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In de afgelopen tijd zijn er 

weer wat verhuizingen 

geweest. Op dit moment 

hebben we een clubje van 3 

meiden en 1 jongen in de 

leeftijd van 15-17 jaar. Een 

divers clubje waar we onze 

liefde, tijd en ruimte weer 

mee mogen delen! 

        *** 

Deze zomervakantie zijn we 

twee keer op pad geweest, 

door alle maatregelen, 

hebben we genoten van 

twee mooie steden in 

Nederland. Eerst zijn Annita 

en Margriet met een aantal 

gezinshuisjongeren naar 

Leiden geweest. Later in de 

zomervakantie zijn 

Christiaan en Annita op pad 

gegaan met de jongeren 

naar Haarlem. Fijn om er 

weer even tussenuit te gaan! 

 

 

 

Beste familie, vrienden en kennissen,  
 

De herfstvakantie begint 

vandaag, hoog tijd voor een 

update hoe het met ons gaat! 

Woon Met Ons en gezinshuis 

De Veen Hoop zijn altijd 

volop in beweging en we zijn 

dankbaar voor alle 

ontwikkelingen en de 

vooruitgang van de afgelopen 

maanden.  

Veel leesplezier, 

Christiaan & Annita 

Harwin & Margriet 
 

Het zesde 

appartement 
 

Na de vliegende start van vijf 

appartementen is nu, in een 

rustiger tempo, het zesde 

appartement  bijna klaar. We 

ervaren een leuke 

samenwerking met de 

nieuwe bewoonster en haar 

familie. We genieten elke 

keer weer als we iemand een 

mooie nieuwe plek met 

perspectief kunnen geven. 

Hier doen we het voor!  

Ook ontstaat er steeds meer 

‘rust, reinheid en regelmaat’ 

in het werk. Ook al is de 

‘reinheid’ soms ver te 

zoeken wanneer er nog veel 

gebouwd wordt!  We 

ontdekken steeds meer hoe 

we de begeleiding kunnen 

optimaliseren om dat stukje 

maatwerk te geven wat een 

ieder nodig heeft. 
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Kip & Tuin

Naast het bouwen aan de 

binnenkant van het pand, 

hebben we ook flink gewerkt 

aan de tuin en het erf om het 

pand heen. Wat een rijkdom 

om zoveel ruimte te hebben.! 

We hebben o.a. nu een 

moestuin, een tuinhuisje, een 

overkapping (rookplek), een 

mooie voortuin van Harwin 

en Margriet en zijn de 

kuikentjes uitgegroeid tot een 

mooi koppeltje kippen die ons 

dagelijks voorzien van een 

aantal eieren. Heerlijk!  

 

Onze wens is om zo 

duurzaam mogelijk te worden 

en hier hebben we al een klein 

begin mee gemaakt door een 

composthoop te maken in 

samenwerking met de buren, 

waarmee we dan ook weer de 

moestuin bemesten.   

Schouder aan 

Schouder  

Onze samenwerkingspartner 

op de inhoud van de zorg is 

Schouder aan Schouder. Een 

christelijke zorgorganisatie 

met verschillende locaties 

onder hun hoede. Mocht je 

interesse hebben voor het 

wonen bij ons, dan kan je je 

ook aanmelden bij Schouder 

aan Schouder. 

www.schouderaanschouder.nl  

Vrijwilligers  

Wordt u enthousiast van het 

lezen van deze nieuwsbrief en 

zou u betrokken willen raken 

bij ons werk door vrijwilliger 

te worden? Klop eens bij ons 

aan zodat we samen kunnen 

kijken wat we voor elkaar 

kunnen betekenen. 

 

Activiteiten! 

 

We hebben al een paar keer 

een gezellige activiteit met 

elkaar mogen doen, zoals uit 

eten bij de wok, forelvissen en 

een bootcamp volgen! 
 

 

Contact 
 

We zijn graag een goede 

buur(t) met elkaar. Heeft u 

een vraag, tip, opmerking, 

klacht of een goed idee? We 

horen het graag! 

Tel: 06 12 21 93 96 

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.schouderaanschouder.nl/
http://www.schouderaanschouder.nl/

