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JAARVERSLAG 2018 
 
In de Jaarbrief wordt altijd verslag gedaan van de bijzondere dingen die 
we in huis meemaken. Daniëlle en Heileen zetten deze op papier.  
 
Algemeen 
 

•  Het is bijzonder is te zien dat onze bewoners, ondanks hun eigen 
problemen, vaak ook omkijken naar elkaar en elkaar helpen.  En er 
is ook veel humor! Zo is het een huis waarin mensen niet alleen sa-
men wonen maar ook echt een gemeenschap vormen. 
 

• Je ziet dat tijdelijke be-
woners verschillende fa-
sen doorlopen. Als ze in 
de Wonne komen wonen 
hebben ze vaak een hele 
zware periode achter de 
rug, en is het vooral be-
langrijk om tot rust te ko-
men.  Als mensen dan bij-
gekomen 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.  

 
Specifiek 
 

• Afgelopen jaar zagen we ons 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 ie-
mand naar een nieuwe plek te begeleiden. Het zijn in feite keuzes 
die mensen zelf maken, maar stelt ons voor de vraag hoe het te 
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voorkomen was door anders te reageren. 
 

• Een andere huisgenoot  is een paar weken weggebleven en we kre-
gen 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 huisge-
note. Een baby in huis doet ook wat 
met de sfeer in huis. Zo´n klein, 
kwetsbaar mensje haalt bij ieder-
een de zachte, zorgende kant naar 
boven.  

 

Oude ambachten 
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• Ook dit jaar was er een uitje voor vrij-
willigers, huisgenoten en kern-  
groepsleden. Op 25 juli gingen we met 
veertien mensen naar het Zuiderzee-
museum in Enkhuizen.  Een heel ge-
zellige 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 gepland.  
Later zijn Ludger en Daniëlle samen 
op vakantie geweest naar Cornwall. 
Frida ging dit jaar voor een stilteretraite naar Bousquet naar Che-
vretogne in Frankrijk.   
 

• Onze huisgenoot Frans is vrij-
williger 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 en-
thousiast 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 om-
gaan met elkaars beperkingen. 

Rondleiding in het Naturhus 

Oude ambachten 
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Op 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  Denekamp-
dagen. 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 kern-
groepslid 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 
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 novem-
ber in de Wonne langs.  Het was  
een vrouwelijke, zwarte Sinter-
klaas. Zij vertelde ons dat Sint Ni-
colaas 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 wa-
ren veel leuke gedichten en surpri-
ses gemaakt! Onze zwarte Sinterklaas was zeer welkom 


