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VOORWOORD
Terugkijkend naar 2017 realiseren we ons dat
er veel in en om De Wonne gebeurd is om dankbaar voor te zijn. In deze jaarbrief wordt hier op
verschillende plaatsen over verhaald.
In huis hebben we weer heel verschillende (tijdelijke) bewoners mogen ontvangen, die ieder
voor zich soms behoorlijk moesten wennen aan
leven in gemeenschap. Maar we hebben ook
Frida Koopman
steeds mogen meemaken hoe ieder vanuit eigen kwaliteiten heeft meegedragen om onze woongemeenschap een ‘thuis’ te
kunnen laten zijn voor allen. Het is mooi om te zien hoe bewoners elkaar op
weg helpen, ondanks dat ieder toch ook zijn/haar eigen ‘sores’ heeft.
Verschillende mensen zijn bij ons komen kennismaken vanuit de vraag ‘is het
lid worden van de kerngroep in de Wonne een levensoptie voor mij?’ Een vraag
die tijd nodig heeft en niet vanzelfsprekend tot nadere kennismaking leidt. We
zijn dan ook blij dat Theo wél de stap tot aspirant-kerngroepslid heeft kunnen
maken. Theo stelt zichzelf voor in deze jaarbrief.
2017 is ook het jaar waarin een grotere verbondenheid met Almelose instellingen is gegroeid; van Armoedepact tot Slingerbeurs, en van gemeentelijke contacten tot deelname aan de ‘Walk of Peace’ en ´Almelo doet´.
Dankbaar zijn we ook voor ieder die ons dit jaar als vrijwilliger met raad en daad
ter zijde heeft gestaan; te denken is aan het naaiwerk, de grotere huishoudelijke klussen, website en PR, boekhouding, het schilderen in huis, de tuinklussen en het meedenken in de Raad van Advies. Rest ons nog te wensen:
Dat de kerstdagen u tot zegen moge zijn
en een gelukkig en vredig 2018
Frida Koopman
voorzitter
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JAAROVERZICHT 2017
Alweer een jaar voorbij. Een jaar waarin veel is gebeurd is in ons huis. Dingen
die mensen overkomen, dingen waar mensen voor kiezen. Bij het maken van
keuzes zijn verlangens een belangrijke drijfveer. Verlangens op allerlei gebied
en allerlei niveaus hebben onze huisgenoten en vrijwilligers en ons als kerngroepsleden in beweging gezet en richting aan ons leven gegeven. Verlangen
naar rust, naar tot jezelf komen, naar een eigen plek, naar erkenning, gezien
worden, iets te betekenen voor anderen, naar gezondheid. En last but not least,
naar liefde, warmte, geborgenheid.
Tijdens onze jaarlijkse ‘Denekampdagen’ in november hebben we als kerngroep gesproken over wat onze verlangens zijn, wat ons inspireert, wat ons
drijft. Dat is moeilijk, omdat je, om je verlangens te uiten, je kwetsbaar moet
durven opstellen. Daarvoor is moed en veiligheid nodig. Maar het was ontzettend mooi en waardevol om dit met elkaar te delen, en elkaar zo beter te leren
kennen en begrijpen.
Zoals elk jaar kwamen er gingen er tijdelijke huisgenoten. De meesten groeien
toe naar een volgende stap en zijn ontzettend blij als ze een eigen plek gevonden hebben. Bijzonder is vaak dat er in De Wonne vriendschappen ontstaan
en dat mensen contact blijven houden als ze de Wonne hebben verlaten.
Op 8 februari vierden we de toetreding van Daniëlle Geleijns tot de kerngroep.
Na ruim een jaar aspirant-lidmaatschap, een heuglijk feit.
Op 20 maart kregen we het bericht dat onze oud-huisgenoot Antoinette plotseling was overleden. Ze was
woonde net een paar weken samen met haar vriend.
Het is verdrietig dat hun prille relatie geen kans heeft
gekregen zich verder te ontwikkelen. Het was mooi dat
alle bewoners en kerngroepsleden bij haar begrafenis
aanwezig waren.
Dit jaar vierden we een bijzondere Koningsdag. Het
had Zijne Majesteit namelijk behaagd om Ludger te
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benoemen tot Lid van de Orde van
Oranje Nassau, vanwege zijn jarenlange
inzet in en buiten De Wonne. Aangezien
Ludger niet aanwezig kon zijn bij de officiële uitreiking op het gemeentehuis,
kwam de burgemeester op 2 mei naar
De Wonne om deze koninklijke onderscheiding uit te reiken en dit werd natuurlijk feestelijk gevierd.
Na een periode dat haar gezondheid
langzaam achteruit ging, is op 30 juni de
moeder van Ludger overleden. Ze is 92
Een lintje voor Ludger!
jaar geworden, een gezegende leeftijd.
Berno en Heileen waren met vakantie, Ernst en Daniëlle zijn namens De Wonne
naar haar begrafenis gegaan.
Op 2 juni waren we voor het eerst op de Slingerbeurs. Hierover schrijft Peter
van Heteren iets meer. Het was echt verrassend hoe de maatschappelijk betrokken verschillende bedrijven en organisaties in Almelo zijn!
Op 6 september kwamen enkele ambtenaren bij ons schilderen in het kader
van Almelo Doet. Een aardige opmaat om daarna zelf aan de slag te gaan.
Vooral de oude kamer van oud-kerngroepslid Peter werd nu onder handen genomen.
Op 4 oktober was de Maatschappelijke Stagemarkt en vonden we weer enkele
jonge mensen om bij het eetproject Bord-Beker-Bestek (iedere maandag in
onze eetkamer) de handen uit de mouwen te steken.
Al vóór de zomer werd begonnen met de voorbereiding van twee belangrijke
zaken op 17 september. Een aantal keren per jaar is hier de zgn. ADA-dienst,
een Anders-Dan-Anders dienst. In samenwerking met de liturgiegroep van De
Bleekkerk verzorgden we deze ochtendviering die in het teken stond van onze
woongemeenschap én de start van de Vredesweek. ’s Middags was de eerste
Walk of Peace in Almelo. Ook daarbij dachten we mee bij de voorbereiding en
stelden ‘s middags ons huis open.
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Zoals ieder jaar werd er een uitje georganiseerd voor vrijwilligers, huisgenoten
en de kerngroep. We gingen op 20 september naar het Veenpark in Barger
Compascuum. We gingen met z’n tienen naar dit openluchtmuseum waar we
konden zien hoe de mensen in Drenthe zo’n 100 tot 50 jaar geleden leefden,
en hoe het turfsteken ging. Je kon met een treintje en met de boot het park
rond, waar ook leuke kleine musea waren. Er was zelfs een groot harmoniummuseum. Toen we terugkwamen hadden Rody en Frans voor een heerlijke
maaltijd gezorgd, als afsluiting van een gezellige dag.
In de periode van juli tot december is Theo Verkerk af en toe een week bij ons
geweest om te snuffelen aan het leven in De Wonne. Hij heeft dat als zeer prettig ervaren en heeft daarom het aspirant-kerngroepslid aangevraagd. We zijn
blij met deze versterking!
We vierden Sinterklaas dit jaar met huisgenoten en vrijwilligers op 5 december.
Voor iedereen waren er leuke cadeautjes. De dichtpieten hadden al hun creativiteit uit de kast gehaald wat prachtige teksten en gedichten heeft opgeleverd, zelfs een tekst in het Arabisch!
En zo zitten we weer in de Adventstijd.
Een donkere tijd waarin we verlangen
naar het Licht. Dat in het komend jaar verlangens vervuld mogen worden. Dat
de vervulling niet het einde van verlangen mag betekenen, maar plaats mag
maken voor een nieuw, dieper verlangen. En dat er veiligheid en moed mag zijn
om verlangens met elkaar te delen.
Surprise: de pakjesboot uit Spanje…!

Daniëlle

Meest gehoorde uitspraak in De Wonne in 2017
‘Ik word daar zó flauw van,
ik ben er helemaal klaar mee!’
Berno
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VAN ‘WONNELING’ TOT KERNGROEPSLID
Eind januari 2017 was voor mij duidelijk
dat ik lid wilde worden van de kerngroep
en hebben de andere kerngroepsleden
mij verwelkomd als kerngroepslid. Op 8
februari is dat tijdens een speciale viering gemarkeerd.
Het was voor mij een indrukwekkende
viering en het was fijn dit voor mij bijzondere moment met zoveel mensen te
mogen delen. Mijn ouders, mensen van
Daniëlle Geleijns heeft de stap gezet!
de Nieuw Apostolische Kerk en de
Wonne Enschede, vrijwilligers, leden van de Raad van Advies. Ik vond het mooi
dat alle bewoners aanwezig waren! Nadat ik had verteld waarom ik kerngroepslid wilde worden werd ik door ieder kerngroepslid toegesproken waarbij ik zeker geraakt werd. Daarna kreeg ik een symbolisch cadeau, een waxinelichtjeshouder in de vorm van een kring van vijf mensen. Hartverwarmend waren ook
alle bloemen, cadeautjes en gelukwensen, zelfs een gedicht die ik mocht ontvangen.
Dit is een belangrijke stap in mijn leven, waarmee ik invulling kan geven aan
wat ik wil betekenen voor mensen. In deze levenswijze ervaar ik verbondenheid
met God en mensen, dat maakt mijn leven rijk en vervuld. De Wonne is mijn
thuis geworden, mijn thuis is onder de mensen, hun thuis mag ik zijn. Ik wil me
met hart en ziel inzetten voor de Wonne en hoop dat nog lang te kunnen doen.
Daniëlle

Gehoord…
‘Voordat ik ga slapen komen er allerlei gedachten en ideeën in mij op…’
Vraag ik… ‘val je dan van je eigen ideeën in slaap?’
Berno
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10 JAAR BIJ DE KERNGROEP… EEN JUBILEUM!
In november 2002 kwam ik terug naar
Twente. Ik ging in deeltijd bij het Protestants Dienstencentrum Overijssel-Flevoland in Heino aan de slag en verbleef op
mijn werkdagen in De Wonne. De kerngroep was ‘vol’, daarom kocht ik een huis
in Nijverdal en werd in De Wonne Almelo
‘vrijwilliger-met-een-sterretje’.
Maar meteen na een statutenwijziging
in het voorjaar van 2007 waardoor ook
Heileen Holman - 10 jaar Wonne
uitwonende kerngroepsleden mogelijk
werden, werd ik officieel kerngroepslid. Ik mocht na 5 jaar betrokkenheid, het
aspirant-lidmaatschap overslaan.
Op 15 mei vierden we dat ik 10 jaar kerngroepslid van De Wonne Almelo ben!
Vooraf had ik gezegd er niet teveel aan te willen doen, maar toch werd ik op
een aardige manier in het zonnetje gezet! ‘k Werd zelfs opgenomen in de Orde
van de Zilveren Roos waarvan ook Jean Marie, Liduine, Rinus en Karin lid zijn!
De ingelijste oorkonde prijkt op mijn kamer.
In de 15 jaar dat ik me verbonden weet met De Wonne Almelo, heb ik veel
mensen ontmoet en vaak lief en leed gedeeld. Jarenlang combineerde ik het
leven in De Wonne met mijn werk op het terrein van Kerk & Samenleving, en
nu met allerhande vrijwilligerswerk buiten de deur. De rode lijnen zijn vooral:
‘mensen in de knel’, ‘kerk & geloven’ en ‘de brede franciscaanse beweging’.
Waar ik zie dat mensen opbloeien en tot hun recht komen, gaat mijn hart open.
En ik vind het fijn om mijn capaciteiten (‘talenten’) in te zetten voor dat wat ik
goed acht. Het liefst in samenwerking en in wederkerigheid. Dat vind ik ook in
De Wonne. In 2017 werd ik actief bij Schuldhulpmaatje in Almelo. Daarin komen eveneens ‘werk’ en ‘verlangen’ bij elkaar…
Ik ben blij met De Wonne, de mensen die er wonen en het thuis dat ik er vind.
Heileen
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DE WONNE EN DE SLINGERBEURS
In het voorjaar zette de Raad van Advies ons op
het spoor van de Slingerbeurs. Nadat Daniëlle op
een informatiemiddag heeft gehoord hoe het allemaal werkte, hebben we ons opgegeven voor
de jaarlijkse beurs die op 2 juni gehouden werd.
De vragen die we zoal hadden werden vooraf ingediend en op de beurs konden we al snel contacten leggen. Diverse bedrijven en instellingen hebben ons voor een duidelijke klus ondersteuning
aangeboden.
Frida Koopman spreekt
het ROC

•
•

•

• Het ROC en de Rotary wilden ons op weg helpen met het vernieuwen van onze website en de
PR. De Rotary bracht ons in contact met Erwin Lette van reclamebureau
Stijlgenoten. Een project wat Heileen en Berno met hen hebben opgepakt.
St. Donkergroen, landschapsinrichting, heeft inmiddels in onze tuin het
snoeiwerk aan de grote bomen en de heg - wat al zo lang nodig was - gedaan. We kunnen weer een tijdje verder.
Schildersbedrijf Mulder is bij ons geweest en heeft ons van advies gediend bij
een aantal verfklussen. Ook heeft ze ons
de verf en materialen geleverd.
En het Repair Café Almelo, zelf een vrijwilligersorganisatie, is bij ons komen
kennismaken en heeft daarna haar diensten aan ons aangeboden. Hiervan hebben zij zelf een artikeltje in hun nieuwsbrief geschreven (zie hieronder).

Wij zijn heel blij met het ‘ontdekken’ van de
Slingerbeurs en de diverse contacten die wij
hier hebben mogen opbouwen.
RCA-vrijwilligers aan het werk

Frida
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Repair Café Almelo is via een match op De Slingerbeurs 2017 een samenwerking aangegaan met woongemeenschap De Wonne Almelo. In De Wonne kunnen mensen die om wat voor reden dan ook in de knel zijn geraakt een tijdje op
verhaal komen. Zo krijgen ze de gelegenheid om na te denken over de volgende
stap in hun leven. Het initiatief wordt gedragen door een aantal mensen die
diep bewogen zijn om mensen in nood te helpen.
Repair Café Almelo wil De Wonne graag ondersteunen en gaat wanneer er behoefte aan bestaat, kleine technische reparaties uitvoeren in het deels verouderde pand, een voormalig klooster gelegen aan de Arendboersweg. Het gewone onderhoud doen de bewoners zelf en RCA komt in actie op het moment
dat er specifieke technische knowhow vereist is. Keukenkastjes, een gasfornuis
en een historische deurbel werden inmiddels al aangepakt.
Wouter

TERUGKIJKEND OP DE WONNE ALMELO IN 2017
DOOR DE OGEN VAN PETER VAN HETEREN (RVA)

Peter van Heteren, RvA-lid

Tijdens de novembervergadering met de Kerngroep en de Raad van Advies kreeg ik de vraag
om iets te schrijven voor de Kerstbrief 2017. Dit
doe ik met veel plezier, want ik voel me betrokken bij het wel en wee van De Wonne. Gelukkig
is er in 2017 voldoende gebeurd waar we met elkaar met een goed gevoel op terug kunnen kijken.
Ook in 2017 heeft de Kerngroep twee keer aan
tafel gezeten met de Raad van Advies. Dit zijn
nuttige momenten in het belang van De Wonne.

Om te beginnen noem ik de versterking van de
Kerngroep met Danielle Geleijns, een mooi en feestelijk moment wat we met
elkaar beleefd hebben.
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Zowel Burgemeester Arjen Gerritsen als Wethouder Javier Cornelissen namen
in het afgelopen jaar de tijd om zich te verdiepen en te verbinden aan De
Wonne.
Niet te vergeten de Koninklijke Onderscheiding voor Ludger Schüling. Hij is
hiermee enorm verrast maar dit heeft ook zeker een uitstraling naar de kerngroepsleden en De Wonne. De Burgemeester kwam speciaal voor Ludger naar
de kapel om toe te lichten waarom het de Koning had behaagd. Een prachtig
moment waarbij de belangrijke functie van De Wonne in de Almelose samenleving is benadrukt.
In december 2016 is De Wonne aangesloten als partner bij het Armoedepact
Almelo. Deze aansluiting is tijdens diverse momenten in 2017 bekrachtigd door
de aanwezigheid van Kerngroepsleden tijdens bijeenkomsten van het Armoedepact Almelo. Ik ben er van overtuigd dat deze verbinding een meerwaarde
heeft voor De Wonne en de Almelose Samenleving. Al was dit alleen al omdat
hierdoor meer mensen De Wonne leren kennen.
Een laatste memorabel feit in het afgelopen jaar wil ik graag hier noemen, namelijk de verbinding die de kerngroepsleden
hebben gezocht en gevonden bij de zogenaamde ‘Slingerbeurs’. De ‘Slingerbeurs’ is
een digitaal systeem wat 24 x 7 365 dagen
per jaar digitaal actief is en op de eerste
vrijdag van juni fysiek plaats vindt. Op dat moment ontmoeten ‘zakelijk Almelo’
en ‘maatschappelijk Almelo’ elkaar in de hal van het ROC naast het station. De
ene partij heeft een vraag, de andere partij doet een aanbod. Voor ‘De Wonne’
levert dit nieuwe verbindingen op die in het belang zijn van het functioneren
van ‘De Wonne’. Denk daarbij aan technische ondersteuning of ‘gewoon’ een
klus in de tuin.
Terugkijkend durf ik te zeggen dat het jaar 2017 voldoende heeft ‘gebracht’
voor De Wonne.
Peter van Heteren
Lid van de Raad van Advies
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Wonder van Denekamp!
Het geschiedde in de vroege morgen van de 14e dag
van de 11e maand van het jaar onzes Heren 2017,
dat wij - als kerngroep van de Wonne op bezinning bij de zusters Franciscanessen van Denekamp,
bijeen gekomen waren voor het morgengebed.
Eén ontbrak er nog, en wij wachten, wachten…
Tenslotte hieven wij toch de openingszang aan:
“Dat jij op komt dagen, wonder voor iedereen…”
En zie daar, het wonder geschiedde: Daniëlle kwam binnen!
Berno

SAMENWERKING MET HET
MAATSCHAPPELIJK WERK
Wij werken graag samen met de Wonne.
Bij de Wonne kunnen mensen tot rust komen en krijgen zij alle ruimte om bezig te
gaan met het opbouwen van hun leven. Daarnaast krijgen de bewoners te
maken met taken die zij straks in de toekomst ook weer op zich zullen moeten
nemen. Bij de Wonne wordt er rekening
gehouden met elk individu en leeft iedereen met elkaar.

Koffietijd in De Wonne…

De Wonne is voor ons: Het begin van de toekomst.
Jerne van Gisteren,
Maatschappelijk werker
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WONNEDAGEN BIJ DE NICOLAASSTICHTING IN DENEKAMP
Het begint intussen een waardevolle traditie te worden; op 13-14-15 november
is de kerngroep enkele dagen naar Denekamp geweest. Het zijn dagen waarin
we de ruimte en de tijd nemen om de onderlinge verhoudingen als kerngroepsleden te verstevigen en Wonnezaken die wat meer tijd vragen te bespreken.
Dit keer hebben we maandag gesproken over hoe ieder de Wonne ziet; wat zijn
onze ‘grondwaarden’, wat betekent dit in de dagelijkse praktijk en wat willen
we uitstralen naar buiten. Dit laatste was mede van belang om te kiezen welke
‘slogan’ we willen gebruiken voor de vernieuwde website en folders.
Uiteindelijk kwamen we tot de omschrijving

‘Woongemeenschap de Wonne Almelo,
gastvrij en betrokken,
duurzaam en eenvoudig,
gevoed door geloof, hoop en liefde.’
Dinsdag hebben we ons verdiept in de ‘presentiemethode’; het zó aandachtig
aanwezig zijn bij het ‘verhaal’ van de ander, dat die echt ruimte voelt en ervaart
‘ik mag er zijn zoals ik ben’. Hoe gaan wij daar in de huis mee om en hoe kunnen
we elkaar als kerngroep daarmee op weg helpen, steeds weer opnieuw.
Ook zijn we in gesprek gegaan hoe wij als kerngroep elkaar kunnen aanvullen,
wat zijn ieders vaardigheden en beperkingen. Door deze te benoemen kun je
elkaar beter aanvullen. Tijdens de beide avonden hebben we ruimte genomen
voor ieders persoonlijk verhaal over haar/hem inspiratie en verlangen. Een
mooie manier om elkaar persoonlijker te leren kennen en verbondenheid te
ervaren. Deze was ook voelbaar in ons gezellig samenzijn daarna.
Woensdagochtend nog we een aantal praktische zaken besproken. Na samen
nog gezellig geluncht te hebben werd het tijd om weer naar Almelo te gaan.
We waren het met elkaar eens dat dit zeer waardevolle dagen zijn geweest die
zeker zullen doorwerken in ons ‘aanwezig zijn’ in de Wonne.
Frida
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Financiële verantwoording 2016

Bedragen

afgerond

in € 100

Baten
Bijdragen leden
Bijdragen medebewoners
Ontvangen giften
Rente
Totaal baten (a)

2016
24.300
29.400
17.800
500
72.000

2015
25.800
27.300
1.300
800
55.000

2014
25.900
39.500
8.100
900
70.400

2013
25.700
32.500
1.600
1.300
60.900

Lasten
Huisvestingskosten (1)
Onderhoud
Belastingen en verzekeringen
Afschrijvingen
Huren
Schoonmaakartikelen
Energiekosten
Totaal huisvestingskosten (1)

9.900
1.200
500
17.300
400
8.800
38.100

1.600
1.300
500
17.100
400
9.600
30.500

3.100
1.000
500
16.800
800
6.900
29.100

1.200
1.700
500
18.000
400
12.800
12.800

Directe kosten (2)
Huishouding
Was
Ontspanning
Boeken en studiekosten
Reiskosten
Totaal directe kosten (2)

9.800
300
1.400
900
200
12.600

11.500
600
600
900
0
13.600

11.500
300
800
400
500
13.500

12.300
500
500
500
700
14.500

0
1.200
700
800
0
600
3.300
500

100
1.100
800
500
200
100
2.800
2.600

200
1.800
700
600
100
500
3.900
2.800

100
1.600
1.000
400
300
900
4.300
400

54.500
17.500

49.500
5.500

49.300
21.100

53.800
7.100

Algemene kosten (3)
Kapel
Telefoon
Abonnementen en contributies
Representatie
Administratie
Diverse kosten
Totaal algemene kosten (3)
Betaalde giften (4)

Totaal kosten (b=1+2+3+4)
Expoitatieresultaat (a – b)
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LUDGER LICHT DE CIJFERS TOE
De meest recente cijfers, de linke kolom, zijn van 2016. 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 2013-2015 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 ze 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 wordt ondersteund door het Provincialaat van de Broeders Kapucijnen in Den Bosch. En hier in huis worden de boeken
al jaren bijgehouden door onze vrijwilligster Ada, recentelijk bijgestaan door Bert.
Enkele opmerkingen bij de cijfers
a. De bijdragen van de kerngroepsleden zijn iets omlaag gegaan (€ 1.500). Dat
komt doordat het (financiële) gat dat door het vertrek van kerngroepslid Peter
ontstond, niet onmiddellijk door Daniëlle werd opgevuld.
b. De totale baten zijn in 2016 € 17.000 hoger dan in 2015. De oorzaak is een
grote post die bij “ontvangen giften” is geboekt, maar niet echt een gift is. We
ontvingen eind 2016 onverwacht van de Gemeente Almelo gelden uit de landelijke Bed-Bad-Brood-regeling voor onze asielzoekers. Omdat dit onverwacht
was, was dat bedrag niet bij voor medebewoners te ontvangen bijdrage geboekt. Boekings-technisch was het makkelijker, dit bedrag dan ook niet bij de
‘bijdragen medebewoners’ in te boeken.
c. Het Exploitatieresultaat is in 2016 ook relatief hoog, juist vanwege de al genoemde grote meevaller van de Gemeente Almelo.
d. Bij de lasten lijkt het onderhoud extreem hoog. De reden is dat daarin de totale
renovatie van de bijkeuken in 2016 is opgenomen.
e. De hoogte van de financiële bijdragen van bewoners aan de Wonne is afhankelijk van de hoogte van hun inkomsten. Als we gemiddeld met 11 mensen (kerngroep + tijdelijke bewoners) zouden zijn geweest, had iedereen gemiddeld €
411,40 per maand moeten betalen.
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MIJMERING
Er hangt vandaag, 1 december, een zware mist over
Almelo. Vanuit mijn dakkapel zie ik een verzameling
grauwe, grijze daken, en op de platte daken wat plassen water. Hier en daar een verwaaiende witte rookpluim. Zo ziet een kille stad er uit. Nauwelijks een levend wezen te zien of te horen. Ook in huis is het
stil.. De herfst is gaande; nog even en het is winter.
De bladeren zijn van de bomen, en de kale takken
weten ook niet meer hoe de stad met wat kleur op
te fleuren. Ik zou eigenlijk nog een boodschap (sinterklaas!) moeten doen, maar stel het (weer) uit.

Berno Spekschate

Soms gaat het mij ook zo: de ene dag is de andere niet. Soms grijs en grauw,
dan weer doorbrekende zon. Er is geen patroon in te ontdekken. Maar hoe
goed is het dan om de warmte van de mensen om mij heen te voelen. De herfst
is ook in mij gaande, met zonnige momenten, dat wel: ik vind terug wat ik kwijt
was, herinner ik me weer iets wat ik vergeten was, verdwijnt er weer een lichamelijk ongemak, en iemand zegt: ‘Ik doe het wel even voor je’. Dat is het voordeel van leven in een gemeenschap. Er is altijd wel iemand die het van je overneemt als je het even niet meer ziet zitten! Zelfs Almelo kleurt dan weer!
Berno

OVER VERTROUWEN

Pentekening van Louis Spee

Ik heb ruim een jaar in De Wonne gewoond. Ik vind dat ik er bijzonder veel
heb bijgeleerd in die tijd, vooral van zowel warmte als irritaties voor medebewoners hier. Mijn blik is sterk op God gericht. Dit wil ik eerst zeggen. Nu kwam ik
vanuit een traumatisch verleden, direct
vanuit een psychiatrische opvang in Trier
(Zuid-Duitsland) hier terecht. Ik probeer16

de dit laatste, in het jaar hier, op een creatieve wijze, door middel van dichten,
tekenen en schilderen, op te lossen. Toch is het voor mij heel moeilijk om een
contact met medemensen te kunnen vóelen! Ik vind dit aspect echter wel belangrijk. Een soort paranoïde wereldangst, angst óók voor medemensen met
een groot ego, bracht mij in De Wonne. Levensangst is mijn belangrijkste existentiële innerlijk gegeven. Ik ga, denk ik toch met wat méér aards realiteitsbegrip hier weg. Hopelijk om op het volgende adres (Ootmarsumsestraat 82, een
ambulante woonvorm) ook weer te groeien. Ik dank in ieder geval ieder voor
de Liefde die men mij hier gaf en daardoor de mogelijkheid liet scheppen tot
innerlijke groei.
Ik denk dat niemand helemaal zonder een
ander mens kan. Dit klinkt logisch voor velen, maar voor mij zit in deze filosofische
opmerking een geweldig grote opgave, en
wel het element, de weg van het vertrouwen, van het hart. Ik vermoed dat toch
velen hiermee worstelen, maar dan – helaas! – onbewust!
Ik wil nu nog even terugkomen op mijn
verwijzing naar ‘God’ in het begin van
mijn verhaal; wie mijn gedichten zuiver
weet te lezen, zal hier met name het ballingskarakter in ervaren, m’n eigen exisLouis Spee
tentiële eenzaamheid. Vooral het Gemis
van en Verlangen naar God komt daar dan in voor. Ik heb ze in dit blad willen
plaatsen bij wijze van ‘afscheid’ en het tonen van mijn kwetsbaarheid aan allen.
Die kwetsbaarheid is toch een vóórwaarde tot werkelijk begrip naar elkaar achter de zo in gebruik genomen maskers van angst, in onze wrede geïndividualiseerde wereldmaatschappij waarin we zeer snel kunnen bevriezen. We dragen
voor elkaar maskers, maar ook voor onszelf.
Allen vaarwel dan, het gaat u allen goed! Psalm 139 zegt: ‘U kent mij’. Dit
schenkt mij in ieder geval onbeschrijfelijke moed in mijn even onbeschrijfelijke
eenzaamheid, angst en vertwijfeling.
Louis

9 december 2017
17

AB HARREWIJNPRIJS VOOR DE ALMELOSE EETHOEK!
Ik wil me graag aan u voorstellen, ik ben Monique van Baaren oprichtster van
Stichting De Eethoek Almelo. De Eethoek is een soort van gaarkeuken in Almelo
waar minderbedeelde mensen een gratis maaltijd kunnen nuttigen.
Enige tijd geleden ben ik op voorstel van Heileen
Holman door ‘De Wonne Almelo’ voorgedragen
voor de Ab Harrewijnprijs. We werden één van de
vijf genomineerden. Super trots was ik op het feit
dat Heileen het vertrouwen in ons had om dat
voor onze Stichting te doen, want De Eethoek
heeft door BBB (Bord-Beker-Bestek, die iedere
maandag in De Wonne een maaltijd voor ‘mensen van buiten’ aanbiedt, red.) de inspiratie gekregen om dit idee door te zetten. Mijn buurvrouw Margaret kookte daar destijds en zij wist
van mijn grote droom en heeft me toen een keer
meegenomen, want ik wist niet of ik het in me
had om dit te kunnen doen.
Doordat ik een paar keer had gekookt bij De
Wonne en met de gasten aan tafel had gezeten en
samen had gegeten werd het verlangen om dit te
gaan doen steeds groter. Toen ik aan diezelfde tafel in gesprek kwam met een van de zwervende gasten en ik hem in de stad had
opgezocht om zijn plekjes te zien en hem een slaapzak te brengen, wist ik het
ik zeker. Ik moest en ik zou. Vraag me niet waarom, maar het verlangen omdat
voor anderen te doen was zo groot, dat ik het niet tegen kon houden.
Monique en Stephan van
Baaren ontvangen de Ab
Harrewijnprijs 2017

Maar hoe moesten we aan eten komen en dergelijke? Mijn man kwam op het
idee om net als vroeger te gaan ruilen. En zo zijn we begonnen. We zijn op
Facebook een ruilhoek begonnen en ruilen decoraties tegen voedsel. En ben
nog steeds dankbaar en trots dat de roots van De Eethoek bij ‘De Wonne’ liggen.
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We mochten de winnaar van 2017 worden en ook nog eens van de Jubileumprijs omdat we de samenwerking met Steungezin.nl hadden gevonden en dit
ook in Almelo hebben opgericht.
Bij De Eethoek gaan nu tweemaal in de week 60 gasten aan tafel en wij eten
dan net zoals bij De Wonne met hun aan tafel. We hopen dit werk nog lang
voort te kunnen zetten.
Liefdevolle Groet
Monique

Noot van de redactie: De Ab Harrewijnprijs werd dit jaar
voor de 15e keer uitgereikt. Ab Harrewijn is op 13 mei 2006
plotseling overleden. Hij was een voorvechter voor ‘de onderkant van de samenleving’. Ter nagedachtenis aan hem
reikt de Stichting Ab Harrewijnprijs jaarlijks een geldbedrag aan de genomineerden uit. De winnaar ontvangt een
oorkonde en een aanzienlijke geldbedrag om het werk nog
meer te stimuleren! ‘Eethoek… van harte proficiat!’

Het Liefhebben
O God, help ons –
wij zijn niets zonder U!
zonder U zijn wij bang.
Geef ons de vlam van tedere liefde
opdat wij leren geven, vergeven.
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Louis

WALK OF PEACE
Op 17 september werd er in Almelo voor het eerst de Walk of
Peace georganiseerd door 14 organisatoren, waaronder een flink
aantal kerken, de Turkse moskee,
het huis van katoen, het AZC, een
werkplaats voor spiritualiteit en
woongemeenschap De Wonne.
Het is een wandeling tegen verharding in de samenleving, maar
vanuit een positieve insteek. De
route liep langs deze organisaties,
De vredesduiven worden opgelaten!
verschillende Stolpersteine en
het Joodse monument. Er was veel belangstelling, ook in De Wonne mochten
we veel van hen verwelkomen. Heileen vertelde hen over wat ‘vrede’ voor
Franciscus van Assisi betekende en hoe hij daarnaar streefde. Mensen kregen
een gebed over vrede mee dat vaak aan Franciscus wordt toeschreven. Zo hebben we hopelijk iets kunnen bijdragen aan een vreedzaam Almelo.
Daniëlle

Fluwelen tonen
Leven!
Diepte, Edel gezicht
het bespelen van de luit
de harp de gitaar,
hemelse klanken,
fluwelen tonen.
Louis
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ADA-DIENST… EEN OUD BEWONER AAN HET WOORD
Verbeelding, verlangen… ik heb mijn deel daarvan gekend. Zowel op een
goede, maar ook op een slechte manier.
Toen ik in 2015 bij De Wonne voor de deur stond, kon
mijn leven niet slechter gaan. Ik was dakloos, bankroet en verkeerde in de meest slechte gemoedstoestand die een mens zich voor kon stellen. Op
die bewuste dag, ergens in februari, veranderde
mijn leven voorgoed.

Open Oecumenische Gemeente

De Bleek in Almelo
Ik was een leven gewend van materialisme, overvloed en keiharde criminaliteit. Dat was destijds de verbeelding die ik had, het
niet te stoppen verlangen naar meer…. Datzelfde leven keerde zich tegen mij.

Op die bewuste dag begon mijn nieuwe leven. Ik kreeg een nieuwe kans. Ik
leerde een heel nieuw slag mensen kennen, andere moralen, een betere kijk
op mijn leven. Heel verfrissend, mooi, maar toch ook onbekend. Mensen als
Frida, Ludger, Heileen, Berno en Peter spiegelden mij een beter leven voor, een
leven dat tot mijn verbeelding sprak, een leven dat me intens aantrok. Ik kreeg
een ander soort verlangen, een verlangen naar rust, naar vrede…
Nu ruim twee jaar later heb ik alweer een geruime poos een woning, mijn oude
beroep van schilder weer opgepakt en werk aan een solide toekomst. Ik heb
kansen gekregen en aangegrepen, werd succesvol.
De Wonne was voor mij mijn redding, mijn veilige thuishaven vanwaar ik weer
kon uitvaren… Wat als De Wonne er niet geweest was? Wat als ik deze lieve
mensen niet tegen was gekomen? Wat was er van mij terecht gekomen?
Ik ben De Wonne en haar kerngroep dankbaar. Dit huis zal altijd een terugkeerplaats zijn, zoals een ouderlijk huis, mijn haven, waar ik vrienden voor het leven
vond!

Eric Pas

17 september 2017
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ADA diensten = Anders Dan Anders Diensten, worden ca. vijf keer per jaar in
de Open Oecumenische Gemeente De Bleek gehouden.

ONTWIKKELINGEN ROND HET EETPROJECT BORD-BEKER-BESTEK (BBB)
Sinds een aantal jaren kunnen mensen van buiten De Wonne, die een
warme maaltijd in een gezellige omgeving nodig hebben, op maandagavond bij ons komen eten. Het idee
kwam van enkel enthousiaste jongeren van pinkstergemeente De Banier, die een ruimte zochten voor
hun project. Het werd van meet af
aan een samenwerking tussen De
Ludger Schüling
Banier en De Wonne onder de naam
Bord-Beker-Bestek(BBB). Ook de financiën werden door beide partners gedragen.
In de loop der jaren stopten de Banier-vrijwilligers van het eerste uur. Er kwamen nieuwe vrijwilligers: van zowel De Banier als ook van De Wonne. Want het
was tenslotte een samenwerkingsproject. De Banier begon ook in hun eigen
ruimte een eigen eetproject op de woensdag en de donderdag. Door deze ontwikkelingen verdween de betrokkenheid bij BBB van de Banier als organisatie.
De vrijwilligers uit De Banier bleven op persoonlijke titel bij BBB betrokken.
Ongeveer twee jaar geleden ontstond er een splitsing binnen de Banier; een
deel van de gemeente splitste zich af en ging verder onder de naam ‘De Levensbron’. Toevallig gingen alle bij de Banier betrokken BBB-vrijwilligers over
naar de Levensbron. Zodoende was de betrokkenheid van de Banier bij BBB
geheel verdwenen.
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Binnen De Wonne en met de vrijwilligers denken wij na, of wij BBB als eigen
project van De Wonne zullen voortzetten, of dat wij een samenwerking met de
Levensbron zoeken.
Ludger

EEN NIEUW ASPIRANT-KERNGROEPSLID?!
Toen ik via de Franciscaanse Beweging hoorde
dat de Wonne Almelo op zoek was naar een
nieuw kerngroepslid, dacht ik meteen dat dat
weleens iets voor mij zou kunnen zijn. Een eerste
afspraak was al snel gemaakt en zo toog ik op een
zonnige julidag naar Almelo vanuit Sittard. Wat
gezellig daar in Almelo! In één dag maakte ik kennis met alle kerngroepsleden maar ook met veel
van de tijdelijke bewoners. Daarnaast zag ik dat
op zo’n zonnige zomerdag ook nogal wat oud-bewoners zo maar even langs kwamen voor een
praatje of een bakkie koffie.
Aspirant-lid Theo Verkerk

Genoeg redenen om twee keer een hele week
mee te leven in de Wonne. Voor mij was het snel
duidelijk dat het mij erg aansprak: met een groep gelijkgezinden samen te leven niet alleen in gezamenlijk gebed, maar ook in een gezamenlijke dagelijkse
inspanning om een gastvrije leefomgeving te creëren voor ons zelf maar ook
met en voor de tijdelijke bewoners.
Toch werd het ook weer spannend: na een derde week verblijf in de Wonne
naderde toch ook het moment om daadwerkelijk al dan niet te kiezen voor het
aspirant-lidmaatschap. Hoe prettig mijn verblijf er ook was; ik zal op termijn
toch ook het nodige achterlaten in Sittard. Mijn kinderen zijn inmiddels wel
zelfstandig, maar een vertrek naar Almelo is toch ook wel eens stukje loslaten
van mijn oude thuis. Ik zal ook de prachtige Zuid Limburgse omgeving achter
laten en nog maar één keer in de maand naar Heerlen kunnen gaan waar ik
inmiddels alweer jaren als vrijwilliger werk in de zorg voor ouderen in de psychiatrie.
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Inmiddels ben ik begonnen de oude kamer van Peter op te knappen. Als ik daar
mijn ‘eigen stekkie’ heb ingericht kan ik gaan proeven hoe het is om een steeds
weer tijdelijk verblijf in de Wonne om te zetten in een permanent wonen…
Theo

Zingen
Er klinkt gezang in het gebouw. Ik ga op zoek en vind de bron van dit geluid: iemand die luid zingend een toilet schoonmaakt! Meteen dringt zich een mogelijke artiestennaam op: de Zingende Pleeborstel.
Berno

WAT ZETTE ONS IN 2017 IN BEWEGING?
In mijn werk waren woorden die te maken hebben met ‘beweging’ belangrijk.
Als diakenen in de Protestantse Kerk zeiden ‘we komen ze niet tegen’, dan kregen we het vaak over ‘het in beweging komen’, het naar plekken toe gaan waar
degenen waarom ze zich bekommerden waren. Zoals de Samaritaan in Lucas
10: pas toen iemand dichtbij kwam, werd hij geráákt. Hij raakte ‘bewogen’. En
van daaruit kwam hij voor die ander ‘in beweging’. In ons huis zijn ‘mensen’
heel belangrijk, we zoeken naar wegen waardoor ze tot hun recht komen en
dat hen recht gedaan wordt. We proberen ze vanuit ‘bewogenheid’ te benaderen, gevoed door geloof. Zodat er weer iets van ‘leven’ en ‘van het leven genieten kan ontstaan’. Als kerngroep vinden we draagkracht in ons zoeken naar
God, die in Christus en in het Bijbel, ‘het Woord’, tot ons komt. Open naar de
wereld, proberen we iets van het licht dat wij ontvingen, door te geven en te
verspreiden. Vanuit ons hart, ‘er zijn’ en geïnspireerd door de Geest. Behoud
van de aarde, hergebruik, soberheid en eenvoudig leven horen daar ook zéker
bij…
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Heileen
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MENSEN DIE KWAMEN, GINGEN EN/OF BLEVEN
Naam
van
Adil
Ali
André
Antoinette
Azaduhi
Barbara
Berno Spekschate (kerngroep)
Dave
Daniëlle Geleijns (kerngroep)
Eric
Ernst
François
Frans
Frida Koopman (kerngroep)
Heileen Holman (kerngroep)
Johan
Leonie
Louis
Ludger Schüling (kerngroep)
Luz
Rachid
Rody
Roy
Sanaa
Theo (aspirant-kerngroepslid)
Vincent

02-02-2017
15-03-2017
29-07-2016
04-01-2017
05-12-2017
27-09-2016
01-02-2000
25-09-2017
14-10-2015
10-02-2016
05-01-2017
11-11-2011
05-05-2017
18-04-2012
16-05-2007
15-12-2016
07-09-2016
16-08-2016
19-06-1995
20-07-2016
19-12-2017
24-08-2017
30-08-2017
11-10-2017
10-12-2017
09-05-2017
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tot

09-04-17
19-04-17
26-02-17
02-08-17

26-12-16
01-12-17

15-08-17
01-06-17

24-12-17

05-09-17

01-07-17

WAT WILLEN EN WAT KUNNEN WIJ?
De Wonne Almelo is een vereniging. De kerngroepsleden vormden de leden
van deze vereniging. Samen bieden we een tijdelijk thuis aan mensen die dat
acuut nodig hebben. De meeste tijdelijks huisgenoten zijn bij hun komst zonder
onderdak en verkeren op een soort kruispunt in hun leven. Wij bieden onderdak, structuur, eten en drinken, een huiselijk klimaat en stimulans om nieuwe
wegen in te slaan. Ieder van de kerngroep heeft ook werkzaamheden buiten
de deur of doet vrijwilligerswerk in de samenleving. Er is geen personeel, we
doen het huishoudelijk werk en het klussen samen met onze tijdelijke huisgenoten en een aantal vrijwilligers. Dit kunnen wij bieden, de ‘professionals’ zorgen voor de ‘hulpverlening’.
Van onze huisgenoten verwachten we dat ze meedoen op het ritme van het
huis voor wat betreft de maaltijden en de koffie- en theetijden. Daarnaast is
het belangrijk dat ze bereid zijn om aan hun eigen problemen te werken en dat
ieder ook rekening houdt met de anderen. Dat houdt bijv. in dat er – in woord
en daad – respectvol met elkaar en anderen wordt omgegaan. Samen dragen
we de kosten van huisvesting en levensonderhoud. We hebben geen subsidie.
Tijdelijke huisgenoten verblijven in principe maximaal negen maanden bij ons.

OECUMENISCH AVONDGEBED
’s Morgens en ’s avond komt de kerngroep (van zondagavond t/m vrijdagavond) bij elkaar in de kapel op de eerste verdieping van ons huis. Iedere
woensdagavond hebben we hier van 19.00 tot 19.30 uur een open en oecumenisch avondgebed waarbij we zingen, luisteren, bidden en samen stil zijn. Dat
doen we in een halfopen kring rond de Paaskaars. Ieder ‘van buiten’, is dan van
harte welkom. Als je tussen 18.45 tot 18.55 uur aanbelt aan de zijdeur (‘Franciscuskapel’, 2x bellen), zwaait de deur open!
Aansluitend drinken we nog een kopje koffie of thee in de huiskamer en kan er
over allerhande zaken gesproken worden.
In overleg kan ook op andere avonden deelgenomen worden aan het avondgebed.
Heileen
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ONS NIEUWE LOGO
Het heeft even geduurd, maar nu kunnen we ons nieuwe logo presenteren! Het
is ontworpen door Frans Bakker. Als ik het zie, herken ik De Wonne Almelo erin!
o Ik zie een open verbinding met de wereld. Als Wonne willen we geen
eiland in Almelo zijn, maar open naar buiten en gastvrij voor wie van
buiten komt.
o Ik zie hoe de verschillende figuren elkaar dragen en gedragen worden.
Dit is ook wat we hopen: dat we elkaar dragen. Dat geldt evengoed
voor kerngroepsleden als voor onze huisgenoten.
o Ik zie kleurrijke figuren, en dat zijn we! We komen uit verschillende
windstreken en culturen, zijn heel verschillend, maar wonen - idealiter
- in harmonie met elkaar.
o Ik zie het uitvliegende erin. Dat willen we graag… dat onze tijdelijke
huisgenoten na verloop van tijd weer uitvliegen! Een nieuwe toekomst
tegemoet gaan!
Frans, namens de kerngroep… van harte bedankt!
Heileen
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Kerststal op straat in Monto Gordo, Portugal

Woongemeenschap De Wonne Almelo
wenst u en jou van harte
vrede en vreugde
in 2018!
Adil-Azaduhi-Berno-Dave-Daniëlle-François-Frans-Frida
Heileen-Louis-Ludger-Rachid-Rody-Sanaa-Theo
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