaar. 24/7 in de 
weer, ons overal mee bemoeiend, want wat we hebben opgebouwd zie je graag behouden 
en waar nodig verbeterd. Dit beseffend is voor ons het moment aangebroken om de begelei-
ding meer verantwoording te gaan geven. Dat vraagt verandering en uitbreiding in het per-
sonele bestand.  
 
Om maar bij onszelf te beginnen, gaan Ed en Ria stoppen? NEE, we stoppen niet maar pro-
beren iets minder dan 24/7 bezig te zijn. We zullen wat zaken overdragen aan onze begelei-
ders, maar houden wel vinger aan de pols. We gaan wederom een verbeterslag proberen te 
maken en dan moet je sommige zaken loslaten, maar niet laten vallen.  
 
Frana wilde verandering van doelgroep en heeft ons na stage en periode van werken bij 
Bernisser Handen verlaten. Uiteraard wensen we haar succes in haar nieuwe betrekking. 
Dona heeft een sprong in het diepe gewaagd, met haar Ralph zijn ze in de horeca een eigen 
zaak begonnen. We wensen ook hen succes.  
In de vrijgevallen plek, is een oude bekende terug: Chiaidy. Een echte moeke, twee keer per 
week brengt ze haar jongste telg mee, we hebben een campingbedje voor hem aangeschaft. 
Hij is een zonnetje in huis, een stralende lach voor iedereen. 
 
In de vrijgevallen begeleidersplek hebben we Laurens aangenomen, jawel een man. 
Laurens wil graag en weet dat het bij Bernisser Handen niet allemaal vanzelf gaat. Hij zal de 
komende tijd zich moeten inlezen en bij de woongroep het vertrouwen moeten gaan winnen. 
We hebben ervoor gekozen om de schoolstage BOL op enkele gebieden uit te breiden naar 
BBL. Demi heeft afgelopen periode Bol stage gelopen en ontwikkeld sterk, ze veranderd 
haar studie naar BBL en komt zodoende ook een aantal uren in dienst. 
 
Robin, Ellen, Lieke, Laurens en Demi zijn nu het begeleidende team. Ria neemt meer de 
supervisie en gaat met het team  zorgen voor nog meer persoonlijke aandacht, naar bewo-
ners en hun ouder(s). Ruimere aandacht voor de mensen die we ambulant begeleiden en 
BSO+. Facilitair zijn André en Chiaidy werkzaam, er is genoeg te onderhouden.  
 
Maar nu naar de jongens, wat een feest was het na het einde van de examens:  

 Brian geslaagd op het hout en meubileringscollege,  
 Tom eigenlijk geslaagd op de Gaard maar moet zijn stage uren 

nog volmaken,  
 Gary geslaagd op het Albedacollege,  
 Mika geslaagd via “opboxen” voor zijn VCA,  
 Davy geslaagd op het Accent,  
 Marius geslaagd op het EDU-delta,  
 Ben en Bruce  zijn beide klaar op het lager onderwijs en met goede cijfers. 

Van afvallen is die week dus weinig terecht gekomen, maar dat hebben 
we er graag voor over, want we vonden het wel erg uniek allemaal, de 
jongens mogen trots zijn op hun behaalde resultaten, wij als begeleiding 
zijn in ieder geval trots op hen. 
 



Natuurlijk is hier en daar een traantje weggepinkt. Fijn dat ouders 
mochten ervaren dat hun kinderen zeker in staat zijn iets te bereiken. 
 
Lamar woont nu begeleid op zichzelf, dagelijks wordt hij bezocht en 
met hem gesproken. Hij doet erg zijn best om zijn huisje aan kant en 
schoon te houden, met begeleiding lukt het hem goed. 
 
Dan is er weleens de vraag of we willen uitbreiden, het is eerlijk gezegd aanlokkelijk. We 
hebben er destijds voor gekozen kleinschalig te zijn en te blijven, dat willen we niet verande-
ren. Het soort feestjes zoals hiervoor genoemd, zijn geweldig en daar doen we het voor, 
kwaliteit boven kwantiteit. 
 
Net voor de zomervakantie zijn we met de groep uit eten geweest bij 
de Beren in Heenvliet.  We zijn daar hartelijk ontvangen en hebben 
lekker gesmuld met onze grote groep. Dit alles is  zeker voor herha-
ling vatbaar. 
 
We zijn maar wat dankbaar voor de samenwerking met ProfilaZorg, de kennis van zaken 
rond begeleiding, WMO, WLZ, GGZ, jeugdwet, gemeentelijke afspreken, noem maar op. We 
zijn erg blij met zo’n “grote broer”. ProfilaZorg, een stichting die er is voor “de mens”.  
In de Bijbel staat wat Jezus zegt dat we de zorg hebben voor hen die dat behoeven of het 
zelf niet kunnen, vrij vertaald uit Mattheus 25 vers 34 t/m 40. 
 
Het laatste stukje van opknapwerkzaamheden van het oude voorhuis gaat september aan-
vangen. Nieuwe voegen, scheuren repareren, enkele stenen vervangen, het lijstwerk wordt 
gerepareerd, muren schoon gestraald en geïmpregneerd. Een geheel nieuw huis wordt het 
niet, maar er is toegezegd dat het enorm zal opknappen.  
Na de offerte ronde is het vergund aan ACTIF gevelrenovatie, men verwacht om en nabij tien 
weken werk te hebben, een hele klus. 

 
Tevens hebben we ingeschreven op een gemeentelijk initiatief voor geza-
menlijke inkoop van zonnepanelen. Na schouwing wordt er offerte ge-
maakt. We verwachten dat de woonvoorziening dan energie neutraal zal 
worden. We zijn benieuwd. 
 

Voor u die nog met vakantie gaat, een mooie tijd toegewenst en een 
goede thuiskomst. Vakantie hoeft niet altijd ver weg. Thuis kan ook heel 
leuk zijn, een tijd van recreatie, in dat woord zit recreëren opgesloten. 
Een tijd van recreëren, vermaken en/of herstellen, zodat we daarna, vol 
goede moed ons werk, binnenshuis of buitenshuis, weer op mogen pak-
ken. 
 
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 


