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DE WONNE ALMELO

‘EEN TIJDELIJK THUIS’DE KERNGROEP  
VAN DE WONNE

De kerngroep bestaat uit in- en uitwonende leden.  
Wij hebben ervoor gekozen om samen ‘een tijdelijk 
thuis’ te scheppen voor mensen die dit nodig hebben. 
We worden geïnspireerd door de bijbel, en in het bij-
zonder door het leven van Jezus Christus.  We voelen 
ons ook verbonden met Franciscus van Assisi, Titus 
Brandsma, Martin Luther King en Mahatma Gandhi, 
en met àl die mensen die in déze tijd kiezen voor  
vrede, een rechtvaardige samenleving en heelheid 
van de schepping. 

DE KERNGROEP EN  
HUISGENOTEN
Als je hier komt wonen, wordt één van de kerngroeps-
leden jouw contactpersoon. Deze heeft geregeld 
contact met je over de gang van zaken in huis, je plek 
daarin, je houding, en over de specifieke afspraken  
die met jou gemaakt zijn. Met hem of haar kun je  
ook praten over wat je in huis prettig, moeilijk vindt. 
Je contactpersoon onderhoudt ook contact met je 
externe begeleider. 

JE KOMT HIER ALS GAST,
JE WORDT HIER HUISGENOOT...
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WONEN IN DE WONNE
De Wonne is een woongemeenschap. Samen zijn we 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in en om het 
huis en voor elkaar. Er is geen personeel in huis. Al het 
werk in en rond het huis doen we samen, deels ook met 
onze vrijwilligers. Van jou wordt verwacht dat je eraan 
meewerkt dat het schoon en netjes is.

Een voorwaarde om hier te kunnen wonen is dat  
je buiten De Wonne deskundige begeleiding hebt.  
Met deze begeleider werk je aan een oplossing voor 
jouw specifieke problemen. Het verblijf in De Wonne  
is altijd van tijdelijke aard. Uitgangspunt is dat dit  
maximaal negen maanden is. 

Voor iedereen die hier tijdelijk woont is de situatie  
anders. De één zoekt woonruimte, de ander zoekt rust 
en wil op adem komen, of heeft tijd en ruimte nodig om 
de zaken op een rijtje te zetten. Sommige afspraken die 
met jou gemaakt worden kunnen daarom verschillen 
van die welke met anderen gemaakt zijn. 

Iedere huisgenoot draagt financieel naar draagkracht 
bij. Als richtlijn geldt dat je ongeveer de helft van je 
inkomen bijdraagt voor de kamer/het huis, energie-
kosten, het eten, enz. De woonbijdrage kan dus van 
persoon tot persoon verschillen. 

9. Zelfgekochte alcoholische dranken zijn in huis 
niet toegestaan. ‘s Avonds na 21.00 uur is er gratis 
frisdrank en er kan à € 0,50 een pilsje of glas wijn 
worden gekocht. Door de week maximaal twee  
alcoholische drankjes per persoon per avond.  
Op vrijdag- en zaterdagavond is dit maximaal drie. 
Gebruik van drugs is niet toegestaan.

10  Roken is in huis verboden.

Tot slot: in de kapel ben je welkom. Het is  een stille 
ruimte waarin je  kunt zitten lezen, muziek beluis-
teren, bidden of een kaarsje aansteken. De kerngroep 
komt er ´s morgens en ´s avonds ca. een halfuurtje bij 
elkaar om te luisteren, stil te zijn en te bidden. Als je 
mee wilt doen, ben je daarbij van harte welkom.

ZO DOEN WE DAT IN DE WONNE

1. ‘s Morgens kun je tot 9.00 uur ontbijten. De gezamen-
lijke lunch is om 12.30 uur  en de warme maaltijd om 
18.00 uur. Vóór 15.00 uur geef je door als je niet bij de 
warme maaltijd kunt zijn of iets later komt. Dit ver-
meld je op de eetlijst.

2. Om 10.30 uur, 15.30 uur en 19.30 uur is er koffie en 
thee in de huiskamer. 

3. We hebben geen personeel. Dagelijks doet iedere 
huisgenoot een huishoudelijke taak en geeft dat aan op 
de werklijst. 

4. Het verleden is van jezelf. Je mag erover praten, 
maar doet dat alleen als je dat zelf wilt,  met elkaar, met 
je contactpersoon of je externe begeleider.

5.  Elkaar respecteren en waarderen vinden we belan-
grijk. Praten over iemand die er niet bij is, kweekt geen 
goede sfeer. Als je iets tegen iemand hebt, zeg het hem 
of haar dan persoonlijk. En kom je er samen niet uit, 
dan kun je de hulp van je contactpersoon of een ander 
kerngroepslid inroepen om er samen over te praten. 

6. Het huis is gehorig. Zet de geluidsapparatuur in de 
huiskamer, de keuken of op je kamer niet hard. Als je 
een radio,  TV of andere geluidsapparatuur na 23.00 uur 
gebruikt, moet je een ‘oortje’ of hoofdtelefoon gebruiken. 

7. De eerste en tweede verdieping  zijn exclusief 
voor huisgenoten. We ontvangen daarom geen 
bezoek ‘van buiten’ op onze eigen kamers. Beneden 
is voldoende ruimte om anderen te ontmoeten. 

8. Vanaf 23.00 uur is het stil in huis. Door de week is 
ieder die in huis is, uiterlijk om 23.30 uur op zijn eigen 
kamer. Op vrijdag en zaterdag is dat om 24.00 uur. In 
overleg met een kerngroepslid kan daarvan worden 
afgeweken. 

MISSCHIEN... KOM JE VOOR ONDERDAK  
OMDAT JE OP STRAAT STAAT EN/OF FIKSE  
PROBLEMEN HEBT...

MISSCHIEN... KOM JE ZOMAAR OP BEZOEK...

WAT DE REDEN OOK IS, JE BENT WELKOM!

De kerngroep staand v.l.n.r. 
Berno, Danielle en Ludger. Zittend Frida en Heileen


