
Gezinshuis 
• • • 

Dit voorjaar en zomer 

mochten wij twee nieuwe 

jongeren welkom heten in 

ons gezin. Het was weer 

even wennen aan elkaar en 

aan een nieuwe 

groepssamenstelling, maar 

iedereen heeft weer zijn / 

haar plekje gevonden.  

        *** 

Deze zomervakantie 

mochten we genieten van 2 

(kleine) vakanties. Eerst zijn 

we met zijn allen op een city 

trip geweest naar Berlijn. 

Hoogtepunt was de tour 

met een hop-on-hop-off-bus 

waar we een groot gedeelte 

van Berlijn konden 

bewonderen. 

De tweede reis was een 

midweek naar Rotterdam, 

hier lekker geshopt, havens 

bekeken en op de terugweg 

langs Bataviastad was ook 

zeer geslaagd. 

 

 

 

Beste familie, vrienden en kennissen,  
 

Sinds onze laatste nieuwsbrief 

in april zijn er weer veel 

ontwikkelingen geweest, 

zowel in het gezinshuis als bij 

Woon Met Ons. We nodigen 

iedereen uit om eens aan te 

wippen voor een 

bemoediging. Of met overall 

aan om een handje te helpen 

is ook prima 😉 

Veel leesplezier, 

Christiaan & Annita 

Harwin & Margriet 
 

Woonhuis 
 

Het voorste gedeelte van het 

pand is in volle transformatie 

om van oud klaslokaal in een 

warme, up-to-date en 

complete gezinswoning te 

veranderen. Het dak is er af 

geweest en er weer op, muren 

worden geplaatst, isolatie 

aangebracht. Elke week zien 

we meer en meer een 

woonhuis verschijnen.  

 

Naar verwachting kunnen 

Harwin, Margriet met hun 

kinderen aan het einde van 

het jaar verhuizen naar hun 

nieuwe woning. Na de 

bouw moet er nog wel 

geklust worden: schilderen, 

behangen, vloertjes leggen 

e.d. Heb je zin om mee te 

helpen? Laat het ons weten!
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WMO Fase 2 
 

18 mei hebben we stil gestaan 

bij ons project door een 

startviering te houden. Dit 

was een mooie avond waar 

we dankbaar op terug zien en 

voor ons echt een (geestelijk) 

startmoment is geweest.  

 

De bouw verloopt spoedig. 

Christiaan en Harwin hebben 

in mei, juni en juli, gesloopt, 

gesloopt, gesloopt. Waarbij ze 

op enkele zaterdagen hulp 

hebben gehad van familie, 

vrienden en van jongeren die 

komen wonen bij WMO. Echt 

geweldig! Na de 

zomervakantie hebben de 

aannemer en de installateur 

zich toegevoegd aan de 

werkplek. We zijn dankbaar 

dat we gezond en sterk verder 

kunnen bouwen.  

 

 

Wennen  

Ook al zijn de appartementen 

nog niet klaar, we zijn al wel 

met de toekomstige bewoners 

aan de slag. Samen wekelijks 

koken in de tijdelijke keuken 

en er is een chillroom 

ingericht waar men elkaar op 

kan zoeken voor de 

gezelligheid. Hier wordt door 

iedereen gebruik van 

gemaakt. Mooi om zo 

informeel al een start met 

elkaar te maken!  

Bezoek  

Karin Kappen, van de 

gemeente Midden-Drenthe 

komt op 8 november bij ons 

op werkbezoek.  Fijn dat 

vanuit de gemeente ook 

belangstelling is voor ons 

woonproject. 

We zijn online! 
Neem eens een kijkje op onze 

nieuwe websites: 

www.woonmetons.nl 

www.gezinshuisdeveenhoop.nl   

 

Open dag 25 sept. 
 

Op woensdag 25 september is 

het open dag van onze 

samenwerkingspartner 

Schouder aan Schouder. Ben 

je benieuwd naar onze 

plannen, kom langs!  

Tijd: 10:00-17:00 

Adres: Ketellapperstraat 3E, 

Assen 

 

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. 

http://www.woonmetons.nl/
http://www.gezinshuisdeveenhoop.nl/

