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Smbat, klein en kwetsbaar

Smbat, klein en kwets-

Lector Salutem…
Ook nu weer hebben we alle zeilen bijgezet om er iets aardigs en informatiefs van te maken. Nu schreven we aan de hand van het thema

‘Huis in beweging’.
Dit thema loopt als een rode draad door dit boekje heen. We vinden het belangrijk om steeds weer te proeven waaraan in huis en erbuiten behoefte is.
Het afgelopen jaar bewogen we ons op allerlei momenten in de richting van
ons twintigjarig bestaan. We vierden het ook dubbel en dwars: met een
tuinfeest voor directe betrokkenen en een symposium voor professionals en
vrijwilligers die op het terrein van Zorg en Welzijn in Almelo actief zijn.
We zijn blij met de belangstelling en support van velen buiten De Wonne.
Zo beseffen we ook dat we niet op een eiland leven, maar een (gewaardeerd) deel van de Almelose samenleving zijn!
Wie na het lezen van deze Kerstbrief meer van ons wil weten, nodigen we
graag uit om een kijkje te nemen op onze (nieuwe) website.
De kerngroep,
Berno, Frida, Heileen, Ludger en Peter

De Wonne wenst u
inspirerende kerstdagen en
‘veel heil en zegen’ in het jaar 2015!
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Jaaroverzicht 2014
Ook in het jaaroverzicht zal blijken dat ons huis een ‘huis in beweging’ is.
Zeer onlangs zelfs letterlijk, toen op een late avond een tegel tegen de buitengevel werd gesmeten.
Er waren zoals ieder jaar mensen die kwamen en gingen. Sommigen waren
lang in De Wonne voor ze (zelfstandig) naar elders gingen, anderen waren
maar kort onder ons dak, soms ook omdat ons huis niet de juiste plek voor
hen bleek.
Dan de altijd terugkomende zaken zoals de maandelijkse huisvergaderingen, de inloopavonden en het wekelijkse woensdagavondgebed. En niet te
vergeten onze Wonnedagen in Nijverdal en de vergaderingen van de Raad
van Advies, beide eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Verder
waren er nog de wekelijkse maaltijden onder de noemer Bord-Beker-Bestek
en de bijna maandelijkse zanglessen. En ook de brandweer kwam in 2014
weer enkele keren voor een brandalarm (loos, gelukkig!).
Wat heeft ons nog meer in beweging gebracht in 2014?
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Conny die eind 2013 ernstig ziek was en geopereerd werd, komt al
snel weer thuis om daar verder te revalideren. In de loop van 2014
kan ze haar vrijwilligerstaken weer op zich nemen.
Rinus en Karin die zijn
ingelijfd in de Orde van
de Zilveren Roos omdat
ze 5 jaar achtereen vrijwilliger bij ons zijn. Ze ontvangen ‘de Zilveren Roos’
en een oorkonde.
Ludger verandert van
werkplek en hoeft niet
Rinus en Karin in het zonnetje gezet
meer met de trein of auto,
hij kan nu op de fiets naar zijn werk in ‘De Karelskamp’.
Betty Schutten, enkele tientallen jaren lid van de kerngroep van onze moedergemeenschap in Enschede, neemt afscheid en woont nu
in haar moederhuis Boxmeer (bij de Zusters van Julie Postel).
Peter levert in één keer 75 volle spaarkaarten in bij de Plus en incasseert een klein kapitaal voor De Wonne.
















‘Onze’ kinderen, Milena
en Smbat, worden gedoopt
in de Armeense kerk, een
mooie plechtigheid waarbij we als kerngroep aanwezig zijn. We verstaan
niet wat er gezegd wordt,
maar de gebaren zijn veelzeggend. Daarna is er koffie en gebak in De Wonne.
De doop van Milena en Smbat
Ons oud-kerngroeplid Harrie
trouwt in de kapel van De Wonne (Enschede) voor de ambtenaar
van Burgerlijke Stand van de gemeente Enschede met Karin.
Ellen en Frank, twee oud-vrijwilligers, komen nog es gezellig op
bezoek. Hun zoontje van toen, blijkt nu een hele knaap.
Met Pasen zitten we met vijftien mensen aan een sfeervol gedekte
tafel in de eetkamer. Het is gezellig en eten smaakt voortreffelijk.
Twee oud-bewoners van De Wonne overlijden, Jeroen Berentschot
(1965), volkomen onverwachts door een hartstilstand, en Dick ter
Haar (1955) na een kort maar intens ziekbed.
Er wordt glasvezel aangelegd, maar dat wordt nog niet gebruikt.
Onze huisgenoot François wordt in De Banier gedoopt en er is veel
belangstelling, ook van de kant van
onze huisgenoten en vrijwilligers!
De Custodie Almelo, een regiogroep
van de Franciscaanse Beweging en
voortzetting van de Custodie Enschede, komt op een zonovergoten dag in
mei voor het eerst bij elkaar in De
Wonne voor een themamiddag.
Gerrie, een lid van het Wevers Transactie Systeem in de gemeente Hellendoorn (LETS), ziet heil in de klus om
onze twee bankjes van nieuwe stof te
voorzien. Snel en vaardig bekleedt ze
alle zestien kussens opnieuw!
De bankjes opnieuw bekleed
Jan van de Nieuwendijk, coach van de
kerngroep, gaat met pensioen en we
maken kennis met zijn opvolger, Remke van Marle (Oldenzaal).
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Onze huisgenoot Eric legt met wat hulp een nieuwe laminaatvloer
in de eetkamer, die ook wel de BBB-kamer genoemd wordt, Manuk schildert vervolgens de muren in één nacht wit.
We kijken met behulp van de beamer naar een aantal voetbalwedstrijden van Oranje in de eetkamer die hiervoor is ingericht.
We gaan bijna allemaal, huisgenoten en
vrijwilligers, naar dezelfde voorstelling in
de bioscoop en vieren
de volgende dag het
twintigjarig bestaan
van De Wonne met
een spetterend tuinfeest met als speciale
attractie de Wonnenonnen met haar Sister’s Act. Meer tachtig mensen
Tuinfeest in kader van 20 jaar Wonne
zijn bij dit tuinfeest aanwezig.
Almelo
En, nu we toch aan het vieren zijn, ook de 60e verjaardag van Heileen wordt groots gevierd met heel veel gasten. De regen komt met
bakken uit de hemel, maar gelukkig zijn er, door een vooruitziende
blik, twee tenten gehuurd.
Berno en Heileen gaan weer naar Toscane met vakantie, kiest Ludger de Zwitserse bergen, maar komt eerder terug omdat het weer te
slecht is om te klimmen en Peter strijkt neer in Zuid Limburg. Oudkerngroepslid Jean Marie komt weer enkele keren naar De Wonne,
maar breekt begin december haar heup en revalideert nu in Etten.
Onze huisgenoot Eric gaat het verst weg met vakantie, namelijk
naar Peru! Samen met een aantal familieleden.
Peter wordt een paar dagen later verrast omdat hij twaalf-en-half
jaar lid van de kerngroep van De Wonne is. Tot zijn verbazing
wordt dat ook nog es goed en uitbundig gevierd!
Ludger rijdt in de rode auto van onze huisgenoot Johnny naar
Duitsland om daar Nederlandse gedetineerden te bezoeken.
In de zomer wordt er een flitsend filmpje van De Wonne Almelo
gemaakt dat uitgezonden zal worden tijdens het symposium
‘Speelveld en Samenspel, de mens centraal’.











En na een uitvoerige en
tijdrovende voorbereiding
door Theo Vleerbos en
Bep van Apeldoorn (twee
leden van de Raad van
Advies) en Frida en Heileen houden we het symposium in de Bleekkerk,
met veel inzet van een aantal Rotary-leden. Er is ook
veel belangstelling van allerlei mensen en organiJan Nijmeijer licht SchuldHulpMaatje toe
saties uit Almelo.
We vieren het Franciscusfeest met de Custodie en andere belangstellenden, vanzelfsprekend rond de 4e oktober! Gezellige workshops en boeiende ontmoetingen rond het jaarthema van de Franciscaanse Beweging, ‘Betrokken’.
Ludger en Heileen staan op de stagemarkt in het Stadhuis en komen thuis met een heel lijstje jongeren die hun maatschappelijke
stage bij het eetproject Bord-Beker-Bestek gaan doen.
Theo Vleerbos, voorzitter van de
Theo en Peter in gesprek
Raad van Advies, neemt afscheid
en als opvolger wordt Ton Loman
gekozen. Als nieuwe voorzitter is
hij meteen al aanwezig bij een
gesprek met Peter van Heteren die
in de plaats van Theo als nieuw
lid van de Raad van Advies verwelkomd wordt.
De oude tv die we ooit als sinterklaascadeau voor het huis kochten,
begeeft het en wordt, als blijkt dat reparatie niet meer aan de orde
is, vliegensvlug door de een nieuwe vervangen.
RKK maakt een opname van het leven van Irina en de kinderen in
De Wonne, een paar dagen later wordt dit programma in heel Nederland uitgezonden.
Op 5 december komt Zwarte Piet onverwachts op bezoek en brengt
leven in de brouwerij bij het Sint Nicolaasfeest waarbij 23 mensen
aanwezig zijn! Vele cadeaus en gedichten verluchtigen het feest.
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Zo wat feiten uit het afgelopen jaar… feiten waaruit blijkt dat er na twintig
jaar nog voldoende beweging in De Wonne is!
Peter

De Wonne door de ogen van een vrijwilliger
In de Wonne gaat het om samen delen, plezier hebben en met elkaar dingen
beleven. Zoals jullie misschien weten werk ik al een poosje op de administratie en doe dit met veel plezier. Ik werk de kas en de bank bij.
In de afgelopen tijd heb ik gezien hoe zinvol de Wonne is voor mensen die
even niet zo goed functioneren, hoe dat ook mag zijn gekomen. Je ziet ook
hoe snel ze zich hier thuis voelen, een uitzondering daargelaten. Maar ieder
mens is toch verschillend.
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De sfeer is er gezellig en huiselijk. Iedereen heeft wel iets over voor een
ander en dat is geweldig om te zien. De meesten hebben een luisterend oor
voor elkaar. Iedereen wordt zoveel mogelijk in zijn of haar waarde gelaten
en daar gaat het toch om in deze wereld? De leden van de kerngroep doen
ontzettend hun best om de
bewoners te begeleiden, zodat ze weer een eigen leven
kunnen opbouwen.
Aan feestjes wordt de nodige
aandacht besteed, wat voor
feest dit ook mag zijn. Met
de feestdagen in zicht hopen
we dat de bewoners het hier
ook weer gezellig zullen
vinden. Aan aandacht hiervoor zal het niet liggen.

Ada’s vrolijke lach kleurt op woensdag het huis

Ada



Het record ‘Werkplein doorlopen’ staat sinds enkele dagen op
naam van Nick, met een score van 3 weken!
Ik lust alles, behalve zuurkool en vis en bieten en worteltjes en …

Open avonden
Sjoelende mensen, kaartende fanatiekelingen, spelletjes gekken en keuvelende bezoekers, zomaar een beeld van een willekeurige open avond op de
eerste vrijdag van de maand.
Ook dit jaar was het weer
oergezellig op de open
avonden van De Wonne
waar onder het genot van
een hapje en een drankje
diverse leuke activiteiten
werden bedreven. Dit seizoen zijn we begonnen met
het in plaats van tweemaal
per maand eenmaal per
maand een openavond te
organiseren. Dit hebben we
gedaan om er geen sleur in te laten sluipen en
de open avonden fris en gezellig te houden.

gezellige open zomeravond
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Naast deze vaste avonden hebben we ook extra avonden georganiseerd
zoals onder andere een filmpje kijken of andere bezigheden. De avonden
worden tegenwoordig door een vaste ‘harde kern’ bezocht van vrijwilligers,
kerngroepsleden, externe bezoekers en tijdelijke bewoners.
We hopen in het nieuwe jaar toch nog meer belangstellenden te kunnen
verwelkomen dit alles ter verhoging van de vreugd en jolijt. Mocht u als
lezer van deze nieuwsbrief eens deel willen nemen aan deze avonden
schroom dan niet om te komen op de eerste vrijdag van de maand in De
Wonne te Almelo.

Van harte welkom!
Rinus Dekkers



Ik lust geen pitjes in brood, maar wel op brood!
Pas op dat je schildklier geen schuldklier wordt!

Werk aan de ‘winkel’!
Al langere tijd heeft de Wonne Almelo een website. Eigenlijk is het je
‘winkel’; iedereen kan hier lezen wie we zijn, wat we willen zijn en wat
we zoal doen. Maar ook kun je er lezen wat er gaat gebeuren, of wat er in
huis gebeurd is. Zo’n website vraagt wel een mooie en overzichtelijk geheel dat ook gemakkelijk actueel te houden is. Onze huidige website voldoet hier niet meer écht aan. We zijn dan ook blij met een deskundige bewoner die samen met een vrijwilliger ons helpt een site te ontwerpen waar
u snel kunt vinden wat u zoekt en die goed bij te houden is. Dus let op onze
site ; voor het eind van het jaar hopen wij vernieuwd in de lucht te zijn.
Frida
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Amadou en Milena... feest!

Stilte
Sinds de Wonnedag in het voorjaar 2014 leest één van de kerngroepsleden
op de zondagavond aan tafel een korte tekst. Een gedichtje, een gedachte,
een verhaaltje. Maar soms wordt er alleen, zoals iedere dag, om een moment van stilte gevraagd en blijkt degene die voor de tekst verantwoordelijk
is, het helemaal vergeten te zijn. Maar dan reageren de huisgenoten….
‘moet er niet…’ Ad hoc klinkt er dan toch nog vóór de stilte, een korte
gedachte of een verhaaltje, dat ráákt…
Heileen

‘Wonnedagen’
Als Wonne proberen we niet stil te staan of vast te roesten in geijkte patronen. Soms vraagt dat juist om samen stil te zijn en stil te staan, Dat doen we
als kerngroep in het voor- en najaar één hele dag in Nijverdal. Los van de
ruis van alles wat thuis gebeurt. Vaak merken we dat zo’n dag de uren door
onze handen glippen en het zomaar weer ‘het eind van de middag’ is.
Waarbij kun je dan zo’n dag stilstaan? In grote lijnen steeds weer stil bij…




Wat ons beweegt om samen dit huis te runnen
Wat en wanneer we doen wat tot dan toe is blijven liggen
Waar aanpassing nodig is om de vaart erin te houden.

De onderwerpen kunnen heel divers zijn. Zo spraken we in 2014 uitvoerig
over zaken als handhaving van regels, het gebruik van gezamenlijke ruimten van kelder tot kamer en keuken, ons opnamebeleid, onze spiritualiteit
en draagkracht als ouder-wordende gemeenschap, en de organisatie en uitvoering van het symposium. Voor het onderwerp ‘bezinning’ nemen we
aan het begin van de dag ruim de tijd. Daarop aansluitend komen we bij de
zaken die meer met ‘beleid’ te maken hebben.
‘Wonnedagen’ zijn de enige dagen waarop we samen ‘geen huisgenoten’
om ons heen hebben, maar waarop we tegelijkertijd vooral op hun zijn en
welzijn gericht zijn. Woorden als ‘presentie’, ‘compassie’ en ‘betrokkenheid’ komen in de gesprekken geregeld naar voren. En dan geldt het evengoed voor onszelf, want ook voor ons is het steeds weer zoeken hoe we
elkaar nabij kunnen zijn, kunnen ‘dragen’ en ‘ver(der)dragen’.
Heileen
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Hoogten en diepten
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In 2014 hebben wij veel feesten
gevierd: 20-jarig bestaan met feest
en een mooi symposium, 60e verjaardag van Heileen, 12 ½ jaar
Peter in de Wonne, en allerlei
andere gewone verjaardagen. De
vreugdevolle momenten laten we
voor onszelf en naar buiten toe
niet ongemerkt voorbijgaan. Soms
Ludger tijdens een vreugdevolle dag
hoorde ik – licht grappend – de opmerking: ‘Het lijkt hier wel altijd feest’. Maar er gaat niet alles goed en
makkelijk en vreugdevol. Het is in het afgelopen jaar ook een aantal keren misschien wel meer dan gemiddeld – voorgekomen dat huisgenoten naar
een andere woonplek moesten gaan. Soms was dat omdat voor hen zelf de
Wonne geen goede plaats meer was, en soms omdat het voor andere bewoners en kerngroep te moeilijk werd om met die persoon in huis te leven.
Soms lukt het dus niet, wat we als Wonne willen: een tijdelijke veilige
woonplek bieden, tot iemand weer een positieve stap voorwaarts kan zetten.
Voor mij horen beide kanten, het vreugdevolle en de mislukkingen, bij
elkaar. Ten eerste wordt de vreugde van het feest dieper, als je beseft dat
het niet vanzelfsprekend is dat alles goed gaat. Het maakt me dankbaarder
voor wat wel lukt. Ten tweede behoeden de zware momenten me voor
hoogmoed. Op feesten feliciteren mensen ons met ‘het goede werk dat we
doen’. Dan is het goed dat ik besef dat niet alles goed gaat, dat we voor een
aantal mensen misschien wel iets betekend hebben, maar niet dat wat we
zouden willen. Ten derde – dit punt sluit aan bij het vorige – behoed het
mij voor de maakbaarheidswaan. We kunnen niet met goede strategieën en
volledige inzet alles bereiken wat we willen. Het valt ons ook toe. Het gebeurt – of niet. Wij maken immers geen product, maar we leven met mensen. Tegelijk kwetsbare en sterke mensen. Zowel tijdelijke bewoners als
kerngroepsleden inclusief mezelf.
Anders gezegd: de diepste bron van vreugde is niet het succes, maar dat ik
de hoogten en diepten van alledag kan leven uit God, de bron die alle leven
voedt.
Ludger

Vluchtelingennetwerk
Van tijd tot tijd staan er bij ons vluchtelingen op de stoep om onderdak.
Hun aanvraag voor een verblijfsvergunning is dan afgewezen. Hiertegen
kunnen zij wel in beroep gaan, maar ze hebben dan geen recht meer op
verblijf in een asielzoekerscentrum In (zeer) beperkte mate kunnen wij
iemand opnemen. Zo wonen nu een Armeens gezin en een jongeman uit
Burkina Faso bij ons.
Met enkele mensen die ervaren zijn met betrekking tot hun rechtelijke situatie vormden wij een werkgroepje dat zo nodig bij elkaar komt. Dit betreft
enerzijds de bijstand aan onze (oud)bewoners-vluchtelingen en anderzijds
willen we een beter zicht krijgen op de situatie van dakloze vluchtelingen
in het Almelose.
Onlangs heeft de Europese Commissie voor de Sociale Rechten een uitspraak gedaan dat Nederland tekort schiet. Zij zou aan alle vreemdelingen
bad, bed en brood moeten verlenen. In december zijn we bij elkaar geweest
om te bespreken wat dit in Twente betekent.
Staatsecretaris Teeven heeft wel aangegeven vooralsnog geen stappen te
ondernemen met betrekking tot opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers,
maar er zijn inmiddels diverse gemeenten die, in ieder geval voor de winterperiode, zelf initiatieven tot opvang genomen hebben.
Voor zover ons bekend is hiervan in Almelo nog geen sprake. Wel lazen
wij in Tubantia dat de Christenunie hierin actie wil ondernemen. Wij zoeken nu contact met hen en anderen die begaan zijn met dakloze vluchtelingen of dit dreigen te worden. Wellicht kunnen wij samen actie ondernemen
richting gemeente naar aanleiding van de uitspraak van de Europese Commissie.
Frida

Frida en Ina op een bankje in het openlucht museum
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Financiële verantwoording 2013

bedragen afgerond in €

Baten

2013

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

25.700
32.500
1.600
1.100
60.900

25.100 24.400 29.600
35.900 29.500 28.200
2.700 2.200
900
1.000
0
700
64.700 56.100 59.400

2012

2011

2010

1.200
1.700
500
18.000
400
12.800
34.600

1.500 2.300
2.200
- 100 1.100
1.500
500
200
100
20.000 18.000 15.400
200
200
200
13.000 16.700 11.800
35.100 38.500 31.200

12.300
500
500
500
700
14.500

10.600 8.800 12.600
500
200
500
500
600 1.100
500
500
0
700 1.000
900
12.800 11.100 15.100

100
1.6 00
1.000
400
300
900
4.300

200
1.400
900
500
400
300
3.700

100
1.300
700
300
300
200
2.900

100
1.100
800
600
800
300
3.700

400

1.000

1.100

2.400

Lasten
Huisvestingskosten:
Onderhoud
Belastingen en verzekeringen
Afschrijvingen
Huren
Schoonmaakartikelen
Energiekosten
Totaal huisvestingskosten (1)
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Directe kosten
Huishouding
Was
Ontspanning
Boeken en studiekosten
Reiskosten
Totaal directe kosten (2)

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

Betaalde giften (4)
Totaal lasten (b = 1+2+3+4)
Exploitatieresultaat ( a – b)

53.800
7.100

52.600 53.600 52.400
12.100 2.500 7.000

Toelichting bij de cijfers
Het is al bijna het eind van 2014. Omdat de jaarrekening altijd na afloop
van het boekjaar wordt opgesteld, lopen de cijfers altijd bijna een jaar achter. Daarom nu pas de cijfers over 2013. Op onze website zijn die trouwens
al een aantal maanden zichtbaar. Dat is ook verplicht, omdat wij sinds 2011
de ANBI-status hebben. Dat betekent dat particulieren hun giften aan de
Wonne kunnen aftrekken bij de aangifte van belastingen.
Achter de getallen van 2013 staan die van de voorgaande drie jaren. Dan
kan de lezer de financiële ontwikkelingen volgen.
Cijfers zijn noodzakelijk, maar ze zeggen op zich niets over het hart van de
mensen en de inzet van de mensen die hier wonen. Uit die cijfers moge wel
blijken dat wij geen betaalde krachten hebben, en ook geen overheidssubsidie. Alles gebeurt door inzet en met het hart van bewoners en vrijwilligers.
Wij zijn blij dat de financiële administratie wordt ondersteund door het
Provincialaat van de Broeders Kapucijnen in Den Bosch. En hier in huis
verzet onze vrijwilligster Ada veel cijfermatig werk.
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Enkele opmerkingen bij de cijfers
a. De schommelingen in de baten per jaar zitten vooral in de post ‘bijdragen
bewoners’. Dat komt omdat ons huis niet altijd helemaal vol is, en het aantal bewoners met een groter inkomen dan bijstand varieert.
b. De post ‘ontvangen giften’ lijkt kleiner dan die in feite is, omdat een
aantal giften met een speciaal doel ( bijv. opvang asielzoekers) geboekt zijn
onder ‘bijdragen medebewoners’. De giften komen vooral van particulieren
en kerken uit Almelo en omgeving. Wij danken deze gevers hartelijk voor
hun ondersteuning.
c. Bij de huisvestingskosten valt op dat de huur omlaag is gegaan, terwijl
de huur toch elk jaar enkele procenten stijgt. Dit komt omdat wij tot 1 april
2013 nog een huis om de hoek hebben gehuurd. Daar woont nu een exbewoonster zonder tussenkomst van de Wonne, dus die huur komt niet
meer ten laste van de Wonne.
d. De exploitatiekosten per dag bedroegen in 2013 € 150,14; dat is € 6,03
meer dan in 2012.

Feesten in De Wonne!
Feesten in de Wonne? Ja, natuurlijk, feesten in de Wonne! Wat gevierd kan
worden vieren we! Dit jaar leek wel een jubeljaar! Zo vierden we op een
mooie zomerdag ons 20-jarig bestaan in een feestelijk versierde tuin, met
tal van gasten: bewoners en oud-bewoners, kerngroepsleden van de Wonne
in Enschede en in Glanerbrug, vrienden en bekenden, familieleden en relaties. Een middag vol ontmoeting en vrolijkheid, toespraken, sketches en
feestliederen. Bijzonder was dat dhr Th.Vleerbos, voorzitter van onze adviesraad, Arnulf Sibbing toesprak, en hem de founding father noemde van
het Wonne-gebeuren in Twente, want Arnulf nam 35 jaar geleden het initiatief voor de Wonne in Enschede. En ‘Enschede’ schonk het leven aan de
Wonne in Almelo en aan de Wonne in Glanerbrug.
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Een volgend feest werd aangericht
voor Peter: hij bereikte zijn koperen
lidmaatschap van onze kerngroep.
Uitbundig werd hij gefeliciteerd en
bedankt voor wat hij voor de Wonne
betekent: vooral zijn aanwezigheid,
maar ook zijn zorg voor ons archief en
zijn ijverig dagelijks sjouwen met
volle boodschappentassen om onze
voorraadkast gevuld te houden.
Nog een feest. Heileen vierde met ons
en tal van familieleden, vrienden,
bekenden, haar 60e verjaardag. In haar
leven was een leemte ontstaan: nog
nooit was zij het middelpunt van een
groot feest! Dat werd dus ruimschoots
Peter twaalf-en-half jaar in De Wonne
goedgemaakt: uitnodigingen rondgestuurd, catering geregeld, tuin en huis versierd, optredens en feestliederen
geregeld, mooi weer besteld. Het mooie weer liet het echter afweten, regen
dreigde. Op het laatst werd nog een grote tent opgezet in de tuin. Niet tevergeefs, want tijdens het feest goot het! Het werd dus een TT-feest (geen
TT met race-motoren zoals in Heileen’s geboorteplaats Assen), maar een
Tuin-Tent-feest.

En dan vieren we onze verjaardagen, bescheidener maar toch. Er worden
slingers opgehangen, een felicitatiekaart door ieder beschreven, koffie/thee met taart, een glaasje en een
hapje. En dan zijn er nog de traditionele feesten als Kerst, Pasen en
Pinksteren.
Wat opvalt bij al dat feesten is, dat
we zo rijk zijn in de Wonne, rijk aan
talenten, en bereidwilligheid, creativiteit losgemaakt. De een kan dit en
de ander dat, en samen kunnen we
bijna alles: optuigen en weer afbreken, feestbuffetten aanrichten en
afwassen, een feestlied maken, een
optreden verzinnen en inoefenen (de
‘Wonne-nonnen), en de creatieve
taarten van Irina (geen feest zonder
Bij feesten staat Irina altijd klaar!
taart) zijn al wereldberoemd in de
Wonne! Het fijne van feesten is, dat je elkaar weer eens van een andere,
goede, kant ziet en meemaakt!
Dus: feesten in de Wonne? Ja, natuurlijk!
Berno







Niemand eet meer gehaktballen e.d. uit de koelkast. Nu doet Iemand dat!
Op de piepstoel zitten is toch wat anders dan op de schopstoel zitten.
Hoe later je komt eten, hoe groter de afwas die op je staat te wachten.
Tijdens het eten: ‘Van wie is deze fruitvlieg?’
Soms is het zo koud buiten, dat Iemand de deur open laat staan, in de mening dat het dan buiten warmer wordt…
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Hoera, Ik ben er nog!
Vorig jaar zag het er vlak voor Kerstmis wel even anders uit. Ik was net
geopereerd en nog heel erg zwak. Maar het ging allemaal goed en de wil
om verder te gaan heeft me er doorheen getrokken. Alles is nu weer goed.
De Dokter is zeer tevreden en ik mag weer een halfjaar ‘wegblijven’.
Verder wil ik iedereen bedanken die mij heeft geholpen en bijgestaan in
deze moeilijke tijd, vooral de kerngroep van De Wonne! Maar ook de mensen die me begeleid en gereden hebben toen ikzelf nauwelijks vooruit kon
komen!
Allemaal bedankt en een heel gezond, gelukkig en gezegend 2015 toegewenst!
Conny

De weg…
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De weg die je hebt te gaan,
is je eigen weg.
Hij is de levensweg die je zoekt,
die je vindt, die je kiest.
Op die weg word je ook gevonden,
als je je laat kennen.
Op die weg word je bemind,
als je leeft met een open hart
en een open hand.
Op die weg trekt altijd iemand mee,
zichtbaar en onzichtbaar,
door nacht en ontij
Wonderlijk is die weg
die je kiest en niet kiest,
die jou kiest.

20 jaar Wonne – Conny en Milena
in de bocht

Medemens gezocht (m/v)
om af en toe
na een eenvoudig maaltje
gezellig samen af te wassen
Wonne-fan (v, 50+)
Brieven onder nummer 28
p/a Arendsboerweg 1, Almelo

Wederom… dank aan onze vrijwilligers!
Zes trouwe vrijwilligers staan week in, week uit voor ons klaar. Nooit te
beroerd om aan te pakken wat nodig is. De omvang van de taken verschilt,
maar de betrokkenheid op ons huis niet. Unaniem is ‘de liefde’ wederzijds.
Zij vinden het fijn om bij ons aan de slag te zijn, wij genieten van hun betrokkenheid, aandacht en trouw! Dank, lieve mensen, dank!
Heileen

Tussen de theekopjes en theedoeken
Bij De Wonne voel ik me thuis.
Een plek aan ik mezelf kan zijn.
Waar ik kan opladen.
Waar God woont tussen de theekopjes en theedoeken;
want in de sfeer rond de tafel en bij het samen afwassen
vinden de fijnste ontmoetingen plaats.
Lieve Wonne-mensen, bedankt dat jullie er zijn!!
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Eveline Heyt

Lieve Wonne-vrienden
Ik kom nu alweer een aantal jaren bij De Wonne en nog steeds met heel
veel plezier. Het is heel goed om op woensdagavond bij elkaar te komen in
de kapel om samen te bidden tot God. Maar ook de openavonden op vrijdagavond (de eerste vrijdag van elke maand) zijn heel gezellig.
Nu zijn we alweer in de Adventstijd, het is bijna Kerst. We mogen Zijn
komst verwachten. Vanaf deze plaats wil ik iedereen Gods zegen voor het
komende Kerstfeest en voor het jaar 2015 toewensen!
Vrede en alle goeds!
Henk Compagne

Wonne… ‘huis in beweging’
Als er iemand komt of gaat, verandert onze woongemeenschap; wij zijn
echt een ‘huis in beweging’. Ook voor degene die komt is het altijd weer
een heel gebeuren, want niemand klopt bij ons aan voor een woonplek als
het niet 'echt’ nodig is. Op dat moment ben je zonder huisvesting, en dat is
nogal wat! Hoe verschillend de redenen ook zijn, op zo’n moment zit je
echt klem. Je bent op zoek naar nieuw perspectief, al heb je nog geen idee
hoe dat zou moeten.
Vaak is er die laatste tijd veel gebeurt in je leven, en moet je eerst tot rust
kunnen komen, je thuis kunnen voelen. Het is mooi om te zien dat dit na
meestal, al is het na een tijd van vallen en opstaan, ook echt gebeurt. Naast
je eigen problemen moet je ook wennen aan het wonen in een gemeenschap. En dat is toch heel anders dan alleen of in een gezin. Gelukkig ervaren de meesten het welkom van de andere bewoners als een ‘thuis’ komen.
En zo’n woongemeenschap geeft je structuur en ruimte, wat je kan helpen
om te verwerken wat er achter je ligt en nieuwe stappen te gaan zetten.
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Deze decembermaand zijn er twee mensen vertrokken naar een eigen huis,
waar ze beide ook heel blij mee zijn. Van alle kanten kregen ze medewerking om hun huisje op orde te krijgen. Via de diaconie, het meubelproject,
maar ook van oud-bewoners, van alle kanten kwamen er spullen om het
huis in te richten. Ook hoorden we meerdere malen in huis “als je hulp
nodig hebt, zeg je het maar”. Met verhuizen, met verven, met tips, op allerlei manieren stonden medebewoners klaar.
Mooi was het ook te zien, zoals zo vaak, hoe ‘anders’ zij vertrokken dan ze
kwamen. Dat zij tijdens de periode in de Wonne weer zoveel steviger en
opener geworden waren.
Maar niet altijd gaat het zo. Helaas zijn er ook situaties waarin wij bewoners moeten vragen de Wonne te verlaten voordat er voor hen echt een
nieuwe en betere leefsituatie gekomen is. Het lukt hen dan niet zich aan te
passen aan de regels die er in een woongemeenschap nu eenmaal moeten
zijn. De wil is er wel, maar er is teveel gebeurd in hun leven, waardoor het
niet gaat. Ook niet met vallen en opstaan. Dan komt er een moment dat wij
zeggen; ‘dit is de grens”. Dat andere bewoners teveel overlast ervaren, de

stemming in huis er teveel onder gaat lijden. Ofwel omdat wij merken dat
er, over een langere periode, niet gewerkt wordt aan nieuwe perspectieven.
Dat iemand zich ook niet houdt aan de afspraken met hulpverlening van
buiten af.
Wij willen onze bewoners graag de ruimte geven om tot rust te komen en
zich thuis te voelen. Ruimte ook die zij nodig hebben om weer orde in hun
leven te krijgen. Maar als je leven al langere tijd een warboel is, als je zó
gewend bent van crisis naar crisis te gaan, lukt dat niet altijd. Dan heb je
een levensstijl die (teveel) gaat botsen met het gevoel van veiligheid van
medebewoners. Zoals, bij herhaling, nachtelijk lawaai, (verbaal) agressief
gedrag geen verschil kennen tussen ‘mijn en dijn’.
Natuurlijk is het altijd weer een spannend proces om te leren elkaar de nodige ruimte te geven, om begrip te kweken voor de eigenaardigheden van
de ander, over en weer. Maar zorg om mekaar betekent ook zorg voor de
leefbaarheid van de woongemeenschap; dat er een leefklimaat is waarin
alle bewoners zich veilig kunnen voelen.
Wij denken dan wel mee naar een (soms opnieuw tijdelijke) oplossing, en
gelukkig wordt die nog altijd gevonden. We hebben nog geen mensen letterlijk op straat hoeven zetten. Ook kan het zijn dat iemand, zonder overleg,
zodanig vaak afwezig
dat men al een alternatief lijkt te hebben.
De beperking van onszelf, en van de ander,
om tot een werkelijk
nieuw perspectief te
komen voor onze bewoners wordt dan wel
gevoeld, maar wij blijven zoeken naar een zo
goed mogelijke doorstroming voor iedereen.
François en Amadou

Wonne… ‘Huis van zorg om mekaar’
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Symposium ‘Speelveld en Samenspel’
Op 18 september was ons symposium ‘Speelveld en Samenspel, de mens
centraal’. Burgemeester Jon Hermans sprak een gloedvolle rede uit, Heileen en Frida vertelden vanuit hun ervaring over De Wonne , verschillende
organisaties gaven informatie over hun werk en in een tiental tafelgesprekken maakten professionals en vrijwilligers op een indringende manier contact met elkaar. Dagvoorzitter Peter van der Hout (bekend van ‘Beter Wonen’ en het Armoedepact in Almelo) vatte de verslaglegging van de tafelgesprekken samen en gaf hierop een reflectie. Enkele citaten hieruit:
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‘In de gesprekken kwamen vrijwilligers en professionals met elkaar in
gesprek. Dat gaf nieuwe
contacten. Ook werd uitgebreid verteld over elkaars werk en activiteiten.
Hierdoor ontstond meer
bekendheid met het veld
en de onderdelen in het
veld. Er is grote behoefte
elkaar beter te leren kenDe stand van Almelo Sociaal bij het Symposium
nen om elkaar beter te kunnen bereiken. Onbekend
maakt nu onbemind en geen inefficiënte situaties. Juist in de context van
minder financiële middelen, maar geen afnemende maatschappelijke hulpvraag, is er effectiever samen te werken. Hier worden kansen gezien. De
samenwerking tussen vrijwilligers en professionals kan versterkt worden.
Er is een voldoende basis geproefd bij elkaar om meer samen te kunnen
betekenen in dienst van de hulpvrager. Stimuleer netwerken tussen professionals en vrijwilligers. Laat betrokkenen meer bekend worden met elkaar.
Een digitaal platform voor hulpverleners en vrijwilligers lijkt een zinvol
instrument.’
‘In de veranderende wereld zijn vrijwilligers vaak een warm cement tussen
de toenemende deining in de samenleving. Zij zijn de kruk waarop mensen
kunnen blijven drijven. Vrijwilligers zijn duurzame krachten. Bij professionals zijn ze niet altijd even duidelijk in beeld. Ook vrijwilligers kennen

niet altijd de institutionele en professionele wereld. Contactpunten naar en
met elkaar zijn nog onvoldoende gevormd.’…
‘De verknipte samenleving mag zich transformeren tot een verbonden
samenleving naar menselijke maat. Dat vraagt nabijheid, elkaar zien en
verstaan, authentiek opereren. De schaal van de straat, buurt en wijk lijkt
daarbij een heel hanteerbaar schaalniveau. Het stimuleert de nabijheid en
verbinding. Organiseren op microniveau (de schaal van de nabijheid) kan
vitale en authentieke netwerken doen ontstaan tussen betrokken vrijwilligers, professionele en institutionele partijen.’
Al met al kunnen we terugzien op een zeer geslaagd symposium! Wie belangstelling heeft voor het totale verslag, de achtergronden en een enkele
inleiding kan dit vinden op onze website.
Heileen

‘Wandelen met Franciscus’ in Almelo
Op zaterdag 31 januari is er een wandeling met Franciscus in en rond Almelo, van ongeveer 14 kilometer. Onderweg is ruimte voor gesprek, maar
ook voor stilte. Tussen 10.30 en 11.00 uur verzamelen de deelnemers zich
in De Wonne in Almelo. Dit ligt op zo’n kwartiertje lopen van het centraal
station en station De Riet. Na afloop van de wandeling, tussen 16.00 en
16.30 uur, wordt de dag afgesloten in de kapel van de Wonne.
Datum en tijd: zaterdag 31 januari, van
10.30 tot 16.30 uur
Locatie: De Wonne Almelo, Arendsboerweg 1,, 7601 BA Almelo
Kosten: €5,- (voor FB-leden €3,50), ter
plekke te voldoen. Lunchpakket graag zelf
meenemen.
Aanmelden en meer informatie: Franciscaanse Beweging, telefoon: 073-6131340 of
e-mail: info@franciscaansebeweging.nl
Zie voor meer of andere informatie over
activiteiten van de Franciscaanse Beweging:
www.franciscaansebeweging.nl
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Kiek’n wat wort...
Twaalf jaar geleden werd ik gevraagd om lid te worden van de toen op te
richten Raad van Advies van de woongemeenschap De Wonne, Almelo.
Met veel vraagtekens maar met een goede Twentse uitdrukking in mijn
hoofd van ‘Kieken wat wort’ (voor de niet-Tukkers onder ons de vertaling:
‘ik kijk wel wat het wordt’) ben ik er vol enthousiasme aan begonnen.
Twee jaar later was ik voorzitter en heeft het mij datgene gebracht wat ik er
van verwachte. Werken met zeer gemotiveerde mensen die hun hele leven
in dienst stelden van de medemens met name de kwetsbaren onder ons. Bij
de Wonne was altijd plek als men zonder onderdak kwam te zitten.
Met de inwonende en de uitwonende kerngroep leden werd een zeer goede
band op gebouwd, maar ook met mijn medeleden van de Raad van Advies.
Het was prettig om samen te werken, ook al waren we het niet altijd met
elkaar eens. Aan het eind van de avond stonden alle neuzen weer dezelfde
kant op en dat moest ook want uiteindelijk ging het om onze medemens.
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Hoogtepunt was de viering van het 20-jarig bestaan op 18 september met
een hoogwaardig symposium. Velen hebben daar aan meege-werkt,
vrijwilligers e.a. die de Wonne een warm hart toedragen. Maar bijzonder
was dat ik deel mocht uitmaken van de initiatiefgroep, veel gepraat, overleg
gepleegd en georganiseerd en toen een hele mooie uitvoering. Het
motto ,,Speelveld en samenspel, de mens centraal” zal mij nog jaren
bijblijven.
In oktober heb ik de voorzittershamer overgedragen aan Ton Loman. Ik
wens hem de leden van de kerngroep en de leden van de Raad van Advies
veel inzet en sterkte bij het werk voor woongemeenschap De Wonne. Het
was een mooie tijd. Bedankt.
Voor iedereen die bij dit werk is betrokken
Gezegende kerstdagen en een goed 2015.
Theo Vleerbos



De woensdag is een vleesloze dag. Dan eet ik wel ergens anders!
Dat natte hand- en theedoeken het best drogen als je ze op een hoop
gooit, blijft toch nog steeds uitgeprobeerd, ondanks het negatieve resultaat!

Thuis komen
Thuis kom je
Waar je wordt gezien
Waar je bij je naam genoemd wordt
Thuis kom je
Waar je je veilig weet
Waar vertrouwen ademen kan
Thuis kom je
Waar je kwetsbaar kunt zijn
Waar je weer opnieuw kunt beginnen
Thuis kom je
Waar deuren open staan
Waar je van harte welkom bent.
‘Franciscaanse wortels’

Wie (be)zoekt De Wonne
in Almelo?
Als kerngroep bestaan we uit vijf leden, drie inwonende en twee uitwonende. En bij ons wonen tien tot dertien tijdelijke bewoners.
Met het oog op de toekomst willen we
onze ‘draaggroep’ van het huis graag
uitbreiden met nog één of twee nieuwe
kerngroepsleden.
Wie es vrijblijvend kennis wil maken
met De Wonne is hartelijk welkom.
Wil je meer weten? Kijk dan op onze
website, mail of bel.
Elk feest kent een nieuwe Irina-taart!
Berno en Peter snijden hem aan…
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Mensen die kwamen, gingen en bleven
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Naam

van

Manuk Avakian en Irina Asaterian
Milena
Smbat
Johnny Awcock
Sharona Brummer
Ina Heethaar
Gregor Hondebrink
Peter Hoogland (kerngroepslid)
Heileen Holman (kerngroepslid)
Frida Koopman (kerngroepslid)
Thijs Kruizinga
François Kabore
Micha
Eric Leeuw
Richard
Wim Schraven
Ludger Schüling (kerngroepslid)
Berno Spekschate (kerngroepslid)
Liane Tieman
Angie Timmer
Nick
Will Vermeer
Tom Weitering

16-11-2012
16-11-2012
06-09-2013
22-08-2013
09-12-2013
18-05-2012
13-01-2014
15-01-2002
16-05-2007
18-04-2012
30-01-2013
11-11-2011
24-09-2014
20-01-2014
11-09-2014
31-03-2014
19-06-1995
01-02-2000
23-10-2014
21-05-2014
07-11-2014
28-10-2013
14-02-2013

tot

19-02-2014
11-05-2014
05-04-2014

15-11-2014

07-12-2014

12-11-2014
27-09-2014
09-07-2014
14-09-2014

Peter
Dooptaart
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Peetvader met Smbat
Manuk in de eetkamer
Heileen viert 60 jaar
Milena helpt Thijs
Onze zwarte Piet
Milena zingt mee
Achterzijde: foto Adventskalender
van Kerk en Actie (2014)
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