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In dankbaarheid blikken we terug…

2019 was een bijzonder jaar. De
Wonne-gemeenschappen in Enschede, Almelo en Glanerbrug
vierden alle drie een jubileum!
Resp. van 40, 25 en 20 jaar.
Deze Jaarbrief staat in het teken
van ons eigen jubileumjaar. Zo
blikken we allereerst terug naar
het begin van onze woongemeenschap en lezen we wat er veranderd is in de loop van de jaren. Ook Arnulf Sibbing stond 40 jaar geleden aan de
wieg van De Wonne in Enschede, april ’79
gaan we dieper in op het thema
voor onze jubileumactiviteiten, ‘de kracht van gemeenschap’.
Daarna staan we stil het 10 jarig bestaan van ons eetproject dat nu verder gegaan is onder de naam ‘De Eetkamer’, schrijft Frida over haar vertrek als
kerngroepslid, vertelt André over zijn komst als stagiair, schrijven we over de
vernieuwing van onze meer 25 jaar oude badkamer, en vertelt Daniëlle iets
over haar pelgrimstocht.
We danken ieder die ons in 2019 ondersteunde. In de eerste plaats onze vrijwilligers en de leden van de Raad van Advies. Maar ook de mannen van het
Repaircafé Almelo, de harde werkers van Löwik Bouw, het bestuur van Heracles, Ter Horst Wonen en Projecten, de jubilerende Riwald Recycling en de
beide docenten van de cursus Biodanza.
Zij hebben elk op hun eigen wijze voor ons klaar gestaan of bijgedragen aan
ons welbevinden.
We wensen u en jou van harte veel leesplezier!
De kerngroep,
Daniëlle, Heileen, Berno en Ludger
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Ons jaaroverzicht
Ook dit jaar was het een komen en gaan van mensen die tijdelijk onderdak
zochten in onze woongemeenschap. Het is altijd plezierig als ze na bepaalde
tijd en met nieuw perspectief hun weg vervolgen.
De vaste activiteiten voor ‘mensen van buiten’ vonden ook in 2019 plaats, zoals de wekelijkse maaltijden op de maandagavond, het open avondgebed op
de woensdag en de open avond op de laatste vrijdag van de maand.
Een aantal bijzondere momenten willen we graag delen.
•

•

•

•
•
•

Op 16 januari was het thema
‘Heel de mens’ aan de orde. We
kwamen samen met verschillende hulpverleners van Almelose organisaties. Samen bespraken we de wederzijdse verwachtingen en de ideeën, over
en weer.
Sinds 23 januari is Gerdi Aanstoot de nieuwe coach van de
kerngroep. Zo eens in de 6 weken komen we samen om te kijken naar het groepsproces en
lastig te nemen beslissingen.
Op 18 maart stonden we stil bij
het feit dat ons eetproject
‘Bord-Beker-Bestek’ 10 jaar bestond. Bij deze gebeurtenis introduceerden we als nieuwe naam… ‘De Eetkamer’.
Op 12 april waren we weer te vinden op de Slingerbeurs en sloten we
met verschillende bedrijven mooie ‘deals’.
Met de Raad van Advies dachten we na over uitbreiding van onze
Wonne. De kans bestond nl. dat Jeugdhuis Egbertus de deuren gedeeltelijk zou sluiten en een deel van het buurthuis beschikbaar zou komen.
In het voorjaar verzorgden Arjen Ramaker en Caroline Delmelle vijf
avonden biodanza in de kapel. Huisgenoten en vrijwilligers deden mee.
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Met Pasen vierde De Wonne in Enschede dat ze 40 jaar bestonden. Een
feestelijke viering in de Oude Kerk op de markt en feest in De Wonne.
Op 18 mei en 13 juli vierden wij met een inhoudelijke bijeenkomst, viering en feest ons 25-jarig jubileum. Het thema: ‘Kracht van gemeenschap’. De grote belangstelling heeft ons natuurlijk goed gedaan!
Daniëlle maakte een pelgrimage van ca. 10 weken naar Santiago de
Compostella. Ze hield een eigen blog bij en stuurde geregeld berichtjes
en foto’s.
Berno kreeg medio juli te horen dat hij aan Parkinson lijdt. Een ingrijpende diagnose, maar met medicatie, fysiotherapie en logopedie worden de symptomen nog beperkt.
Ons zomeruitje op 30 juli ging dit jaar
naar Museum Natura Docet Wonderrijck in Denekamp en de Cosmos
Sterrenwacht in Lattrop. Aansluitend
genoten we thuis van een heerlijke
maaltijd.
In augustus kwam Ludger voortijdig
terug van zijn vakantie in Noord-Italië. Bij het bergbeklimmen was hij getuige van een dodelijk ongeluk en
ook zelf werd hij door vallende stenen geraakt. Hij kampte nog tot ver
in het najaar met de gevolgen.
24 augustus was het dubbel feest! Vrijwilliger Feikje durft enge dingen’ in
Museum Docet Worderijck
Daniëlle kwam terug uit Santiago
de Compostella en 10 van ons woonden een wedstrijd van Heracles bij!
Frida, ons tweede uitwonende kerngroepslid, heeft op 29 september afscheid van de kerngroep genomen. We zijn nu met ons vieren, en de
slagkracht wordt door ziekte en ongemak een stukje minder. We hopen
in 2020 weer één of twee nieuwe kerngroepsleden te mogen begroeten.
Eind september werd in opdracht van onze ‘huurbaas’ (Sint Joseph) onze
badkamer volledig gerenoveerd. In oktober installeerden de mannen van
het Repaircafé in Almelo een gloednieuwe douchecabine. Daarna schilderde oud-huisgenoot Manuk het houtwerk.
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Twee van onze asielzoekers hebben dit najaar een nieuwe asielaanvraag
mogen indienen. Sindsdien wonen zij officieel weer in een AZC. Hun aanvragen lijken succesvol.
Op 6 oktober vierden we ons Franciscusfeest in De Wonne in Enschede.
De slotviering stond vrijwel geheel in het teken van de verbintenis die
Carla Berbée uitsprak. Haar periode van aspirant-lidmaatschap was ten
einde, en nu werd ze volwaardig lid van de kerngroep.
In september legden medewerkers van Löwik Bouw het
tuinpad weer opnieuw.
Begin oktober mochten we
drie nieuwe medewerkers
voor De Eetkamer begroeten, André, Jan en Marleen
versterken nu ons team!
Op 9 november vierde De
Wonne in Glanerbrug haar
Het tegelpad wordt opnieuw gelegd
20-jarig jubileum. In de viering trad Kees Posthumus op. Het was een feest om erbij te zijn!
Op 11 december werden we bij het 10-jarig bestaan van het Armoedepact verrast met een cheque van € 3.000 van Riwald Recycling!
Een nieuw fenomeen is dat André als stagiair met ons meewerkt, hij
doet de opleiding voor Diaconaal Assistent.
Op de open avond in oktober gaf Daniëlle een presentatie van haar pelgrimstocht en op die in november gaf Sacco van Munster een workshop
Schilderen.
Op de vrijdag, als alle klanten geweest zijn, krijgen we van onze buren,
de Voedselbank, voedsel om nog weer aan anderen uit te delen of te gebruiken voor ons eetproject.
Zowel in het voorjaar als in het najaar kwamen de kerngroepsleden van
De Drie Wonnes bij elkaar, resp. in Enschede en Almelo. We delen dan
onze ervaringen. Het zijn hartverwarmende ontmoetingen.
Als kerngroep zijn we blij dat Frans als inwonend vrijwilliger - met ons samen - in 2019 de gemeenschap heeft willen dragen. Zijn hand- en spandiensten zijn en blijven, zeer welkom!
Daniëlle
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Voorjaar 1994…
Ik kijk mijn ogen uit als we in het vroege
voorjaar van 1994 met de kerngroep van De
Wonne Enschede bij de zusters aan de
Arendsboerweg op bezoek zijn. Ik ben het
rommelige van De Wonne in Enschede gewend, maar hier is het licht en passen de
meubels bij elkaar! Er heerst een fijne sfeer.
Boven is het Catechetisch Centrum, daar
staan veel tafels en stoelen, rekken met
boeken en bladen langs de kant… ooit was
het de kapel van de zusters! Nu vieren ze
hun gebedsmomenten beneden, in de
ruimte waar later de teevee- en eetkamer
Voorjaar 1994 Heileen met Paukomen. Geen ruimte voor 2e handswinkels
line Asseme en Luc Assua
(mijn corebusiness in De Wonne in Enschede), wel voor gásten! En fijn dat twee
van de zusters straks ook willen meedoen met het Wonne-leven! Top…
Een bijzondere kans die we van harte aangrijpen, want kerngroepsleden bieden zich aan, en de nood is groot!
Heileen

Hoe De Wonne Almelo in 1994 begonnen is
De voorbespreking van de Rieti-voettocht (in de streek rond Assisi) in 1990
was in het gebouw van de Franciscaanse Samenwerking aan de Oudegracht
in Utrecht op een zaterdag. Ik was wat vroeg en zag alleen Heileen Holman
aan de overzijde zitten tegen de brugleuning. Na deze kennismaking en de
voettocht kwam ik Heileen meerdere malen tegen, zoals bij het IKON-pastoraat. Begin 1993 meldde zij dat zij haar intrek had genomen bij de Wonne in
Enschede. Bij een bezoek aan haar heb ik afgesproken dat ik elke maand een
weekend zou komen om te klussen.
In 1994 kwam van de zusters uit Denekamp de vraag of het zusterhuis aan de
Arendsboerweg wellicht een dependance van de Wonne-Enschede kon wor-
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den. Er zouden twee zusters achterblijven om mee te werken, zr. Virginie en
zr. Apollone. Bij de Wonne in Enschede waren geen kerngroepsleden die zin
hadden om naar Almelo te gaan. Het leek mij wel een uitdaging. Op de startdag in juli 1994 kwam zr. Virginie terug van de specialist met de mededeling
dat bij haar leverkanker was geconstateerd. Ze bleef een aantal weken in Almelo, maar moest voor de verpleging naar het moederhuis in Denekamp
waar zij in oktober is overleden.
Zr. Apollone vond voldoende werk in het op
orde brengen van de kamertjes. Ben Pieper, een
medewerker van de Egbertusparochie, en ik
hebben alle afvoerleidingen van wastafels vernieuwd.
Onze eerste gasten, een
gezin met drie kleinere
kinderen, kwam
Jos en Appelone waren de eerste twee kerngroepsleden
binnen via het Leger des
Heils. De vader was van Indische afkomst en wilde graag een Indische maaltijd serveren. Hij ging met 50 gulden opzak naar de winkel en kwam met 1
gulden terug en had alles besteed aan 5 zeer grote kippenpoten en alles wat
je eventueel voor zo'n maaltijd nodig hebt. Het was meteen een goede les
dat je moet aan geven hoeveel er uitgegeven mocht worden. Na drie weken
waren deze gasten plots verdwenen met hun spullen. Buiten ons om had het
Leger des Heils gezegd dat zij naar de gezinsopvang in Deventer moesten. Uit
angst hadden zij hun toevlucht gezocht bij kennissen in de buurt.
Een contact met de brandweer leverde een aantal veranderingen op. Alle
kastjes, planten enz. moesten uit gangen worden verwijderd om het vallen
erover bij brand en rook te vermijden. Ook de brandtrap werd aangelegd.
En zo is het begonnen, 25 jaar geleden….
Jos Reinhard,
kerngroepslid ‘van het eerste uur’
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Van 2000 naar 2020
Ik kwam in het najaar van 1999 kennismaken met De Wonne in Almelo en besloot om me per 1 februari 2000 bij de kerngroep aan te sluiten. Ik zegde mijn
woning in Groningen op, verdeelde mijn
spullen grotendeels over vrienden en
kennissen en vertrok naar Twente, uitgerekend mijn geboorteplaats. Ik kreeg de
unit aan de voorkant. De kerngroep bestond toen uit Ludger, Jean Marie en mij.
Een jaar later kwam Peter erbij.
De Wonne was in die tijd heel anders dan
nu! We aten dagelijks in de eetkamer,
aan tafels die ongelijk van hoogte waren
en een veelheid van (beschadigde) borden. Was iets stuk of hadden we iets nodig? Dan was de eerste gang naar de
kringloop. Er waren nog geen mobiele
Berno blikt terug naar de eerste jaren
telefoons of smartphones. Er was een officiële kwartjestelefoon in het hokje naast de zijdeur. En toen de euro werd
ingevoerd, konden huisgenoten nog kwartjes bij ons wisselen om te kunnen
bellen. Internet kwam in die tijd net op, maar niemand had nog een computer of laptop. Huisgenoten hadden ook geen tv op hun kamer en het zag rond
koffietijd blauw van de rook in de huiskamer. ’s Avonds was het gezellig in de
huiskamer. Geregeld werden er gezelschapsspelletjes gedaan of lag er een
aantal dagen achtereen een grote legpuzzel op de salontafel. Velen puzzelden dan mee. Soms een paar puzzelstukjes, dan weer iemand die uren achter
elkaar puzzelde. Bij de koffietijden waren de huisgenoten bijna allemaal present. De huisgenoten hadden vaak niets als ze bij ons kwamen. Een plastic
tasje met wat eigen spullen was soms het enige dat ze hadden. Ze leefden
eenvoudig en hadden weinig nodig. Meer dan eens was er ook helemaal geen
contact meer met familie of vrienden. Een enkeling had werk buiten de deur.
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De eetkamer wordt sinds 2009 één keer per week gebruikt voor ons eetproject, als woongroep eten we in de eetkeuken. De tv-kamer wordt nog altijd
gebruikt, maar daar kijken veel minder huisgenoten dan vroeger. De meeste
van hen hebben wel een laptop waarop ze tv
kunnen kijken en spelletjes doen. Bijna alle
huisgenoten hebben een smartphone en als
het internet eruit ligt, is Leiden in last. In huis
wordt niet meer gerookt, twee huisgenoten
bouwden een overkapping en daaronder zijn
nu ’s zomers en ’s winters de rokers te vinden.
Gingen we vroeger met een hele groep in de
zomer een dagje uit naar bijv. Attractiepark
Slagharen, Burgers’ Zoo of het OpenluchtmuOnze kwartjestelefoon
seum, nu gaan vooral de vrijwilligers mee en
blijven veel huisgenoten gewoon thuis. Er wordt meer koffie op de eigen kamer gezet, dan dat men bij de koffietijden in de huiskamer present is.
’s Avonds is de huiskamer op een enkele krantlezer na, leeg, En kwamen veel
van de huisgenoten vroeger met nauwelijks huisraad en spullen, nu moeten
er nog wel eens inboedels worden opgeslagen of worden er vele vuilniszakken met kleding en spullen
naar de zolder gebracht!
Tòch is niet alles veranderd!
Nog stééds delen we als kerngroep het leven met wie onderdak bij ons zoekt, En nog
stééds komen er huisgenoten
om bij ons tot rust te komen,
hun leven te ordenen, en dan
elders een nieuwe start te maOpslag van spullen, dozen, vuilniszakken, enz.
ken…
Berno
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Kracht die uitgaat van gemeenschap
‘Kracht van gemeenschap’. Dat was het thema van de jubileumviering
van de Wonne in de Bleekkerk op zondag 19 mei. Het klinkt mooi,
maar roept direct een tegengeluid op. Beleef ik de kerk, de plaatselijke
en bovenplaatselijke gemeenschap als een kracht, die werkzaam is in
mijn leven? Of is dat meer een wens, een ideaal? Of misschien een
diep verlangen, een visioen?
In de dienst zongen we Psalm 133 en deze psalm legt de spanning al
bloot: “Wat is het toch goed, wat is het heerlijk, om als broeders en
zusters eendrachtig samen te wonen”, luidt de Willibrord vertaling uit
1995. Huub Oosterhuis hertaalt het zo: “Je kent elkaar, je weet bij wie
je hoort. Gezegend ben jij”. Daarna volgt:
“zo voelt de nieuwe wereld die komen
zal”. De nieuwe wereld! Dus nog niet
deze bestaande. Die nieuwe wereld is er
nog niet, nog helemaal niet, zegt de een.
En er leeft grote twijfel of die wereld er
ooit zal komen. Die nieuwe wereld is er
nog niet helemaal, maar hier en daar, nu
en dan, zegt de ander. Die ziet wat de ander niet ziet, niet opmerkt en waarneemt.
Goed nieuws verliest het in de media
meestal van slecht nieuws.
Herre Roorda
Wat is kracht van gemeenschap? Welke
ervaring hebben we in ons leven daarmee opgedaan? Ik heb persoonlijk een herinnering aan onze woongroep van theologiestudenten. We
vormden een woon- en leefgemeenschap. Hoe zagen wij onszelf? Het
ging allemaal niet vanzelf ! Soms ergerden we ons aan elkaar over niet
nagekomen huishoudelijke afspraken. Hoezo, kracht van gemeenschap? We hadden een studentenpastor als begeleider gevraagd en hij
noemde ons een groep van goud. Maar wij zelf beleefden ons bij tijden
als lood om oud ijzer. In allebei school een waarheid. Dat wij zowel het
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een als het ander waren, dat was nou misschien het moeilijke om te
aanvaarden.
In welk huis we nu of in de toekomst ook mogen samenkomen: we hopen dat het waar mag worden wat we zingen: ‘dit is een huis waar we
bijeen zijn gekomen om uiting te geven waar wij van dromen.’ In de
dromen ligt immers onze bezieling.
De kracht van de gemeenschap rond Jezus zit hierin dat allen uitgenodigd worden. En dat het niet aan de gasten is om elkaar te beoordelen.
Wij kunnen, wat er ook gebeurt met onze gebouwen , Gods tempel
zijn. In het spoor van Jezus, die in
alles wat hij deed, Gods Aanwezigheid onder ons belichaamde. Dit
jubileum roept ons op zelf een deel
te zijn van de kracht die uitgaat van
een gemeenschap. Wil je mee helpen opbouwen aan die nieuwe komende wereld? Met je gekregen
talenten, met je hoofd, je hart, je
Samen, als een boom, krachtig en sterk… handen, je voeten? Met je kracht
en energie, met je levenservaring
en bezonnen wijsheid, met je humor en je ernst? Wees ervan overtuigd: je komt als geroepen!
Als wij met hart en ziel zo gaan zingen dan gaat er een kracht in ons
werken. Dan vormen wij de levende stenen, die God gebruikt om zijn
geestelijke tempel te bouwen. Wordt er dan wel iets zichtbaar van die
tempel? Zonder te pretenderen dat dit alles zou zijn of het laatste
woord zou hebben, getuigt de woongemeenschap De Wonne in Almelo, die dit jaar 25 jaar bestaat van de kracht die uitgaat van gemeenschap.
Herre Roorda,
lid van de Raad van Advies
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De kracht van gemeenschap
Op 18 mei vierden we in de Elisakerk het eerste deel van ons jubileum. De bijeenkomst had een officieel tintje: Burgemeester Arjan Gerritsen heeft ons in
een toespraak gefeliciteerd en zijn waardering uitgesproken voor een gemeenschap in Almelo, die zich niet in de eerste plaats richt op (financiële) cijfers, maar op mensen.
Wij wilden die middag nadenken over de kracht van een gemeenschap, terwijl wij in een samenleving leven waar juist de individuele persoon en zelfredzaamheid voorop staan. Van buiten de Wonne hebben wij Marchien Timmerman, docent aan Hogeschool Windesheim, gevraagd om hierover met ons na
te denken. Van binnen de Wonne heeft Heileen haar ervaringen met ons gedeeld. In groepjes zijn de aanwezigen hierover in gesprek gegaan.
Marchien vond drie grondpatronen in de Wonne, waarin zij krachtlijnen zag
voor gemeenschap:
• Klein kan veel: Het vertrouwen dat kleine
dingen (één mens opvangen) ertoe doen,
en je niet laten ontmoedigen door de erkenning dat je niet de hele samenleving
kunt veranderen.
• Kracht van de liefdevolle blik: Het is makkelijk om met een liefdevolle blik te kijken
naar iemand die je graag mag. Maar het getuigt van kracht als je daarin ook trouw
blijft als de ander je vreemd is of zelfs
weerstanden oproept.
Marchien Timmerman
• Kracht van geven en ontvangen: Het is fijner te
geven dan te ontvangen. In een gemeenschap als de Wonne is niet één alleen hulpvrager (= ontvanger), want iedereen kan iets bijdragen. Er ontstaat wederkerigheid, geen éénzijdige afhankelijkheid.
Heileen vertelde hoe zij krachtlijnen in de Wonne ervaart:
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• Binnen de kerngroep leven in verbinding
met de Bron, met elkaar en met een diep
verlangen om er te zijn voor mensen in de
knel, gevoed door het evangelie en mensen
die in het voetspoor van Jezus leven.
• Voor en met de bewoners een veilig thuis
scheppen, waar je geaccepteerd wordt zoals
je bent. Ook met alles waar je niet goed in
bent. Dan kan er vertrouwen groeien om
weer stappen te zetten.
• Aandacht en zorg geven heeft een helende
Meer dan woorden, samen…
werking. Mensen ontdekken dan waar hun
kracht ligt en hoe zij met beperkingen kunnen omgaan. Ze bloeien open
van overleven naar tot leven komen.
• Dit alles gaat niet vanzelf. De kerngroep moet de basis waaruit zij leeft gemeenschappelijk onderhouden. Dat gebeurt in dagelijkse gebedsmomenten, wekelijkse gesprekken over een Bijbellezing, en regelmatige gesprekken met een groepsbegeleider van buitenaf.
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Na het officiële programma werd er nog lang
doorgepraat bij een hapje en een drankje…
Ludger

Ons jubileumfeest op 13 juli 2019
Op 15 juli 1994 ontstond De Wonne in Almelo,
toen nog als een soort dependance van De
Wonne in Enschede. Jos en Appelone waren de
eerste kerngroepsleden en het verheugde ons
dat we hen ook mochten begroeten bij de vieLudger speelt tijdens de viering
ring van 25 jaar Wonne! Eerst was er een viein de Nieuw-Apostolische kerk
ring van Dankbaarheid en Vertrouwen in de
Nieuw-Apostolische kerk aan de Arendsboerweg. Dankbaar voor wat er geweest is en dat we er zóveel jaren konden zijn voor mensen die tijdelijk onderdak nodig hadden. En met lef spraken we ons vertrouwen uit naar de toekomst. Immers, we staan er niet alleen voor! Zoals Franciscus van Assisi ooit

mocht horen dat zijn Orde gedragen werd door de Allerhoogste, zo mogen
wij ons gedragen weten door ons geloof. Deze gedachte trekt ook nu nog met
ons mee… ook nu we als kerngroep minder slagvaardig worden door ziekte
en veroudering.
Na de inspirerende viering in de Nieuw-Apostolische kerk zetten we het
feest voort in de tuin van
onze Wonne. Daar stond
een grote tent en vele
zitjes her en der verspreid. Peter Heyt had
met véle ballonnen voor
vrolijke versiering gezorgd en uiteindelijk was
het weer een stuk beter
dan voorspeld was! Het Onze ‘houseband’, Adil, Frans en Samba, met François
werd een feest van ont- achter de knoppen
moeting! We luisterden naar leuke sketches, anekdotes, liedjes en korte toespraken afgewisseld met muziek van onze ‘Houseband’. Hierin speelden Adil
uit Libië, Samba uit Mali, Frans uit Velp en achter de knoppen stond François
uit Burkina Faso… Onze vrijwilligers Rinus en Karin stonden garant voor heerlijke en gevarieerde hapjes. En aan het eind van de middag gingen de tafels
en stoelen in de tent aan de kant en werd er uitbundig gedanst! Een heerlijke
dag om met plezier op terug te kijken…
Heileen

Er is een tijd van komen, er een tijd van gaan…
De Wonne is een woongemeenschap, maar ook een ‘doorgangsstation’. Dat
geldt voor de bewoners, voor wie de Wonne een plek is om tot rust te komen
en vandaaruit het leven weer op te bouwen. Maar dat geldt eigenlijk evengoed voor de kerngroep. De periode is wel langer, soms zelfs vééél langer,
bijna net zo lang als de Wonne al bestaat, (zoals voor Ludger)… Maar toch
voor mij kwam het moment van afscheid in september.
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Vanaf dat ik in voorjaar 2012 bij de Wonne betrokken raakte, heb ik gezegd:
‘Als ik gezond blijf doe ik dit
tot mijn 75e jaar’. Maar, levenssituaties kunnen veranderen. Vorig najaar ben ik
verhuisd naar het Karmelklooster in Zenderen. En
al is dit redelijk dichtbij, het is
toch anders dan vijf minuten
lopen. Dan kun je meermalen
daags langs komen voor even
een praatje, een kopje koffie,
of een gesprek met een hulpHet klooster van de karmelieten in Zenderen
verlener. Daarvoor is Zenderen toch nèt te ver weg. Maar vooral, hier in het Karmelklooster kwamen en
komen hier de nodige nieuwe dingen op me af.
En ook nadat ik voldoende gewend was aan mijn nieuwe situatie, merkte ik
helaas dat het voor mij moeilijk bleef om de Wonne en mijn activiteiten in
Zenderen te combineren. Ergens kreeg ik steeds meer het gevoel op beide
plekken niet meer echt goed aanwezig te kunnen zijn. Dat ging steeds meer
knellen. Dus, eerder dan gepland, heb ik besloten me terug te trekken als
kerngroepslid van de Wonne en eind september als zodanig afscheid genomen.
Wel blijf ik betrokken bij het ‘wel en wee’ van de Wonne; door wekelijks te
komen, te koken en mee te eten. En door secretaris te blijven van de Raad
van Advies. Want in de afgelopen jaren ben ik wel een ‘Wonnemens’ geworden. Immers zoals ik in het begin leerden: Wonne is geen ‘werk’ maar ‘een
manier van leven’, ofwel samenleven. Als woongemeenschap er zijn voor elkaar; als het nodig is, én als het leuk is. Delen van vreugde en verdriet en
gaandeweg leren aan elkaar hoe goed te kunnen leven. Het was dan zeker
niet altíjd gemakkelijk maar wél steeds weer inspirerend, hoe we oplossingen
vonden. Hoe ánderen oplossingen vonden die je je niet kon voorstellen. Ik
ben dankbaar dat ik op deze wijze een ‘Wonnemens’ heb mogen zijn, en
hoop dit in mindere mate nog een poosje te blijven.
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Een warm huis
Het is de aandacht voor elkaar
die een huis warm maakt
Het is het langs elkaar heen leven
dat een huis koud maakt
Geen haard is daartegen op te stoken.
Het is de zorg om elkaar
die een huis warmt.
De zorg van mensen die elkaar genegen zijn
en toegewijd leven.
Die zorg geeft zoveel extra warmte.
Het is de gastvrijheid
voor wie zoekt naar een schuilplaats,
voor wie dreigt om te komen in een verkild leven,
die aan een huis meer geeft
dan een onderkomen voor mensen.
Een warm huis,
een huis vol licht,
een huis waarin zorg is voor de sfeer,
een huis waar voor iedere ademruimte is –
dat is een gezegend huis.

Frida neemt afscheid als kerngroepslid, maar blijft als vrijwilliger en adviseur betrokken!

Dat de Wonne een gezegend huis mag zijn.
Uit: Marinus v.d. Berg: Een nieuw begin.

Frida

Een veilige plek om tot rust te komen
In mijn werkzame leven als maatschappelijk werker in Almelo, heb ik de
Wonne mogen leren kennen. Een huis waar mensen die geen (t)huis hebben
tijdelijk een warm onderdak wordt geboden. Letterlijk en figuurlijk… Een veilige plek waar mensen tot rust kunnen komen.
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Wel moet er door de bewoners (huisgenoten) hard gewerkt worden om weer
een toekomst buiten de Wonne mogelijk te maken. Door de leden van de
kerngroep van de Wonne wordt hen hiervoor liefdevol alle kans gegeven.
‘Heel de mens’ wordt gezien en
krijgt structuur aangeboden dat
vóór inwoning bij de Wonne vaak
ver te zoeken was.
Het leven in een groep vraagt
vaak enige of veel aanpassing
maar is ook een kans omdat door
te ervaren dat je steentje bijdragen aan het functioneren van het
huis en zijn bewoners je als mens
belangrijk bent. Die bijdrage
wordt gezien en gewaardeerd.
Mensen krijgen optimaal de kans
om weer bij zichzelf te komen.
Hierbij is naast de contactpersoon bij de Wonne begeleiding door de plaatsende instantie noodzakelijk. In samenwerking en overleg met elkaar moet
uitgezocht worden wat de bewoner (huisgenoot) nodig heeft om weer een
stevige basis te krijgen van waaruit verder gebouwd kan worden aan een leven buiten de Wonne.
Dit alles gebeurt uit pure liefde
voor de medemens en... zonder
subsidie.
Moge 2020 weer een liefdevol
jaar worden.
Ine Bult
Lid van de Raad van Advies

Zonder subsidie, maar samen lukt het!
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Na 25 jaar… een nieuwe badkamer!
Zo’n tien jaar geleden heeft Sint Joseph, onze ‘huurbaas’, onze keuken grondig onder handen genomen. De vaste kasten verdwenen en we kregen een
vijfpits fornuis. Sindsdien eten we dagelijks in de eetkeuken. Het zal nu vier of
vijf jaar geleden zijn dat we grotendeels met eigen menskracht de bijkeuken
in eenzelfde stijl veranderden.
Twee jaar geleden wilden we de badkamer aanpakken. De douchecabine, het
bad en de betegeling waren ondertussen minstens 25 jaar oud, want toen De
Wonne de deuren opende, was deze er al. Frits Verschoor, werkzaam bij de
afdeling Onderhoudt van Sint Joseph, gaf aan dat we de douchecabine zelf
moesten betalen, maar dat ze de renovatie van de badkamer in 2020 op de
begroting konden zetten. Dat was natuurlijk een buitenkans! En dus wachtten we nog anderhalf jaar. Dit voorjaar kwamen ze samen met de installateur kijken. Een lastige hobbel bleek de ventilatie. Sinds de thermopane beglazing was de ventilator nl. verdwenen. Uiteindelijk kozen we gewoon voor
ontluchting via een open raam. Dat waren we al járen gewend…
Eindelijk werd eind september de oude badkamer gesloopt en in no time
werd onze nieuwe badkamer een feit! We kochten een mooie, solide douchecabine (met 5 jaar garantie) en de mannen van het Repaircafé zorgden voor
de plaatsing. Manuk schilderde het houtwerk. Op wat kleine probleempjes na
(het water wordt héél langzaam warm), genieten we nu volop van onze
frisse, nieuwe badkamer! Dank aan de vakmannen die Sint Joseph inschakelde. En dank aan Manuk en de mannen van het Repaircafé …!
Heileen

Na 10 jaar Bord-Beker-Bestek… De Eetkamer
In 2008 besloten we dat we méér wilden doen voor mensen van búiten De
Wonne. Vanaf toen kwamen het Open Avondgebed op woensdagavond, de
Open Avonden op de laatste vrijdagavond van de maand én het Eetproject
Bord-Beker-Bestek. Dat laatste was niet helemaal gepland, maar toen twee
jonge dames op stoep stonden met de vraag of zij met jongeren een eetproject bij ons zouden mogen starten, hebben we dat meteen omarmd. We deden het van meet af samen. Berno en ik gingen met Liesbeth en Willemien
aan de slag. Bekeken de plannen en pasten het zo hier en daar aan. Op
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maandag 16 maart 2009 was
onze eerste maaltijd, bereid in
samenwerking met jongeren
van De Banier. In het begin
wilde het niet erg vlotten. De
doelgroep, mensen die het onplezierig vinden om alleen te
eten én ‘mensen van de straat’.
Pas met de Kerstmaaltijd was
de eetkamer vol!

Wekelijks een gezonde altijd bij ‘De Eetkamer’

Onder de naam ‘Bord-BekerBestek’ serveerden we op de maandagavond meer dan 500 maaltijden. Sinds
medio maart 2019 doen we het onder de naam ‘De Eetkamer’. Sinds de opening van het Hostel in Almelo komen er nog nauwelijks ‘mensen van de
straat’, maar het mederendeel van de deelnemers leeft van een klein tot heel
klein budget en vindt het bovendien plezier om met elkaar te eten!
Heileen

Mijn stage in De Wonne
Mijn naam is André Rupert, parochiaan van de
Elisa-parochie, en als vrijwilliger actief binnen de
felicitatiedienst. We bezoeken de parochianen van
75 jaar en ouder als ze jarig zijn.
In 2018 ben ik gestart met een opleiding diaconaal
assistent. Het aartsbisdom Utrecht organiseert
deze tweejarige opleiding en de cursus bijeenkomsten, zeven zaterdagen per jaar, zijn in het Ariënsinstituut in Utrecht. Met deze opleiding hoop ik
meer specifieke kennis op te doen om te helpen bij
diaconale activiteiten.
André en Heileen schillen de
aardappels voor De Eetkamer

De tweejarige opleiding is een combinatie van theorie en praktijk. Het eerste jaar is intussen afgesloten, dit was een theologische basiscursus over de grote thema’s van het katholieke geloof en de praktische organisatie van diaconie en parochie.
Het tweede jaar is naast de bijeenkomsten in Utrecht stage lopen om praktijk
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ervaring op te doen.
In 2018 ben ik een keer op bezoek geweest in de Wonne en heb een rondleiding gehad. Hierdoor ben ik enthousiast geworden voor datgene wat men
hier doet. Ik vind het bewonderingswaardig dat mensen die in de knel zitten
tijdelijk worden ondersteund door het geven van onderdak en zorgen dat ze
weer kunnen bouwen aan een toekomst perspectief.
Vanaf oktober 2019 ben ik één keer in de 14 dagen aanwezig op de maandag
en ondersteun bij het Eetkamer project. Dat houdt in het assisteren bij het
koken, samen met de gasten eten en nadien helpen met de afwas. De andere
week ben ik er op de woensdag en mag dan samen met de bewoners eten en
neem aansluitend deel aan het oecumenisch avondgebed.
Een onderdeel van de stage is een project of activiteit op te stellen die past
binnen het pastorale beleid van de parochie en die van de Wonne. Volgend
jaar hoop ik daarover meer te vertellen.
Met hartelijke groet,
André

Sergio maakte een boeiende foto van onze woongemeenschap… en kalender 2020!
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Een grote verrassing! Riwald Recycling reikt 10 cheques uit van € 3.000

Riwald Recycling pakt uit bij hun 30 jarig bestaan…
‘Riwald recycling heeft recent gevierd dat ze 30 jaar bestaan. Ter gelegenheid
daarvan is er geld ingezameld, het bedrag was fors en is aangevuld door Riwald tot € 30.000. Ewald Huzink, de algemeen Directeur, heeft gekozen om
dit bedrag beschikbaar te stellen om Armoede in Almelo te helpen bestrijden.
Acht organisaties die verbonden zijn aan het Armoedepact Almelo ontvingen
tijdens de jaarlijkse conferentie van het Armoedepact Almelo op 11 december jl. uit handen van Burgemeeste Arjen Gerritsen, een cheque ter waarde
van € 3.000, evenals twee organisaties in Tubbergen. Dit gebeurde in de Almelounge op Erve Asito van Heracles.
Het was de 10de conferentie op rij, het Armoedepact Almelo is gestart op 11
juni 2009. Daarom was ook Mieke Kuik- Verweg aanwezig als wethouder van
het eerste uur. Ook de huidige wethouder Arjen Maathuis was aanwezig op
deze bijeenkomst’ (Bron: Twentsefotosite.nl).
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Ook wij werden - niets vermoedend - verrast met een donatie van € 3.000
van Riwald Recycling. Een mooi bedrag dat we graag in 2020 zullen besteden
ten behoeve van onze huisgenoten.
Dank aan Riwald Recycling voor deze mooie gift!
Heileen

Een grote verandering in mijn leven
Voor mij persoonlijk was dit een bijzonder jaar. In april heb ik mijn huis dat ik
tot dan toe nog verhuurde, verkocht.
Dat betekende voor mij een last minder
voordat ik in juni voor bijna 2,5 maand
op pelgrimstocht ging naar Santiago de
Compostella. Dit was een zware, maar
onvergetelijke tocht.
Dat het op mijn werk niet lekker ging
was voor mij de aanleiding om deze
tocht te ondernemen en na te denken
hoe ik verder wilde. Tijdens deze tocht
heb ik de beslissing genomen om de theologiestudie waar ik eerder al mee begonnen was weer op te pakken en te
stoppen met mijn werk.
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Een markering in mijn leven

Ik heb ook geleerd om hulp te vragen en ervaren dat mensen graag bereid
zijn je te helpen. Ik moest best wat angsten overwinnen, maar heb ontdekt
dat ik veel sterker ben en meer kan dan ik dacht. Dat heeft me zelfvertrouwen gegeven.
Daniëlle

Financiële verantwoording 2018
Baten
Bijdragen leden
Bijdragen medebewoners
Ontvangen giften
Rente
Totaal baten (a)
Lasten
Huisvestingskosten (1)
Onderhoud
Belastingen en verzekeringen

Bedragen

Bedragen

afgerond

2018
29.500
35.100
1.200
100
65.900

2017
28.500
39.000
2.000
300
69.800

2016
24.300
29.400
17.800
500
72.000

2.100
1.000

2.400
1.000

9.900

in €
100
2015
25.800
27.300
1.300
800
55.000

1.600
1.300

1.200
Afschrijvingen
Huren
Schoonmaakartikelen
Energiekosten
Totaal huisvestingskosten (1)

300
17.500
400
5.200
26.500

300
17.400
500
8.200
29.800

500
17.300
400
8.800
38.100

500
17.100
400
9.600
30.500
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Directe kosten (2)
Huishouding
Was
Ontspanning
Boeken en studiekosten
Reiskosten
Totaal directe kosten (2)

9.600
500
1.100
500
100
11.800

9.100
500
700
900
100
11.300

9.800
300
1.400
900
200
12.600

11.500
600
600
900
0
13.600

Algemene kosten (3)
Kapel
Telefoon
Abonnementen en contributies
Representatie
Administratie
Diverse kosten
Totaal algemene kosten (3)

100
1.200
900
800
100
300
3.400

200
1.200
900
200
0
700
3.200

0
1.200
700
800
0
600
3.300

100
1.100
800
500
200
100
2.800

Betaalde giften (4)

4.300

9.500

500

2.800

Totaal kosten (b=1+2+3+4)
Expoitatieresultaat (a – b)

46.000
19.900

53.800
16.000

54.500
17.500

49.700
5.300

Een korte toelichting bij de cijfers
De meest recente cijfers, de linke kolom, zijn van 2018. Omdat de jaarcijfers
pas na 31 december worden opgemaakt, lopen die altijd bijna een jaar achter. In de andere kolommen kan de lezer de financiële ontwikkelingen 20152017 volgen.
Cijfers zijn maar cijfers. Ze geven wel aan dat de Wonne Almelo zichzelf kan
bedruipen (wij ontvangen geen overheidssubsidies en zijn ook niet afhankelijk van structurele giften). Maar cijfers zeggen niets over het feitelijk reilen
en zeilen van de Wonne. Niet over het vele werk dat door tijdelijke bewoners, vrijwilligers en kerngroep wordt verricht om zo’n groot huishouden
draaiend te houden. En zeker niet over het enthousiasme en de inzet van al
die mensen, die iets van hun tijd, aandacht, deskundigheden en vaardigheden aan de Wonne geven.
Wij zijn blij dat de financiële administratie al sinds het begin wordt ondersteund door het Provincialaat van de Broeders Kapucijnen in Den Bosch. Hier
in huis worden de boeken bijgehouden door onze vrijwilligster Ada, en sinds
enige tijd ook door Bert, die ook de cijfers hiernaast op een rijtje heeft gezet.
Enkele opmerkingen bij de cijfers
a.

b.

Ludger

De grootste verschillen met 2017 zijn de bijdragen medebewoners
(min € 3.900). Dat heeft te maken met het feit dat wij in 2017 meer
mensen in huis hadden met een inkomen duidelijk boven de bijstand,
die dus meer bijdroegen dan € 350 per maand.
Bij de lasten is vooral het energieverbruik omlaag gegaan, van € 8200
naar € 5.200. De dalende lijn van de afgelopen jaren zet zich versterkt
door.
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Een huis vol mensen… wie waren en zijn dit in 2019?
Naam
Adil
Berno Spekschate (kerngroepslid)
Daniëlle Geleijns (kerngroepslid)
Daniëlle
Dennis
N.N.
Heileen Holman (kerngroepslid)
François
Frans
Frida Koopman (kerngroepslid)
Jan
Jan
Johny
Ludger Schüling (kerngroepslid)
Manon
Patrick
Patrick
Richard
Samba
Sana
Safia
Sergio
Tania
N.N.
Tinie
Ursela

van
02-02-2017
01-02-2000
14-10-2015
10-12-2019
31-07-2019
18-04-2019
16-05-2007
11-11-2011
05-05-2017
18-04-2012
18-09-2019
31-07-2019
21-12-2019
19-06-1995
23-10-2019
11-07-2018
20-09-2018
18-04-2018
05-06-2019
11-10-2017
12-06-2018
16-10-2019
10-05-2019
21-12-2018
11-01-2019
04-10-2018

tot
11-10-2019

30-09-2019
12-12-2019
14-12-2019

13-11-2019
01-07-2019
01-05-2019
06-08-2019
21-12-2018
21-12-2018
01-08-2019
12-05-2019
13-02-2019
31-05-2018
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Woongemeenschap De Wonne Almelo
zoekt vaste bewoners m/v
Onze woongemeenschap bestaat nu uit een oecumenische kerngroep (de
vaste bewoners), een inwonende vrijwilliger en maximaal acht tijdelijke bewoners. Zij wonen met ons samen, omdat zij bij hun komst geen ander onderdak
hadden.
Wij zoeken één of twee mensen die in teamverband medeverantwoordelijk
willen zijn voor het huis en onze tijdelijke bewoners.
Als kerngroep voeden we onze inspiratie onder meer door twee meditatieve gebedsmomenten per dag in de huiskapel.
Woorden die bij onze leefstijl passen zijn:
gastvrij en betrokken,
eenvoudig en duurzaam,
gevoed door geloof, hoop en liefde.
Zo’n levenskeuze is niet vrijblijvend, maar
geeft ook voldoening en energie. En al lukt het
niet altijd, we proberen daarbij wèl aandachtig, trouw en flexibel samen te leven met vaak
kwetsbare medebewoners. Het is een leefwijze waaraan we zelf ook groeien.
Heb je belangstelling? Kom dan eens vrijblijvend kennis maken.
Je kunt ons bereiken via: 0546-456436, email: info@dewonnealmelo.nl.
Meer info op: www.dewonnealmelo.nl.

De kerngroep,
Ludger, Berno, Heileen en Daniëlle
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Ze kwamen allen naar het Kind, kwetsbaar en teer….
Als eersten de herders, het uitschot, mensen die niet in tel waren.
Daarna kwamen de koningen uit verre landen,
want het heil is voor iedere wereldburger!
En de ster scheen, en de engelen zongen…
een nieuwe tijd brak aan!
We wensen jullie van harte goede Kerstdagen
en vrede en alle goeds voor 2020!
Kerngroep en huisgenoten van Woongemeenschap De Wonne Almelo

