
Gezinshuis 
• • • 

Soms mag je zo maar even 

genieten van een gulle gift. 

Wij ontvingen van 

soroptimistenclub Assen een 

donatie die we mochten 

inzetten voor de jongeren 

van het gezinshuis. 

Wij hebben deze donatie  

o.a. gebruikt voor een 

workshop bullet journaling. 

Dit is op een leuke manier 

leren organiseren en 

plannen. Het was een 

gezellige en creatieve avond 

o.l.v. Ellie Norden van 

Handen uit de Mouwen. 

        *** 

Kleine kinderen worden 

groot! Daarom stromen ook 

een aantal jongeren door die 

meerderjarig zijn geworden 

en is er weer plek in ons 

huis voor een nieuwe 

plaatsing. Hier zijn we op 

dit moment mee bezig.  

 

 

 

Beste familie, vrienden en kennissen  
 

Hoera! We beginnen deze 

tweede nieuwsbrief met 

feestelijk nieuws: wij hebben 

het pand Veenhoop 60 

gekocht! Op alle gebieden zijn 

er mooie ontwikkelingen 

gaande, voor zowel Woon 

Met Ons, als voor het 

gezinshuis. We brengen jullie 

weer graag op de hoogte! 

Veel leesplezier, 

Christiaan & Annita 

Harwin & Margriet 
 

We zijn (bijna) online! 
Er wordt op dit moment flink 

gewerkt aan een nieuwe 

website voor ons gezinshuis.  

 

 

Werkvakantie 
 

Van 27 april tot 3 mei gaan 

Christiaan en Harwin samen 

met een aantal jongeren naar 

Zweden om daar mee te 

helpen met het opzetten van 

een christelijke camping. Dit 

is een prachtige kans om 

lekker even weg te zijn en 

tegelijk samen te werken aan 

een mooi project. We hebben 

hier allemaal erg veel zin in!  
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WMO Fase 1 

Eind maart kwam het 

verlossende telefoontje: jullie 

mogen gaan tekenen! Harwin 

sprong letterlijk door het huis 

heen van geluk, wat een 

opluchting! 

In april hebben we het eerste 

‘handtekeningen-moment’ 

gehad. Aan onze eigen 

eettafel mochten we de 

papieren van de bank 

ondertekenen. (Foto) 

 

 

Op 16 mei wordt alles officieel 

ondertekend bij de notaris en 

kunnen we met het slopen, 

renoveren en verbouwen 

beginnen.  

Het plan is opgedeeld in fases. 

Fase 1 houdt in dat we het 

voorste gedeelte gaan 

verbouwen en 5 

appartementen.  We starten 

met het bouwen van het 

woonhuis van Harwin en 

Margriet in het voorste 

gedeelte van het pand en 

daarachter vijf 

appartementen. We hopen dit 

februari 2020 af te ronden.  

We zijn nu druk met de juiste 

mensen op de juiste plaats 

krijgen voor de bouw.  

Klaar voor de 

start… 
 

We zijn enorm dankbaar voor 

het hele proces en de aankoop 

van het pand. We zien uit 

naar de start van de bouw om 

onze droom praktisch vorm te 

gaan geven.  Als familie gaan 

we hier in het weekend na het 

ondertekenen ook even 

feestelijk bij stilstaan en God 

hiervoor danken met een 

kleine dankdienst.  

Een officieel feestje voor de 

opening komt volgend jaar                                                                             

wanneer de verbouwing klaar 

is en de eerste bewoners 

gesetteld zijn op hun nieuwe 

plek.   

Ieder mens is 

waardevol en uniek.  

Ieder mens moet 

zich zo optimaal 

mogelijk kunnen 

ontwikkelen. 

 Ieder mens heeft 

recht op een veilige 

en vertrouwde 

leefomgeving. 


