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‘WONNE IN BEWEGING’

Frida Koopman, voorzitter

In onze woongemeenschap de Wonne is veel in beweging. U kunt er een
en ander over lezen in het jaaroverzicht en de diverse bijdragen. Om te
beginnen is er een goede onderlinge sfeer in huis die we samen weten
te behoeden en waardoor het binnenkomen voor nieuwe huisgenoten
makkelijker een ‘thuis komen’ kan worden.
In en om het huis , op zolder, in de kelder en in de tuin wordt het een en
ander aangepakt door kerngroep, vrijwilligers en bewoners samen.
Er zijn groeiende contacten met instellingen en mensen die hun steentje
willen bijdragen om onze woongemeenschap een goede en gastvrije
plek te laten zijn voor ieder die hier voorbijkomt. Voorbijkomt als
(oud)bewoner, nachtjesgast, vrijwilliger, of zomaar een bezoeker. Het
stemt ons dankbaar dat we zo met elkaar een plek mogen zijn waar mensen nieuwe kracht en energie kunnen opdoen voor hun verdere levensweg. In dit teken hebben we ook een bijeenkomst gepland voor begeleidende instellingen op 16 januari a.s. ‘Heel de mens’.
In 2019 zal De Wonne-Almelo 25 jaar bestaan. Een heugelijk feit dat we
zullen gaan vieren met een bijeenkomst over ‘diaconale spiritualiteit’ op
18 mei en een viering en feest op 13 juli in het teken van ‘Dankbaarheid’.
U kunt de data vast noteren; later hoort u daarover meer.
Een blijvend aandachtspunt is voor ons om mensen te vinden die zich
echt kunnen en willen verbinden aan de Wonne. Het afgelopen jaar, nadat Theo zijn aspirant-lidmaatschap heeft opgezegd, - hebben we duidelijk beseft dat dit toch een héle stap is. En toch… met de mogelijke
plannen richting uitbreiding - waarover u verderop ook kunt lezen - zou
dit voor ons het grootste cadeau zijn voor 2019.
Toch zien we, ondanks de onzekerheden voor de toekomst het nieuwe
jaar met vertrouwen tegemoet. Dat is ook wat wij allen u toewensen:
Veel vertrouwen voor 2019!
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JAAROVERZICHT 2018
Het lijkt nog maar zo kort geleden dat ik het jaaroverzicht 2017 schreef.
Voor mijn gevoel is het jaar weer voorbij gevlogen. Wat was er bijzonder
dit jaar om te vermelden?
•

•

•

Het bijzondere van dit jaar was voor mij toch vooral de fijne sfeer in
huis. Met bewondering en respect zag ik hoe de bewoners ondanks
hun eigen problemen omkeken naar elkaar en elkaar hielpen. Maar
er was ook de ruimte dat mensen aan konden geven wanneer ze
even tijd voor zichzelf nodig hadden en op zichzelf
te zijn. En er was ook
veel humor! Zo was het
een huis waarin mensen
niet alleen samen wonen
maar ook echt een gemeenschap vormen. Ik
vind het fijn om daar deel
van uit te mogen maken.
Met humor en gezelligheid
Het is mooi om te zien
hoe tijdelijke huisgenoten fasen doorlopen. Als ze in de Wonne komen wonen hebben ze vaak een hele zware periode achter de rug,
en is het vooral belangrijk om tot rust te komen. Als mensen dan
bijgekomen zijn, ontstaat na verloop van tijd bij de meesten weer
het verlangen naar een plek voor zichzelf. Dat is gezond. Het stemt
ons als kerngroep dankbaar dat we daar, samen met vrijwilligers en
andere huisgenoten, een bijdrage aan kunnen leveren. Helaas gaat
het niet altijd zo.
Afgelopen jaar zagen we ons bijv. genoodzaakt een huisgenoot te
zeggen dat hij moest vertrekken omdat hij een aantal maanden niet
betalen wilde. Op die momenten doet het pijn dat het niet gelukt is
om iemand naar een nieuwe plek te begeleiden. Het zijn in feite
keuzes die mensen zelf maken, maar stelt ons voor de vraag hoe het
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•

•
•

•
•

•

•

te voorkomen was door anders te reageren.
Een andere huisgenoot is een paar weken weggebleven en we kregen geen contact. Maar deze huisgenoot stond plotseling weer op
de stoep. ‘Op je schreden terugkeren’, zo zegt een uitdrukking. Je
komt terug op een besluit omdat je tot inzicht komt dat het geen
goed besluit was. Deze huisgenoot was letterlijk en figuurlijk op zijn
schreden teruggekeerd en durfde toe te geven dat het geen goed
besluit was. Hij durfde weer aan te bellen. We vinden in principe dat
iedereen een tweede kans verdient, al stelde deze situatie ons als
kerngroep wel voor de vraag hoe we ervoor konden zorgen dat het
niet wéér mis zou gaan.
Eind vorig jaar werd Theo Verkerk aspirant-kerngroepslid. In maart
heeft hij aangegeven te willen stoppen. Je zou kunnen zeggen dat
ook hij op zijn schreden is teruggekeerd.
Op 9 april hielden enkele mensen uit het AZC in het kader van NL
Doet, en op 5 juni weer wat mensen van het bedrijf ETC. Beide keren
hielpen ze de tuin op orde te brengen.
Op 13 april hebben we als de Wonne Almelo samen het Repair Café
Almelo op de Slingerbeurs de Slinger-award gekregen.
Op 12 juni werd Safia geboren, dochter van Sanaa, onze huisgenote.
Een baby in huis doet ook wat met de sfeer in huis. Zo´n klein, kwetsbaar mensje haalt bij iedereen de
zachte, zorgende kant naar boven.
Ook dit jaar was er een uitje voor
vrijwilligers, huisgenoten en kerngroepsleden. Op 25 juli gingen we
met veertien mensen naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Een
heel gezellige dag, de we afsloten
met een heerlijke Chinese maaltijd.
In de zomervakantie gingen Berno
en Heileen weer naar Toscane. Ludger ging ook dit jaar bergbeklimmen, maar kwam eerder terug dan Oude ambachten en gebruiken
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•

•

•

•

gepland. Eén van zijn klimgenoten is tijdens de afdaling uitgegleden
en verongelukt. Een tragisch ongeval, wat je doet beseffen hoe
broos en kwetsbaar het leven is.
Later zijn Ludger en Daniëlle voor het eerst samen op vakantie geweest naar Cornwall. Frida ging dit jaar voor een stilteretraite naar
Bousquet naar Chevretogne in Frankrijk.
Onze huisgenoot Frans is vrijwilliger bij het Naturhus en
weet ontzettend veel van
bijen. Op 3 augustus gaf hij
voor geïnteresseerden een
rondleiding, liet een film zien
over bijen en vertelde enthousiast over bijen, en wat het Naturhus doet.
In september gaf onze coach
Remke aan dat ze het rustiger
aan wilde doen. Ruim vier jaar
heeft ze ons begeleid en geholpen bij communicatie, inzicht
in processen en het omgaan
met elkaars beperkingen. Op
Frans leidt ons rond in het Naturhus
17 oktober hebben we tijdens
het laatste begeleidingsgesprek afscheid van haar genomen en haar
van harte bedankt.
In oktober hadden we als kerngroep onze jaarlijkse Denekampdagen. Tijdens deze ‘retraite’ hebben we onder meer gesproken
over ons contactpersoon zijn en hoe we naast de mensen staan, het
vinden van een nieuwe coach, het zoeken naar een nieuw kerngroepslid én het 25 jarig jubileum van De Wonne Almelo in 2019.
Het huis konden we deze twee dagen met een gerust hart aan de
huisgenoten overlaten.
By the way, tijdens de Denekampdagen ontstond ook het idee om
Frans te vragen ‘inwonend vrijwilliger’ te worden. Tot onze vreugde

6

•
•

•

zei hij daarop ‘ja, van harte!’
In het voor- en najaar vergaderden we met de Raad van Advies. In
de najaarsvergadering kwam aan de orde dat Edgar Koning, in mei
2019 na 12 jaar lidmaatschap, afscheid van de RvA zal nemen.
Sint Nicolaas kwam op 30 november in de Wonne langs. Het was
een vrouwelijke, zwarte Sinterklaas.
Zij vertelde ons dat Sint Nicolaas
vroeger zwart was, en zwarte Piet
wit. De witte Piet was jaloers en
wilde ook zwart zijn. Toen is witte
Piet zwart geworden, en Sinterklaas
wit. In deze tijd van de zwarte pieten
discussie wilde Sinterklaas duidelijk
maken dat de huidskleur niet belangrijk is, maar dat het gaat om het
feest. Er waren veel leuke gedichten
en surprises gemaakt!
Onze zwarete Sint Nicolaas
En zo zitten we weer in de Adventstijd. Een donkere tijd waarin we leven in verwachting en hoop op de
terugkeer van het Licht. Het licht van (naasten)liefde, barmhartigheid, vrede en gerechtigheid, dat met de geboorte van Jezus in de
wereld is gekomen. Dat dit licht ons hoop mag bieden op een betere
toekomst, ons inzicht mag geven welke weg we in moeten slaan en
helpen keuzes te maken.
Daniëlle
Gewetensvraag
Wie was voor jou een engel in 2018?
Voor wie was JIJ een engel in dat jaar?
Soms blijken de grootste ‘bengels’,
engelen op je pad te zijn…!
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BOMEN EN TUIN
Tussen de Wonne en de Egbertuskerk (nu in gebruik als Voedselbank) groeiden coniferen, een
hulst en een lijsterbes. De lijsterbes is ooit door
vogels gezaaid, de andere bomen groeiden al bij
de zusters die hier tot 1994 woonden. Best
mooi, dat vele groen. Een goede woonplaats
ook voor vogels. En we zagen de stenen muur
van de kerk nauwelijks. Maar ook: alles groeide
hoog en dicht, en er kwam weinig licht ons huis
binnen. Daarom gingen stemmen op: toch maar
weg met die bomen, en lagere begroeiing in de
plaats ervan.
Bomen worden geveld!

Toen de lijsterbes vanzelf overleed, werd het
besluit genomen: alle bomen tussen Wonne en kerk weg. Frans maakte
een begin en trok de lijsterbes omver. Ik zaagde de coniferen af. Toen
stond er nog de hulst. Ik vond hem daar zo vrij zo mooi staan, dat ik
(vanwege het licht) alleen de onderste takken heb weggeknipt. Toen is
Egbert gekomen en heeft met de kettingzaag de boomstompen en wortels weggenomen en op zijn aanhanger afgevoerd.
Dit najaar is de Karmelcommuniteit uit Almelo vertrokken. Ons Wonnelid Frida, ook lid van deze communiteit, zei dat we wel wat uit hun tuin
konden halen. Zo gezegd, zo gedaan. Nu staan er Karmelitaanse Rododendrons tussen de Wonne en de voedselbank. En, omdat de buxus
door de rupsen waren aangevreten, kwam op die plek rode-bessenstruiken van de Karmel.
Zo zie je maar weer: als er iets weg moet, komt er elders vaak een kans
voor iets nieuws.
Ludger
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AFSCHEID VAN DE WONNE
Tot mijn eigen verrassing kwam ik er de
laatste vergadering van de Raad van Advies
achter dat mijn termijn als adviesraadslid
verstreken was. Zit ik dan al zo lang in die
Raad, dacht ik. Ja inderdaad vanaf 2007 heb
ik lid mogen zijn van deze raad. Toentertijd
ben ik gevraagd als opvolger van pater
Strijtveen, zaliger gedachtenis. Men wilde
graag weer iemand vanuit de religieuze wereld, want de Wonne wil zelf ook vanuit de
Franciscaanse spiritualiteit werken. Mijn indruk is dat dit ook werkelijk gebeurt.
Het scheidend lid van de RvA

Bij een woord als spiritualiteit kun je gemakkelijk gaan zweven en prachtige beschouwingen bedenken, maar in
de Wonne wordt spiritualiteit dagelijkse werkelijkheid. Om steeds maar
klaar te staan om mensen die onderdak zoeken in je huis op te nemen
en als huisgenoten mee te laten leven, is geen sinecure, want mensen
heb je in allerlei slag. En dan als Franciscus liefdevol om te gaan met iedereen die huisvesting geboden wordt, vraagt wel veel van je. Maar,
denk ik, zal ook veel voldoening kunnen geven als het een beetje goed
gelukt. Natuurlijk zijn er zo nu en dan strubbelingen. Waar niet?
Maar goed. Hoe heb ik mijn jaren met de Wonne ervaren. In alle eerlijkheid moet ik toegeven dat mijn inbreng wel zeer bescheiden was en met
veel van de dingen die in de vergaderingen besproken werden was ik
niet bekend. Hetgeen het meedoen met het gesprek soms wat lastig
maakte. Maar omdat het steeds om mensen ging, had het wel mijn aandacht. Dat is ook het mooie in de Wonne dat er met zorg wordt omgegaan met mensen die tijdelijke hulp nodig hebben en minstens een dak
boven hun hoofd. Nou in de Wonne wordt dat met liefde geboden.
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Binnenkort vieren we kerstmis. Voor mij is dat het feest van de menswording. Ik meen dat Luther ooit gezegd heeft dat we duizend keer kerstmis kunnen vieren, maar als Jezus niet in ieder van ons geboren wordt ,
het allemaal waardeloos is. Maar als Jezus in ons geboren wordt, dan
verandert de wereld. Hij was de mens , de Mensenzoon, bij uitstek. Dat
wij ooit mens worden zoals hij, dat is mijn kerstwensen alle goeds voor
het nieuwe jaar.
Edgar
lid van de Raad van Advies

Anneke schreef haar huisgenoten en de kerngroep, eind mei 2018
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Lieve bewoners en de kerngroep,
In februari kwam ik hier binnen. Leerde jullie kennen. Ben blij dat ik jullie mocht leren kennen. Vele mooie dingen waarop ik terug kan kijken
met een lach. Het koken met Rody, Marc en Richard… super leuk!
De minder momenten horen er helaas ook bij.
De kerngroep die me onderdak gaf, en waarvan ieder voor zich het
goed met je voor hebben. Ben ik van overtuigd. En dankbaar zeker. Afscheid nemen is niet mijn sterkte kant. Maar ik wens ieder alle goeds,
kom jullie zeker bezoeken. En neem jullie mee in mijn hart.
Lieve mensen, ‘k wens ieder alle goeds!
Anneke

SLINGER-AWARD GEWONNEN!
Op 13 april werden we verrast met de
Slingeraward, op grond van de match
die we in 2017 gesloten hebben met het
Repair Café Almelo (www.repaircafealmelo.nl).
Náást de doeltreffende hulp die zij ons
meermalen verleend hebben, kregen
we nu een cheque van 250 euro! Beide
kregen we tijdens de Slingerbeurs in
2018 een mooie schaal en oorkonde
waarop staat dat het bedrag voor ons is,
maar dat de winnaar van de match is
‘reparaties naar behoefte door Repair
Café Almelo’.

Cheque, oorkonde en fraaie schaal!

Dubbel dank aan de mannen van het
Repair Café, want zonder hén was deze toekenning ons nimmer ten
deel gevallen Wij bedankten alle medewerkers enige tijd later met een
mooie taart.
Heileen

De medewerkers van het RCA,
Daniëlle en Frida
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NIEUW LEVEN IN DE WONNE
Op 12 juni is Sanaa bevallen van een mooie, gezonde dochter! Helaas
ging het niet zoals vooraf gepland. De aanstaande moeder belandde ca.
10 dagen voor de bevalling met spoed in het ziekenhuis waar ze met
veel zorg omringd werd.
Rond de datum dat ze ‘uitgeteld’ zou zijn,
werd de bevalling ingeleid. Uiteindelijk
kwam de kleine Safia alsnog via ‘de keizersnee’ op deze wereld. Het was heel
bijzonder om hierbij – rond 2 uur ‘s
nachts - aanwezig te mogen zijn! Zó had
ik nog geen kwartier na de bevalling dat
mooie kleine meisje al in mijn armen en
fluisterde ik haar lieve woordjes toe…
Onze kleine Safia, 12 uur oud

Met het kindje ging alles naar wens, maar
moeder moest nog ruim een week in het ziekenhuis blijven. Op 19 juni
kwamen ze samen thuis… en dán merk je hoe zo’n kleine hummel grote,
sterke mannen verandert!
Met hulp van de wijkcoaches, de fysiotherapeute, het consultatiebureau én enkele goede vriendinnen is Sanaa nu op het ‘zelfstandig moeder zijn’ voorbereid en kan nog déze maand haar nieuwe woning betrekken. Zo komt alles op zijn pootjes terecht…
Heileen
38 en 14
38 naar mijn kamer
en nóg 14
naar mijn bed:
welterusten, trap!
Tot morgen.

14 en nóg 38
naar de nieuwe dag,
nog menig keer vandaag
draag je mij tot krakens toe.
Je geeft nog niet op!
Tot vanavond, trap!
Berno
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AL BIJNA 10 JAAR WEKELIJKS… WELKOM VOOR EEN MAALTIJD!
Eind 2008 stonden Liesbeth en Willemien op de stoep. Gewapend met
een mooi rapport. Ze wilden - toen nog als jongeren vanuit ‘De Banier’ voor zwervers en daklozen gaan koken! ‘Zou het in de keuken van De
Wonne kunnen?’ De kerngroep had de maand ervoor besloten meer
naar buiten te treden en dus wilden we van harte sámen aan de slag.
Meteen zijn Berno en ik met Liesbeth en Willemien in gesprek gegaan.
Samen spraken ze de plannen door, keken
naar de haken en ogen, enz. Ten slotte stelden ze de eerste maandagavond vast: 16
maart 2009. Ondertussen waren er allerlei
jongeren uit ‘De Banier’ bereid die mee wilden doen! Ze stonden echt te tráppelen om
‘mensen van de straat’ te ontvangen…!
De realiteit bleek weerbarstig. De eerste
maanden waren er twee trouwe gasten en
enkele anderen. Daarom verdwenen de
jongeren, één voor één. Pas met Kerst in Koken voor Bord-Beker-Bestek…
koken!
2009 was de eetkamer bij het Kerstdiner
écht vol! Toen waren ook de meeste vrijwilligers… 50+.
Ondertussen waren we eraan gewend om - voordat het eten op tafel
stond - ‘de doelgroep’ op straat uit te nodigen! Dat werkte goed. Vaak
zat het mudvol, dan weer waren er een stuk minder… De laatste jaren
veranderde de doelgroep. Kwamen eerst vooral de drank- en druggebruikers, nu komen er vrijwel allemaal mensen met een krappe beurs
en mensen die de gezelligheid van samen eten zoeken.
Oóit begon het als een samenwerkingsproject van De Banier en De
Wonne. Gaandeweg trok De Banier zich stilzwijgend terug en sinds enkele jaren wordt BBB alleen door De Wonne gedragen, samen met vrijwilligers (o.a. vanuit ‘De Levensbron’) en maatschappelijke stagiairs.
Heileen
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NIEUWE VLOERBEDEKKING IN DE KEUKEN DANKZIJ ‘TER HORST’
Eindelijk was het dan zover! Op dinsdag 11 september ontruimden we de
keuken en werd de eetkamer een
pakhuis! Waar overigens ook nog gegeten moest worden…
Op 12 september kwamen twee
mannen van woninginrichter Ter
Horst in Almelo de oude vloerbedekking verwijderen en daarna de vloer
egaliseren.

Nieuwe vloerbedekking in de keuken

De volgende dag werd met veel precisie de nieuwe vloerbedekking (met
opstaande randjes!) gelegd. Een dag
later aten we weer in de eetkeuken.

Dankbaar zijn we de firma Ter Horst (www.terhorstprojecten.nl), maar ook
(de organisatie van) de Slingerbeurs! Ter Horst doneerde ons de keukenvloer met alles erop en eraan. Maar zonder Slingerbeurs was ‘deze match’
nooit en te nimmer gemaakt!

Daniëlle
Wat de kok moet weten:
Hoeveel eters vandaag?
Na-eters (Bewaren dus!)?
Vegetariërs (V)?
Allergieën! (kaas) ?
Vleesloze woensdag.
Halal- eters ?
Gebruik ook de restjes van gisteren!
Doe zelf de inkoop wat nodig is.
Om 18.00 uur eten we.
Kok, succes!
Maar je hoeft niet af te wassen!

Berno
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KERNGROEPSLID WORDEN VAN DE WONNE, EEN HEEL PROCES
In de Jaarbrief 2017 vertelde Theo Verkerk
over zijn kennismaking met de Wonne en de
stap die hij genomen had om aspirant-kerngroeplid te worden. Theo leerde de Wonne
kennen via de Franciscaanse Beweging en
kwam vanuit Sittard kennis maken. Dit beviel wel zo goed dat hij in december 2016
aspirant-lid werd.
Hij begon voortvarend de kamer van Peter
op te knappen en er zijn eigen stek van te
maken. Om van daaruit zoals hij zelf schreef
Theo Verkerk
‘te gaan proeven hoe het is om een steeds
weer tijdelijk verblijf in de Wonne om te zetten in een permanent wonen.’ En inderdaad als je meer hier bent kun je pas gaan voelen wat het
werkelijk voor je betekent om kerngroepslid te zijn. Dat is meer dan alleen je eigen ‘thuis’ in Sittard op te geven. Het betekent je kunnen wortelen in een ander gedeelte van Nederland én in een woongemeenschap
waar steeds opnieuw andere mensen aanschuiven. Om van de Wonne
je werkelijke ‘thuis’ te maken, dat vraagt de tijd nemen en ervaren wat
dat met je doet.
Helaas heeft Theo na enkele maanden moeten ontdekken dat de
Wonne en Twente niet echt zijn thuisland zouden kunnen worden. Dit
heeft hem, weliswaar met pijn in het hart, doen besluiten weer terug te
gaan naar zijn huis in Sittard.
Wij vinden het jammer dat Theo onze Wonne niet is komen versterken,
maar wensen hem toch vooral het beste toe in zijn eigen ‘thuissituatie’.
Binnen de Franciscaanse Beweging komen we Theo regelmatig tegen en
weten dat het goed met hem gaat.
Frida
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Financiële verantwoording 2017
Baten
Bijdragen leden
Bijdragen medebewoners
Ontvangen giften
Rente
Totaal baten (a)

Bedragen
2017
28.500
39.000
2.000
300
69.800

Bedragen
2016
24.300
29.400
17.800
500
72.000

afgerond
2015
25.800
27.300
1.300
800
55.000

in € 100
2014
25.900
39.500
8.100
900
70.400

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

2.400
1.000
300
17.400
500
8.200
29.800

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

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

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

11.500
300
800
400
500
13.500

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

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

200
1.800
700
600
100
500
3.900

Betaalde giften (4)

9.500

500

2.600

2.800

53.800
16.000

54.500
17.500

49.500
5.500

49.300
21.100

Totaal kosten (b) (b=1+2+3+4)
Expoitatieresultaat (a – b)
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DE CIJFERS TOEGELICHT DOOR LUDGER
De meest recente cijfers, de linker kolom, zijn van 2017. Omdat de jaarcijfers
pas na 31 december worden opgemaakt, lopen die altijd bijna een jaar achter.
In de andere kolommen is de financiële ontwikkelingen 2014-2016 te volgen.
Cijfers zijn maar cijfers. Ze geven wel aan dat de Wonne Almelo zichzelf kan
bedruipen (De Wonne ontvangt 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 kerngroepsleden 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 en aandacht, hun 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. De bijdragen van de kerngroepsleden zijn iets omhoog gegaan (€4.200).
Dat komt doordat de financiële bijdrage van Daniëlle nu over het hele jaar
meetelt.
b. De grootste verschillen met 2016 zijn de bijdragen medebewoners ( plus
€ 9.600) en de ontvangen giften ( min € 15.800). Dat heeft vooral een boekings-technische reden: De bijdrage van de Gemeente Almelo voor onze
asielzoekers (Bed-Bad-Brood-regeling) is in 2016 bij ‘giften’ geboekt, en in
2017 bij ‘bijdragen’.
c. De som van beide posten is in 2017 aanzienlijk lager dan in 2016, omdat
in 2017 bijna al onze bewoners een minimumuitkering hadden, en hun
maandbijdrage daarom laag was (€ 350,00 per maand).
d. Bij de lasten is het onderhoud veel lager dan in 2016 ( min € 7.500), omdat
in dat jaar de renovatie van de bijkeuken gerealiseerd is.
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 € 407,70 per maand moeten betalen.
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EEN GEMÊLERD GEZELSCHAP!
Het kan gebeuren dat, als er bij de
Wonne aangebeld wordt, niemand
open doet omdat de bel niet gehoord
is. Dat kan, omdat onze bel-installatie
nog uit zeer oude tijden stamt. Het kan
ook dat de bel wel gehoord is, en ieder
dacht dat een ander wel zou open
doen. Wat ook kan gebeuren: er hollen
er twee naar de voordeur. Dat is dan
sneu voor wie net te laat komt.
Als er wel open gedaan wordt, kan het
zijn dat degene die de deur opent zich
Berno ‘een gemêleerd gezelschap’
voorstelt en zegt: ‘ik ben hier vrijwillig(st)er’. Het kan ook dat gezegd wordt: ‘Ik woon hier tijdelijk’, of ‘ik ben
kerngroepslid’, of ‘ik heb hier gewoond en…’.
Voor een buitenstander kan het moeilijk zijn er wijs uit te worden: want
wie is wat? Maar alles went, ook in de Wonne.
Allen hebben iets met de Wonne, en vinden het belangrijk of gewoon
leuk, om als vrijwilliger daar vorm aan te geven. De een komt af en toe
een kop koffie halen: omdat hij hier een tijdje gewoond heeft weet hij
nog precies hoe laat de koffie vers is. Een ander heeft een taak op zich
genomen om de Wonne te ondersteunen: een klus in de tuin, een huishoudelijk karweitje, iemand helpt een ander met de Nederlandse taal.
Er is een computertechnicus. Iemand helpt bij de boekhouding. Anderen
helpen bij het eetproject op maandagavond, of koken een keer. Als er
verhuisd moet worden, zijn er altijd wel mensen die klaar staan om te
helpen.
Voor ontspanning, uitwisseling en nadere kennismaking met elkaar is er
de ‘Open Avond’: elke laatste vrijdag van de maand een soort instuif:
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wie wil en kan is welkom. Er is ruimte voor kletsen, een spelletje. Erg
populair is de sjoelbak! Men kan darten, kaarten, puzzelen, of muziek
maken. Soms is er een film, of een activiteit als bingo. Wie er woonde
kan er misschien iemand tegenkomen die er toen ook woonde. Op zo’n
vrijdagavond is er geen onderscheid tussen de aanwezigen.
Zo is en blijft de Wonne een gemêleerd gezelschap, waar toch altijd wel
de deur geopend wordt voor wie binnen wil.
Berno
FRANCISCUSFEEST IN TWENTE!
Ook dit jaar organiseerden we samen met De
Wonne Enschede het Franciscusfeest. Dit jaar
viel het op zondag 7 oktober. Op verschillende
manieren stonden we aan de hand van het Zonnelied stil bij ‘de vruchten’ van een leven in ontvankelijkheid en dankbaarheid.
Heileen

LIEVE BROERS EN ZUSSEN
Hier een paar woorden van mij. Zoals jullie misschien weten ben ik vaste
bezoeker van het woensdagavondgebed en de open avonden in De
Wonne. Ik was jarenlang postbezorger van beroep. Door ziekte van mijn
oog (het wilde niet meer sluiten) heb ik vorig jaar besloten weer productiewerk te gaan doen (emmers maken bij Kruwel Plastics). De ziekte is na vele bezoeken en controles bij MST in Enschede - nagenoeg genezen.
Hier ben ik God dankbaar voor. Ik wil iedereen gezegende kerstdagen en
een gezond 2019 toewensen.
Vrede en alle goeds,
Henk Compagne
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OPEN AVONDGEBED

Ludger over het ‘open avondgebed'

Op woensdags is er om 19.00 uur in de
kapel van de Wonne een ‘Open Avondgebed’. Maar wat heet ‘open’? Want
elke avond (behalve maandag) wordt er
om 19.00 uur door de kerngroep gebeden. En nooit is het besloten. Want altijd mogen er ook anderen meedoen,
huisgenoten of iemand van buiten. Feit
is dat dit slechts heel zelden gebeurt.

Maar op de woensdag zijn mensen uitdrukkelijk uitgenodigd om met de
kerngroep mee te bidden. Het wordt ook bij onze publiciteit, onder andere via de website, meegenomen. Er komen dan ook elke week mensen
van buiten. Niet veel, maar de één komt bijna elke week, de ander regelmatig, weer een ander een enkele
keer.
We zingen, we bidden, er wordt gelezen - vaak uit de bijbel, soms een andere tekst, bijv. van Franciscus - en er
is stilte. De stilte is een ruimte om tot
jezelf te komen, allerlei ervaringen
van de dag op z’n plaats te laten vallen. De stilte is ook een ruimte waar
God aanwezig kan zijn. Meer dan op
andere dagen worden op woensdagavond persoonlijk gebeden hardop
uitgesproken. Ook steken mensen ter
ondersteuning van hun gebed kaarsen aan.

De kapel van De Wonne

Om 19.30 uur is dan iedereen welkom
in de huiskamer voor een kopje koffie of thee (of een glas water).
Ludger
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WALK OF PEACE
Op vrijdag 15 september 2018
werd voor de tweede keer in
Almelo de Walk of Peace georganiseerd.
In kleine groepjes werd in de
binnenstad een route gelopen
langs kerken, een moskee,
Zo timmeren we geregeld aan de weg
en allerlei plekken waar
een activiteit plaatsvindt gericht op het thema van de Vredesweek ‘Generaties voor vrede ‘. In het Huis van Katoen en Nu werden bloembollen
uitgedeeld die door de wandelaars gepoot werden in het Vredesteken
op een plek aan de Hagengracht. Op het Kerkplein (Grote Kerk) komen
ouderen en jongeren aan het woord over het thema. In verschillende
kraampjes geven kerken en organisaties informatie over wat hen beweegt als het gaat om Vrede.
Ludger en Daniëlle hebben daar ook met een kraam van de Wonne gestaan. Verschillende wandelaars hebben ze verteld wat de Wonne is, en
er werden veel folders meegenomen. Er was een afsluitende bijeenkomst in de Georgius-basiliek, daarna werden in de tuin (vredes)duiven
losgelaten. Het was mooi dat er zoveel belangstelling was waaruit blijkt
dat het thema Vrede leeft in de stad. Hopelijk heeft deze dag bijgedragen aan meer begrip en tolerantie tussen generaties en culturen.
Daniëlle

Het duurde wat lang
Het is het jaar 2000: ‘We moeten de zolder eens opruimen’.
Het is het jaar 2005, 2010 of 2011, 2012….
Het is het jaar 2018: in een paar dagen is de zolder opgeruimd!
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JEUGDHUIS EGBERTUS EN DE WONNE…
Direct naast de Wonne en eraan vast gebouwd, staat het Jeugdhuis Egbertus of kortweg het Egbertushuis. Beide gebouwen waren vroeger eigendom van de Egbertusparochie en zijn bij de verkoop van de kerk
meegegaan naar woningbouwvereniging Sint Joseph.(Stja). Stja is dus
van beide de verhuurder. Nu, door landelijke wetgeving, Stja een hogere
huur moet gaan vragen aan het bestuur van het Egbertushuis lijkt het
voor hen problematisch te worden om deze op te brengen met de huidige bezetting van het huis. Samen met Avedan wordt bekeken of, en op
welke wijze, de activiteiten uitgebreid kunnen worden ten behoeve van
de buurt.
Tegelijkertijd merken wij als Wonne dat wij vaak ‘vol’ moeten verkopen
als er een aanvraag voor tijdelijke bewoning is. Ook wanneer er bijv. een
moeder met kind(eren) of een stel zich aanmelden, hebben we geen
ruimte: daarvoor zijn onze
kamers te klein. De afgelopen maanden zijn er vanuit
de Wonne verkennende gesprekken geweest met zowel
het jeugdhuis als met Stja.
Natuurlijk zou het bestuur
van het Egbertushuis het
liefst zélf haar activiteiten
uitbreiden. Daarvoor hebOns buur(t)pand… het Egbertushuis!
ben zij van Stja de tijd gekregen. Toch bezinnen wij ons in de Wonne op wat het voor ons betekent
om uit te breiden. Wat dit betekent voor vrijwilligers en de kerngroep,
wat kunnen we aan, hoe moeten we een en ander organiseren. Zodat,
als er ruimte gaat vrij komen, wij ook kunnen handelen.
Frida
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OPRUIMEN KELDER EN ZOLDER
De kelder en de zolder zijn zo van die
ruimtes in ieders huis waar we van alles
neer stouwen en denken; ‘dat gaan we later eens opruimen’. In de Wonne, een
huis met zoveel bewoners geldt dat denk
ik in driedubbele mate. We krijgen iets ter
vervanging en willen het oude nog niet
weg doen, want je weet nooit wanneer
het nog van pas komt. Of bewoners gaan,
hebben nog geen ruimte om alles mee
Zolderopruiming!
te nemen en… komen hun zaken niet
ophalen. Iedereen vergeet dát het er nog staat. Onze zolder die over het
hele huis loopt, had nog maar een héél smal gangetje om tot het eind te
komen. En iets vinden in de kelder,… tja… Wie had er nog zin om hieraan
te beginnen. En waar zou het toch allemaal heen moeten.
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Gelukkig kwam Frans op de proppen met het aanbod zijn schouders eronder te zetten. Kelder, zolder en schuur zag hij als een geheel om orde
in de scheppen. Met overleg en beleid kwam er ruimte, werden planken
gemaakt etc. En ja toen kon er écht gewerkt worden. Eerst heeft ieder
zijn/haar eigen spullen die bewaart moesten blijven uitgezocht. Daarna
aanbieden bij de kringloop en Marktplaats, maar veel kwam toch ook
terecht op de stort. Gelukkig hebben we bewoners in huis die graag een
handje uitsteken; Adil, Patrick en Patrick waren mee van de partij om
alles van de zolder naar buiten te brengen.
De volgende dag kwam onze vrijwilliger Jos met zijn busje en grote aanhanger zodat ook de gang naar de stort snel en vakkundig verliep. En dat
niet alleen; ook de stemming bleef er goed in. Jongens ontzettend bedankt; nu kan er gewerkt worden aan een herinrichting van kelder en
zolder. Frans heeft daar zo zijn ideetjes al over…
Frida

‘HEEL DE MENS’… EEN MIDDAG
VOOR HULPVERLENERS
Onze woongemeenschap bestaat uit
een kerngroep en huisgenoten; mensen die tijdelijk in de Wonne wonen.
Voor iedere huisgenoot telt op
haar/zijn eigen wijze dat je op een
‘kruispunt’ van het leven staat. Er is van
alles gebeurd waardoor je nu (even)
geen dak boven je hoofd hebt. Via een
hulpverlener heb je de weg naar de Wonne gevonden om in een huiselijke sfeer tot rust komen, en daarna de moed te hebben om het leven
weer op te pakken.
Steeds meer merken we hoe belangrijk het is dat de Wonne (kerngroep),
huisgenoot en hulpverlening op hetzelfde spoor zitten. Vooral ook dat
we wéten wat de een doet en wat de ander doet. Vooral na de invoering
van de Participatiewet is er veel veranderd in hulpverleningsland; een
reden te meer voor de volgende bijeenkomst.

Woensdag 16 januari van 15.00 - 17.00 uur
een bijeenkomst voor hulpverleners.
Wij gaan dan met elkaar in gesprek over
de verwachtingen en werkwijze over en weer.

Mocht u als hulpverlener geen uitnodiging via de mail gehad hebben en
heeft u wel belangstelling voor deze bijeenkomst neemt dan contact met
ons op!
Frida
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REVALIDEREN NA MIJN KNIE-OPERATIE
Met precisie en deskundigheid kreeg ik
mijn nieuwe knie. Al jaren liep ik met één
kruk, soms vervangen door een wandelstok of door mijn nordic walking
sticks. Eéns per halfjaar een spuit tegen de pijn en zo was er redelijk mee
te leven. Maar beperkend was het zéker. Toen op een gegeven moment
de spuit niet meer werkte, werd de pijn tóch te overheersend. Dus eindelijk gecapituleerd. Dokter Wagenaar zette me op zijn lijst en zo ging ik
op 24 januari bij OCON (Hengelo) onder het mes.
Al in het ziekenhuis sta je de eerste dag na de operatie alweer op je eigen
benen. Dan even een vierpoot. Een dag later twee krukken. En lopen
maar… voorzichtig traplopen ook. Het ene moment voel je je een hele
Piet, maar het volgende moment moe en futloos. Revalideren kost energie! Lichaam en geest werken op elkaar in. Dat merkte ik dubbel en
dwars.
Na twee nachten ziekenhuis en drie nachten zorghotel mocht ik verder
revalideren in De Wonne. Eerst nog bedlegerig en afhankelijk van de anderen. Maar gaandeweg kon ik weer bij de koffiemomenten zijn en nog
weer later ook aan tafel en in de kapel! Door het traplopen en afstanden
in huis, kreeg ik meteen al veel oefening! Huub, de fysiotherapeut, was
heel tevreden. Na zes weken gingen de krukken aan de kant en na de
eerste controle mocht ik eindelijk mijn auto weer pakken!
Dat was ook meteen het startsein om terug te gaan naar Nijverdal.
Met weemoed en vele goede herinneringen aan de weken dat ik fulltime
in De Wonne mocht zijn!
Al vele maanden loop ik nu weer als een kievit, al is er nog een lichte pijn
en is de kracht nog niet ‘als van ouds’… maar dankbaar ben ik dat ik zo
voorspoedig ben genezen!
Heileen
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Hallo,
Ik ben Ursela en woon vanaf 3 oktober in De Wonne. Maar laat ik me even
voorstellen. Ik heb twee volwassen dochters. Sinds kort ben ik gescheiden en,
omdat ik geen andere woonruimte kon vinden, kwam ik hier. Daarvoor
woonde ik een halfjaar op een camping, maar per 1 oktober moest ik verkassen. Het was dus hard nodig om elders onderdak te vinden! Gelukkig lukte dat
in De Wonne!
Ondertussen woon ik hier nu ruim twee maanden. Ik heb goede contacten met
de andere bewoners en de kerngroep. Zij hebben me goed opgevangen en begeleid in de situatie waarin ik nu ben.
Ik ben druk bezig allerlei zaken te regelen. Ik zoek woonruimte, en ook ander
werk. Ik brak nl. mijn pols en daar bleek van alles achter weg te komen. In
januari volgt een operatie. Nu én straks kan ik mijn werk als postbezorger niet
meer doen. Dat vind ik heel erg jammer!
In huis doe ik allerlei corveetaken. Vooral als vróuw zie je wat
anderen vergeten schoon te maken.
Daarom zijn ze natuurlijk blij met mij!
Mijn grootste hobby is dahlia’s kweken.
Dat doe ik samen met mijn vriend Dick.
Ursela

Eindelijk!
De aanhouder heeft gewonnen:
er liggen geen natte handdoeken meer in de wasmand!
Berno
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MENSEN DIE KWAMEN, GINGEN EN BLEVEN
Naam
Adil
Anneke
Berno Spekschate (kerngroepslid)
Daniëlle Geleijns (kerngroepslid)
Denise
Heileen Holman (kerngroepslid)
François
Frans
Frida Koopman (kerngroepslid)
Ludger Schüling (kerngroepslid)
Marc
Louis
Patrick H
Patrick W
Rachid
Richard
Rody
Roy
Sana
haar dochtertje Safia
Theo (aspirant-kerngroepslid)
Ursela

van
02-02-2017
07-02-2018
01-02-2000
14-10-2015
02-06-2018
16-05-2007
11-11-2011
05-05-2017
16-08-2018
18-04-2012
19-06-1995
01-03-2018
16-08-2016
11-07-2018
20-09-2018
18-12-2017
18-04-2018
24-08-2017
03-01-2018
11-10-2017
12-06-2018
00-12-2017
04-10-2018

tot
26-05-2018

11-07-2018

03-04-2018

15-12-2018
02-01-2018
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03-06-2018
17-04-2018
01-08-2018

26-03-2018

Brandweer
In de brandweerkazerne
kijken de mannen op de klok:
en weten: in de Wonne
gaan ze nu eten,
maar eerst nog het brandalarm!
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Engelen onderweg…..

Woongemeenschap De Wonne Almelo
wenst je van harte toe
dat je voor velen een engel mag zijn
in 2019!
Adil-Berno-Daniëlle-François-Frans-Frida
Heileen-Ludger-Patrick-Patrick-Richard-Safia-Sanaa-Ursela

