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Beste familie, vrienden en kennissen,
Onze laatste nieuwsbrief
dateert alweer van een
jaar geleden. Hoogste tijd
voor een update van onze
bezigheden van het
afgelopen jaar.
Veel leesplezier,
Christiaan & Annita
Harwin & Margriet

Gestart!
Geen grootse opening,
vlaggetjes, taart en
bezoek. Maar toch hing er
een blije stemming toen we
gingen starten met onze vijf
bewoners bij Woon Met
Ons. Rond begin april 2020
was iedereen verhuisd. Er
brak ook meteen een rare
tijd aan. Vanwege corona
kon bijna niemand naar

werk, school of
dagbesteding. Dit had
natuurlijk nadelen, maar
ook voordelen. Doordat
iedereen er was konden
we ook veel kennismaken,
samen nog de laatste
klussen doen en een
beetje wennen aan
elkaar. Toch was het niet
zoals we van te voren
bedacht hadden hoe
alles zou gaan. Na de
zomervakantie hebben
we een herstart gemaakt
en met elkaar
geëvalueerd wat goed
ging en wat beter kon,
want zoals in elke
onderneming heb je te
maken met
‘kinderziektes’.

(ver)Bouwen
Nadat de eerste vijf
appartementen en het
woonhuis klaar waren zijn
we niet gestopt met
verbouwen. Ondertussen
zijn er ook een officiële
vergaderruimte en een

Het afgelopen jaar was
een jaar waarin er veel
verhuizingen hebben
plaatsgevonden. Op dit
moment hebben we een
echt meidenhuis, waar nu
vier jonge meiden wonen
in de leeftijd van 14 tot en
met 17 jaar.

***
Alle veranderingen en
maatregelen rondom
COVID-19 hebben
natuurlijk ook zijn effect
op het gezinshuisleven.
We zijn meer op elkaar
aangewezen, afspraken
worden via beeldbellen

gedaan en de jongeren
krijgen de meeste tijd les
via online programma’s.
Het is niet altijd
gemakkelijk en duidelijk,
maar we blijven positief.
Dankbaar zijn we dat er
niemand binnen ons huis
door het virus is getroffen.

kantoor. Wat heerlijk om
ruimtes te hebben waar je
doelgericht bezig kan zijn
met elkaar. Ook alle
afwerking kan beginnen, zo
wordt er dit najaar
begonnen met de hal
netjes maken, stuken,
schilderen, schoonmaken
etc.

Kippen
Een van onze wensen is om
wat meer natuur en
duurzaamheid te creëren in
en om het pand. Een klein
stapje hierin is het houden
van kippen. In de zomer
van 2020 hebben we een
paar kuikens gekocht
welke nu al uitgegroeid zijn
tot mooie dames. Alleen nu
nog even wachten op wat
vers gelegde eieren….

Vrijwilligers
Heb je het op je hart om
ons mee te willen helpen?
We kijken graag naar wat
we voor elkaar kunnen
betekenen.

Nieuwe
aanmeldingen
Doorstroom is er altijd, zo
ook bij ons. De eerste
bewoners vliegen ook weer
uit en er is weer plek voor
nieuwe aanmeldingen. Ken
je iemand die hier graag
zou willen wonen en
begeleiding binnen een 24
uurs setting nodig heeft?
Neem contact met ons op
of kijk op onze website:
www.woonmetons.nl

Wordt vervolgd
Ook genieten we, samen
met de bewoners en
jongeren, van buiten zijn,
buiten eten en gezelligheid.

Ons verlangen is om
volgend voorjaar te starten
met het (ver)bouwen van
nog twee appartementen.
Deze zullen gebouwd
worden in het
monumentale gedeelte
van het pand. Dit zal vast
de nodige uitdagen weer
met zich mee brengen!

* 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.

