
Gezinshuis 
• • • 

Naast alle plannen en 

ontwikkelingen van Woon 

met ons, gaat het leven in 

het gezinshuis ook gewoon 

door. We zijn dankbaar dat 

het goed gaat met de 

jongeren, ze lijken allemaal 

hun plekje gevonden te 

hebben. Ze ontwikkelen zich 

op hun eigen wijze en eigen 

tempo en dat is mooi om te 

zien. We kijken terug op een 

mooie zomervakantie in 

Tsjechië en leuke 

feestdagen. We zien 

opnieuw uit naar een mooi 

jaar met het gezinshuis in 

2019! 

 

Yvonne kwam als 

vrijwilliger binnen in 2017 

en is vanaf april 2018 een 

paar uurtjes per week bij 

ons het werk voor allerlei 

ondersteunende taken voor 

het gezinshuis en Woon met 

ons.  

 

Beste familie, vrienden en kennissen  
 

Een nieuw jaar, een nieuwe 

nieuwsbrief in een nieuw jasje 

en veel nieuwe plannen voor 

het komende jaar. In deze 

nieuwsbrief willen we jullie 

een stukje meenemen in ons 

leven van het afgelopen jaar 

en jullie vertellen over onze 

nieuwe plannen voor 2019. 

Veel leesplezier! 

Hartelijke groet, 

Christiaan & Annita 

Harwin & Margriet 
 

We zijn online! 
www.woonmetons.nl, wordt de 

komende tijd nog aangevuld. 

mail: info@woonmetons.nl  

 

 

De Appelhof 
 

Hebben jullie het gezien? 

We stonden in de krant. In 

het Dagblad van het 

Noorden van 28 november 

2018 stond een artikel over 

de nieuw aangelegde 

Appelhof van de Smildger 

Fruitgilde. Christiaan heeft 

samen met een van de 

gezinshuisjongeren appel- 

en perenbomen geplant. We 

hopen dat dit een mooie 

‘achtertuin’ voor Woon met 

ons wordt. 
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 Woon met ons  

 

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. 

 

De ‘oude school’ 
Het afgelopen jaar is een 

roerig jaar voor ons geweest. 

Ons verlangen voor een 

woonvoorziening heeft 

concreet vorm gekregen in de 

aankoop van ‘het oude 

schoolpand’ naast ons huis. 

Met een nieuwe naam hebben 

we ons ingeschreven bij de 

Kamer voor Koophandel: 

Woon met ons. Best spannend 

allemaal en wat worden we 

soms in ons geduld geoefend! 

Tegelijk durven we met 

enthousiasme naar de 

toekomst te kijken en stappen 

te zetten. Harwin en Margriet 

zijn vorig jaar op de valreep 

verhuist en wachten nu tot de 

verbouwing aan hun nieuwe 

woning mag starten. Harwin 

is per 1 januari gestopt bij 

defensie en kan nu alle tijd 

stoppen in Woon met ons.  

Een paar van onze 

gezinshuisjongeren zijn of 

komen op een leeftijd dat ze 

moeten doorstromen naar een 

andere manier van wonen. 

We zijn blij dat wij zelf nu een 

plek kunnen bieden die dat 

mogelijk maakt. Met de 

organisatie Schouder aan 

schouder zijn we een 

samenwerking aangegaan 

waarbij we nu ook 

jongvolwassen kunnen 

begeleiden.  


