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Een woord vooraf
Een veelheid van gebeurtenissen, teksten, gedichten en foto’s tekenen
ons huis en wie er komen. Het is al bijzonder om het te ontvangen en
door te geven.
Dank aan alle vrijwilligers die dit jaar weer voor ons klaarstonden. En in
het bijzonder denk ik ook aan Thijs, Eric, Egbert, Erik, Gachik en Eric die
zich in het bijzonder voor het bijkeukenproject hebben ingezet!
We zoeken al een tijdje aanvulling van de kerngroep. Nu Peter vertrokken
is en ook de leeftijd voor sommigen gaat tellen, wordt het nog nodiger
dat zich een nieuw capabel en gemotiveerd kerngroepslid aansluit. Wie
hierover meer wil weten, verwijzen we graag naar de website.
Voor wie het kerngroepslid worden een stap te ver is… vrijwilligers met
een bijzondere kwaliteit op het terrein van bijv. boekhouden, tuinieren of
klussen hebben we ook nu nog nodig.
Rest ons nog de lezer van harte leesplezier te wensen. En natuurlijk inspirerende Kerstdagen en een uitstekende start van 2017.
Ludger, Berno, Heileen, Frida en Daniëlle

Vrede en alle goeds voor 2017!
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Daniëlles jaaroverzicht
Voor mij is het de eerste keer dat ik het jaaroverzicht maak, deze schone
taak heb ik van Peter overgenomen. Als je zo terugkijkt op het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd. En wat is het weer voorbij gevlogen…
Zoals elk jaar kwamen er gingen er tijdelijke huisgenoten. Een enkele
keer zagen we ons genoodzaakt om hen te vertellen dat de Wonne voor
hen geen goede plek meer was en binnen afzienbare tijd zouden moeten
vertrekken. Iets wat ons als kerngroep moeilijk is. Maar meestal zijn
mensen toe aan een volgende stap en zelfstandig of begeleid wonen.
Dan is het mooi dat ze een eigen plek gevonden hebben.
• Begin januari vierden we de 75e verjaardag van Peter. Het was een
heel gezellig dag met zijn familie, huisgenoten en vrijwilligers.
• We kregen begin februari bericht dat oud-bewoner Arnold op 2 februari is overleden in De Koppel. Hij woonde in 2015 nog bij ons.
• Ons Armeens gezin kreeg
eind 2015 een verblijfsvergunning. Eerst Manuk, daarna
Irina, Melina en Smbat. Via Armeense vrienden vonden zij
ook snel een woning, en eind
maart kregen zij de sleutel. Eindelijk een eigen plek van waaruit ze verder kunnen bouwen
aan hun toekomst!
• Op de eerste Paasdag, 27
maart, gingen een aantal kernHarrie viert zijn 80e verjaardag
groepsleden naar de 80e verjaardag van oud-kerngroepslid Harrie Lahaije in de Wonne Enschede. Helaas overleed hij op 28 juni aam een slopende longziekte.
Maar van zijn feest ter ere van 80e verjaardag had hij nog intens genoten!
• Op 30 maart overleed de moeder van Heileen, bijna 91 jaar oud. Ze
woonde de laatste jaren in een verpleeghuis in Assen. Heileen was
nauw bij de zorg voor haar betrokken.
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• In mei hoorden we, dat wij in het ‘Jaar van de Barmhartigheid’ door
de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR} één van de tien
genomineerden waren voor de Religieuzenprijs die op 10 november
werd uitgereikt. Of we zouden winnen of niet, we voelden ons al vereerd met deze nominatie!
• Ina Bult kwam de Raad van Advies versterken. Zij volgde Dinie Wever
op die vorig jaar afscheid genomen heeft. Ina heeft haar sporen verdient in het maatschappelijk werk.
• Op 27 juni kregen we bezoek van veel Carmelieten. Frida vierde deze
dag namelijk haar 70e verjaardag in de Wonne.
• Het plaatsen van de nieuwe afwaskeuken ging in 2016 gepaard met
enige strubbelingen en veel vertraging. Het begon door de levertijd
van het aanrechtblad later dan gepland en ook later waren er de nodige hobbels. Maar door inzet van veel vrijwilligers kon deze uiteindelijk begin juli in gebruik worden genomen. De laatste afwerking
komt nog… in 2017!
• In januari gaf Peter al aan dat hij de Wonne wilde gaan verlaten. Op
9 juli hielden we een afscheidsfeest voor Peter. En niet omdat we blij
waren dat hij wegging, maar als blijk van waardering voor zijn inzet in
de afgelopen 14,5 jaar. Het was een mooi feest met zijn familie,
(oud)huisgenoten, mensen van de Wonne Enschede en Glanerbrug
en andere betrokkenen. Een dag later werd hij opgehaald door één
van zijn medebroeders, en
verhuisde Peter naar zijn
confraters Montfortanen in
Schimmert. Een flinke
aderlating voor de kerngroep, maar we hopen dat
hij kan genieten van zijn
welverdiende rust.
Ieder jaar organiseren we
voor huisgenoten, vrijwilligers en kerngroepsleden
een dagje uit. Dit jaar ging
de reis op 24 augustus
naar Giethoorn.
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Een dagje samen naar Giethoorn

Het was een tropische dag! Er werd een gezamenlijke rondvaart gemaakt, daarna kon ieder zijn gang gaan. Er werd gewinkeld, genoten
op het terras, en nog verder gevaren. De dag werd afgesloten met
een BBQ in de Wonne.
• En er was weer een volgend feest.
Op 23 september vierden we het koperen huwelijk van onze vrijwilligers Rinus
en Karin. Ze zijn al 25 jaar bij elkaar,
maar zo te zien nog steeds gek met elkaar!
• Op 9 oktober kregen we het schokkende bericht dat de nicht van onze
huisgenoot Marcel door een misdrijf om
het leven is gekomen. Hij had een
goede band met haar, een zeer ingrijpende gebeurtenis.
• Vanaf eind september kwamen er, in
het kader van het project ‘Nieuwkomers’ van Scoop, drie Syrische man25 jaar bij elkaar en dat is feest!
nen en één Afghaanse man uit AZC Almelo ons bij het koken helpen. Het doel was om hen een zinvolle
dagbesteding te geven en in contact te brengen met Nederlanders,
zodat ze de Nederlandse taal leren spreken. Suheil, Wadah en Faez
kwamen elke zaterdag of zondag koken en Hasib helpt ook nu nog
bij het eetproject op maandag. Half november waren de Syriërs er
voor het laatst, omdat ze een huis hebben gekregen in Enschede en
Losser.
• In oktober ging de voltallige
kerngroep drie dagen naar
de zusters in Denekamp
voor bezinning, heroriëntatie
en inspiratie. Ook het aspirant-lidmaatschap van Danielle kwam uitvoerig aan bod.
• Op 10 november zijn we met
zeven afgevaardigden naar
de uitreiking van de Nederlandse Religieuzenprijs in
De• Arkgemeenschap
in Gouda
wint ontvangt
de prijs! de
De Arkgemeenschap
in Gouda
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Tilburg gegaan. Een mooie, inspirerende middag. De prijs is gewonnen door woongemeenschap de Ark uit Gouda. Wij gingen naar huis
met een mooie ervaring en een oorkonde.
• Op 2 december was het Sinterklaasfeest in De Wonne. Hij had voor
iedereen een cadeautje gebracht en ook de dichtpiet was druk geweest. De cadeautjes vielen in de smaak, en het was weer een gezellige ‘heerlijk avondje’. Maar op deze avond was er opnieuw een
verdrietig bericht voor Heileen. Jochem, de jongste zoon van haar zus
Aleid, was plotseling is overleden. Nog maar 43 jaar oud.
• En zo zitten we weer in de Adventstijd, terugkijkend op een bewogen
jaar, een jaar van lief en leed, van rouw en feest. Vol verwachting
kijken we uit naar wat het nieuwe jaar ons brengt.

Weg van De Wonne…
Na 31 jaar met veel plezier in het
grote buitenbos (Borneo) gewerkt
te hebben kwam ik in Nederland
aan en ging ik na een tijdje kijken
wat ik eventueel zou gaan kunnen
doen. Zo kwam ik in 2001 bij toeval in de Wonne in Almelo terecht.
Omgaan met mensen had ik al
lang gedaan en ook in Almelo en
Twente lukte me dat wel.

Peter in uitgaanstenue

De mensen kwamen en gingen. Sommigen snel en anderen na een jaar
of meer. Met sommigen had ik goed contact, met anderen wat minder,
Maar altijd probeerde ik een goed huisgenoot te zijn en al zeg ik het zelf
dat lukte me goed. Maar tijden veranderen en de mentaliteit van de
mensen ook. Zo veranderde er ook in huis van alles en dat ging haast
ongemerkt.
Toen ik kwam had niemand TV op kamer en mobiele telefoons waren
er nauwelijks. We hadden een kwartjestelefoon in de gang en daarvan
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maakten de meesten gebruik. Laat staan dat er app’jes en Iphones waren. Het kwam me voor dat ik daar steeds minder bij hoorde. Dat was
niet de schuld van de anderen. Dat lag en ligt aan mezelf en daarom
leek het me beter er een punt achter te zetten, zodat ik elders in het land
bij mijn eigen (religieuze) familie nog een aantal jaren in mijn eigen
tempo verder kon gaan.
Ik wens de kerngroep en alle anderen een goede toekomst en een
goede start in het nieuwe jaar…
Peter

Ingroeien als kerngroeplid
Sinds oktober 2015 ben ik aspirantkerngroepslid. Het afgelopen jaar
was best zwaar. Er was de emotionele verwerking van mijn scheiding,
en de zakelijke afwikkeling daarvan.
Daarbij had ik mijn studie godsdienst/pastoraal werk. Zeker tijdens
de stage vergde die erg veel van
mijn tijd en energie. Maar ook het
ingroeien als kerngroepslid vroeg
het nodige van mijn aandacht en
Daniëlle: ik kies voor De Wonne!
tijd. Ik had gehoopt dat het ingroeien
als kerngroepslid en de studie te combineren zou zijn, met de gedachte
dat het elkaar mooi aan zou vullen. Dat bleek echter niet zo te werken.
Het was teveel voor mij waardoor beide leerprocessen geremd werden.
Als aspirant-kerngroepslid en in mijn studie voelde ik mezelf tekort
schieten, aan beide kon ik onvoldoende aandacht en tijd besteden. Dat
gaf extra spanning en was frustrerend. Naast mijn baan, werk als aspirant-kerngroepslid en studie bleef er eigenlijk geen tijd over voor rust,
ontspanning en privéleven. En dat is zeker ook nodig om het vol te kunnen houden. Doordat het me in de zomervakantie niet gelukt was om
tijdig alle verslagen in te leveren werd me duidelijk dat ik een keuze
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moest maken en prioriteiten moest stellen. En dat vond ik moeilijk, want
de opleiding theologie/pastoraalwerker en het aspirant-kerngroepslid
zijn lagen me beide na aan het hart. Uiteindelijk heb ik in september
besloten om met de opleiding te stoppen en me te richten op het kerngroepslid worden. Ik heb daarvoor gekozen omdat de Wonne veel meer
aspecten van mijn leven raakt dan de studie. Het is een levenswijze die
mijn leven rijk en vervuld maakt. Ik ervaar verbondenheid, vertrouwen
en warmte in het samen bidden en vieren, in het elkaar dragen en gedragen worden, in het met elkaar delen van lief en leed, met de kerngroep en de huisgenoten.
In september ben ik verhuisd naar mijn eigen unit, en dat heeft ook bijgedragen tot dit besluit. Dat ik hier nu mijn eigen plekje heb maakt ook
dat ik me hier thuis voel. Dit is mijn thuis geworden.
Dit besluit voelde alsof er een last van me af viel en heeft mij ruimte
gegeven. Sindsdien is het ingroeiproces als kerngroepslid eigenlijk pas
echt begonnen, al waren er zeker al stappen gezet. Maar kerngroepslid
zijn vraagt nogal wat van je, er zitten veel aspecten aan. Huishouden,
vergaderingen, vieringen voorbereiden en leiden, begeleiden van bewoners om er maar een paar te noemen, Ik ben sinds kort voor het eerst
contactpersoon van een bewoonster. Dat vind ik een heel mooi aspect
van het kerngroepslid zijn, maar ik ben me ook bewust dat daar heel wat
bij komt kijken en ook veel tijd en energie vraagt. Het is nieuw voor me
en ik zal daarin ook nog veel moeten leren. Daarom wil ik eerst nog kijken hoe dat gaat en hoe ik me daarin ontwikkel, en is er van beide kanten besloten om het aspirant-lidmaatschap nog een half jaar te verlengen. Een boeiend, leerzaam proces, waar ik helemaal voor ga!
Daniëlle

Zolderopruiming… tja, het is hard nodig. En voortvarend wordt
eraan begonnen. Nu is de zolder leeg en ligt alles een verdieping
lager…
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De Wonne is een Franciscaans georiënteerde gemeenschap. Ons
streven is om samen te delen, eenvoudig te leven, en aandacht
te hebben voor mens en milieu. Franciscus deed dat evenzo, in
navolging van Jezus, in wiens voetsporen hij wilde gaan.
Als kerngroep hebben we dagelijks onze gebedsmomenten, ’s
morgens en ’s avonds in de kapel. Hier zijn we samen stil,
zingen, luisteren en bidden voor de wereld dichtbij en ver af.
Klimmend tongenvuur
Ik wandel in vuurwitte sneeuw deze nacht.
Ik sta opeens voor een purper-violette Zee.
Doodsdrift doorklieft mij in één besef:
in het Begin is er de vuurdauw, vlammenoerzee gebald in
gestold ijskristal.
Het zuiver kind in mij; warm vloeiend wezen: Vlam,
Vonk, onaangetast,
heet, wild, stil, wit in de voortdurende laatste kolking van ’t allertederst witte.
O heiligheldere borst: vloeiend vuur ben je. In de holte
van de nacht, in de palm
van mijn hart, wandel ik in
mijn oorsprong.
Hoog klimt het nieuw Tongenvuur op –
rode verrukking die langs de hemelen glijdt
in parelwit licht bewaard…
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Louis
Touwtje
Sinds kort hangt bij de Wonne een touwtje uit
de brievenbus. Je trekt eraan, en de deur gaat
open. Zo simpel! Geen gebel meer, (vanwege
gehoorproblemen hoor ik dat toch niet, maar
anderen roepen dan: ‘de Bel!’). Geen geren
meer naar de deur (vaak eerst naar de verkeerde, want we hebben een 1x bellen deur en
een 2x bellen deur, en de roepers hebben niet
gezegd: 1x of 2x!).
Dank zij het touwtje komt nu ieder zo maar binnen, want de Wonne is gastvrij, en dat willen we Het touwtje van Terlouw
graag zijn! ‘Want we zijn op de wereld om mekaar, om mekaar, te helpen niet waar!’ Maar ja…
We zouden dat wel willen, lijkt mooi en goed. Maar ja…Vertrouwen hè…
Vertrouwen is het sleutelwoord. Zonder vertrouwen: geen touwtje, maar
sleutel, knip en bel! Zonder vertrouwen rinkelen ook in de Wonne de
sleutels. Is zonder vertrouwen eigenlijk niet wantrouwen? Elkaar vertrouwen: wil ik dat? Kan ik dat?
In de Trouw (8 dec. jl. ) zegt Tollefsen o.a.: "Het begint volgens mij bij de
beslissing om zelf integer en betrouwbaar te zijn. We moeten elkaar stimuleren om dat besluit te nemen, en je er vervolgens ook aan te houden.
Natuurlijk gaat dat vervolgens steeds weer fout, maar dan heb je elkaar
dus nodig om je te herpakken. Dan zeg je 'sorry, dat had ik anders moeten doen'. Het zit hem vaak in kleine gebaren. Een euro teruggeven die
de caissière je te veel geeft. Iemand helpen de achterklep van zijn auto
open te maken als die met volle handen staat.
Voor mij is die oefenplaats dus primair de kerk. Er is één bede die naar
mijn ervaring altijd verhoord wordt. Dat is het gebed om Gods wil te doen.
Om meer vertrouwen, vrede, vriendelijkheid, geloof. Dus zeker, een samenleving die God uitgebannen heeft, moet niet ineens vragen 'waar is
God gebleven?' Net zoals een samenleving die 'vertrouwen' uitgebannen heeft, niet ineens raar moet opkijken als het vertrouwen verdwenen
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is. Die twee hangen samen. Maar wie verlangt naar geloof, hééft in zekere zin al geloof, net zoals een samenleving die verlangt naar vertrouwen, dat vertrouwen beslist niet kwijt is".
Berno
Samen in de strijd tegen armoede!
Bij Heraclesstadion worden we verwelkomd met een breed ‘welkom’ bij de ingang. Zo worden we gastvrij ontvangen
bij de jaarconferentie van het Armoedepact Almelo. Deze morgen beginnen
we om 8 uur met een ontbijt, als vervolg
op ‘De wakkere stad’, het thema van vorig jaar. En wákker zijn we! Het is de allereerste keer dat ik dit stadion betreed
en hier een aftrap meemaak. Voor ons
is het ook op een andere manier een bijzondere dag. Want met nog zes
andere organisaties sluiten wij ons deze morgen aan.
Ruim een jaar bezochten we de bijeenkomsten en ontdekten de waarde
van dit pact waaraan vele organisaties deelnemen om de armoede in
Almelo te bestrijden. We ontdekten de waarde van dit netwerk en hoorden van bekende en gekende organisaties en vele mogelijkheden. We
ontmoetten er mensen waarmee we in het contact met onze huisgenoten ons voordeel doen.
In pitches van maximaal 1 minuut stellen we ons voor, de organisaties
die zich daarna aansluiten en de organisaties drie graag met de aanwezigen in gesprek willen. Nadat de handtekeningen gezet zijn, gaat ‘de
markt’ los. Overal zie je geanimeerde gesprekken. Dat doet goed.
Wat onze bijdrage aan het Armoedepact kan zijn? In huis en bij het wekelijks eetproject Bord-Beker-Bestek (BBB) zien en horen we wat armoede met mensen doet. We kunnen hen en anderen informeren, vertellen wat er mogelijk is, contacten leggen met instanties, signalen opvangen en doorgeven, stemversterker zijn voor ‘onze mensen’. Want
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ook wij zien graag dat huisgenoten en anderen groeien ‘van kwetsbaar
naar weerbaar’! Dat motto is ons uit het hart gegrepen!
De website www.armoedepact.nl is informatief voor organisaties, maar
vooral ook voor wie met armoede te maken heeft. Dus zeker een bezoekje waard!
Heileen
Leven in De Wonne

André

Het biedt gemoedelijkheid en rust, het geeft
vrijheid maar ook structuur. Met regels (om
af en toe te breken) en verantwoordelijkheid. Je krijgt er de kans om je leven weer
op de rails te krijgen, met daar waar kan
een helpende hand. Je moet het natuurlijk
wel zelf doen.
De bewoners variëren, met de huidige
groep is een hechte kliek. Met lol, grappen,
plagerijen maar ook serieuze gesprekken
en momenten. Een groep waar men respect heeft voor elkaar, of je nu erbij zit of
meer op jezelf bent. We kijken naar elkaar
om en leven met elkaar mee. Het kan niet
André op zijn paasbest
altijd naar je zin zijn en daar mopperen we
graag over, maar er wordt gedaan wat gedaan moet worden.
De Wonne kan je thuis zijn voor negen maanden, soms wat korter, soms wat
langer. Met een kerngroepslid als je contactpersoon, je hulp en soms het wakend oog of gebruikmakend van ‘de schatkamer’ van één van hen.
Voor mij waren ze de redding in een onrustige en onzekere periode. Ik kan nu
aan mezelf werken en vind hier mijn rust, mijn steun en mijn kracht om weer te
gaan opbouwen. Ik vind mijn eigen ik weer terug. Dus vanuit mij voor de kerngroep en alle bewoners,
BEDANKT EN EEN GOED EN MOOI 2017!

Er wordt driftig geoefend voor het metseldiploma met boter,
pindakaas en chocopasta!
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Financiële verantwoording

2015

Bedragen afgerond in €

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

2015
25.800
27.300
1.300
600
55.000

2014
25.900
39.500
8.100
900
70.400

2013
25.700
32.500
1.600
1.300
60.900

2012
25.100
35.900
2.700
1.000
64.700

Lasten
Huisvestingskosten
Onderhoud
1.600
Belastingen en verzekeringen 1.300
Afschrijvingen
500
Huren
17.100
Schoonmaakartikelen
400
Energiekosten
12.800
Totaal huisvestingskosten (1) 30.500

3.100
1.000
500
16.800
800
13.000
29.100

1.200
1.700
500
18.000
400
9.600

1.500
- 100
500
20.000
200
6.900
35.100

11.500
600
600
900
0
13.600

11.500
300
800
400

12.300
500
500
500

10.600
500
500
500

100
1.100
800
500
200

200
18.000
700
600
100

100
16.000
1.000
400
300

200
14.000
900
500
400

2.600

2.800

400

1.000

49.500
5.500

49.300
21.100

53.800
7.100

52.600
12.100

Directe kosten
Huishouding
Was
Ontspanning
Boeken en studiekosten
Reiskosten
Totaal directe kosten (2)
Algemene kosten
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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Toelichting bij de cijfers
De meest recente cijfers, de linke kolom, zijn van 2015. Omdat de jaarcijfers
pas na 31 december worden opgemaakt, lopen die altijd bijna een jaar achter.
De andere kolommen over de jaren 2012 - 2014 zijn erbij geschreven, opdat de
lezer de financiële ontwikkelingen kan 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 bijgehouden door onze vrijwilligster Ada.
Enkele opmerkingen bij de cijfers
a.
De bijdragen van de medebewoners zijn € 8000 minder dan in 2014. Dat
wordt veroorzaakt doordat het huis niet het hele jaar vol was, en doordat twee
bewoners vertrokken zijn zonder aan hun financiële verplichtingen jegens de
Wonne te voldoen.
b.
De totale baten zijn in 2015 zelfs € 15000 minder dan 2014. Bedenk
daarbij wel dat de ‘ontvangen giften’ in 2014 uitzonderlijk hoog waren (vanwege
ons twintigjarig bestaan) en nu weer nabij een ‘normaal’ niveau.
c.
Bij de ‘Huisvestingskosten’ lijken de energiekosten een stuk hoger te liggen dan in 2014. Maar het bedrag in 2014 is zeer laag, omdat we in dat jaar
energiebelasting met terugwerkende kracht ( dus over twee jaar) hebben ontvangen. d. Bij de ‘Algemene kosten’ valt op dat de telefoonkosten flink omlaag
zijn gegaan. Dat komt door een slimmer telefoonabonnement.
e. De hoogte van de financiële bijdragen van bewoners aan de Wonne is afhankelijk van de hoogte van hun inkomsten. Als we met gemiddeld met tien
mensen (kerngroep + tijdelijke bewoners) zouden zijn geweest, had iedereen
gemiddeld € 412,50 per maand moeten betalen.
Ludger

15

De Wonne, een huis voor Nieuwkomers
De komst van ‘Nieuwkomers’, vluchtelingen die nieuw zijn in ons land,
heeft bij veel mensen emotie en protesten opgeroepen. Protesten uit
angst hoe om te gaan met die andere cultuur. Misschien ook een angst
omdat het mensen zijn die letterlijk uit de oorlog komen en veel spanning
in zich meedragen. In ieder geval is er angst uit je gewone levensritme,
waarbij jij je veilig voelde, weg gehaald te worden.
In de Wonne hebben we eigenlijk steeds weer met nieuwkomers te maken De verschillen zijn wel niet zo groot, maar toch komt iedere nieuwe
bewoner met zijn/haar eigen gewoontes. Ieder zit in een crisis en komt
in de Wonne om tot rust te komen en haar leven weer op orde te krijgen.
Zo hoorde ik aan de koffie nadat Marcel vertrokken was: Wie gaat er nu
komen,….. het wordt weer heel anders…..dát zal weer wennen
zijn….Het is niet zo gek dat je er tegenop ziet wanneer er weer een
‘vreemde’, met zijn/haar ‘eigenaardigheden’ in huis gaat komen. Je was
net gewend aan het samenwonen met déze mensen en dan valt het –
inmiddels – vertrouwde weer weg. Zo is de Wonne typisch een huis van
‘nieuwkomers’ en dat maakt het niet voor iedereen gemakkelijk. Toch
het kan ook een voordeel zijn; want steeds opnieuw word je uitgedaagd
je met andere mensen te verhouden. Daar kun je veel van leren!
We zien regelmatig ook
hoe verrijkend het voor
bewoners is te wonen in
een huis met andere culturen. Toen ik met een
(inmiddels oud)bewoonster naar woonruimte
aan het kijken was, waren er straten waar ze
niet wilde wonen want:
”hier wonen buitenlanders, dat ben ik niet ge-
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Vier 'nieuwkomers' koken één keer per week...

wend, dat vind ik eng”. Op mijn opmerking dat ze in de Wonne toch heel
goed kon opschieten met onze Afrikaanse en Armeense bewoners zei
ze: Ja, maar die ken ik”.
Dit najaar hadden we ook andere Nieuwkomers; drie Syrische mannen
en een Afghaanse jongeman kwamen wekelijks bij ons koken. Als
Wonne waren we ingegaan op de vraag van Welzijnsorganisatie Scoop
die plekken zocht waar bewoners van het AZC vrijwilligerswerk konden
doen. Mensen die graag eens uit het AZC willen zijn om dienstbaar te
zijn in een Nederlandse omgeving. Bovendien kan het hen een handje
helpen in het leren van de Nederlands taal. Natuurlijk wilden we daar
wel aan meewerken. Zelf zagen we al een klussenman of een tuinman
zich melden, maar het werden koks. En zo werd het iedere zaterdag
Syrisch eten dat met veel zorg en liefde werd bereid. Lekker, als was het
voor sommige bewoners het ook wel erg wennen. Toch wist men later
zowel het eten als het contact met onze koks te waarderen. Inmiddels
hebben de Syrische koks een huis elders toegewezen gekregen en hopen ze op de komst van hun gezin. Maar onze Afghaanse kok komt nog
trouw iedere maandag meehelpen in het kookteam van de BBB (onze
open tafel op maandag)
Frida

Transformatie
De vlinder ontpopt
zich tot de Engel van mededogen
in de palm
van mijn hart
De onschuldige mens heeft vanzelf lief

Louis

17

Onze nieuwe bijkeuken

Frida

In de Wonne hebben we een eetkeuken waar
ook gekookt wordt met daarnaast een bijkeuken waar vooral afgewassen wordt. Zo’n 10
jaar geleden heeft de woningstichting St. Jozef een nieuwe eetkeuken aangelegd. Maar
de bijkeuken bleef zoals die al jaren ook bij de
zusters in gebruik was. De kastjes van het
aanrecht lagen er bijna uit. Vaak dachten we
hoe lang gaat dat nog goed…
Informatie bij STJA leerde ons dat renovatie
van deze keuken toch echt voor onze eigen
rekening zou komen. Wel gaf de woningstichting toestemming voor vernieuwing en maakte zelfs een begroting wat het zou kosten als zij dit
zouden aanleggen. Hierover waren we nog aan het denken toen ons
een heel goede keuken werd aangeboden! Plannen werden gemaakt om zélf deze keuken aan te
leggen. Verschillende vaklui, oudbewoners en vrijwilligers, zegden
toe om mee te helpen. Een plan
van aanpak werd gemaakt. Er
was heel wat voorwerk te doen;
een muurkast moet eruit gebikt
worden, nieuwe leidingen aangelegd, muren gestuct, etc. voordat
het echte werk kon beginnen. Het Ons pronkjuweel…. De nieuwe bijkeuken!
werd echt een hele verbouwing.
En zoals het vaak gaat komen er de nodige onvoorziene situaties.
Dan wordt het altijd een groter project dan je denkt, maar dankzij de
medewerking van velen, en de volharding van onze coördinator in deze
Heileen is het allemaal toch klaar gekomen. En Hoe! Mooier dan we
vooraf konden denken. Petje af voor alle mensen die ons hierin geholpen hebben; de Wonne kan weer jaren vooruit met deze afwaskeuken.
Na het breken, volgt het helen
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Marcel blikt terug op een halfjaar Wonneleven
Voor deze jaarbrief heb ik (oud)huisgenoot Marcel geïnterviewd. Van
20 juni tot 28 november heeft hij in de Wonne gewoond, dus ruim vijf
maanden. Hij heeft het hier naar zijn zin gehad. Vooral het contact met
de huisgenoten vond hij erg leuk.
“Het was een ontzettend leuke
groep. Je hoort veel problemen
van anderen, maar dat kan ik
goed naast me neerleggen. Ik
had zelf genoeg aan mijn hoofd.
Ik heb hier een stuk begrip ervaren. En ik heb zeker steun gehad
van bewoners en de kerngroep
na de dood van mijn nicht”, zegt
Marcel. “Er zijn soms botsingen
maar dat is normaal met zoveel
verschillende mensen. Het is normaal dat je het huishouden saSamen monopoly spelen…
men doet. Het samenleven
kende ik al, ik ben opgegroeid in
een kindertehuis. Je bent nooit alleen, er is veel gezelligheid, daarom
vond ik het in de Wonne ook wel prettig. Maar ik miste er wel een stuk
privacy, daarom ben ik wel blij dat ik nu mijn eigen huisje heb”, zo vertelt
Marcel.
Ook het op vaste tijden eten vond hij moeilijk. Dat was hij niet gewend.
Vooral ’s avonds was het moeilijk om tot 18.00 uur te moeten wachten.
En als grootte vleesliefhebber had hij moeite met de vleesloze woensdag. “Over het algemeen was het eten prima, maar in mijn eigen huis
kan ik lekker vlees eten zoveel ik wil. En ik heb thuis meteen twee bakken ijs opgehaald!” vertelt hij lachend.
Veel begeleiding van zijn contactpersoon had hij niet nodig. “Ik was goed
in staat om alles zelf te regelen met mijn maatschappelijk werkster Toch
had ik liever een vrouw als contactpersoon gehad. Dan had ik denk wat
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meer persoonlijke dingen kunnen bespreken. Ik praat nou eenmaal gemakkelijker met vrouwen, heb altijd veel vrouwen om me heen gehad.”
Door de Wonne kon Marcel in Almelo blijven wonen. Dat wilde hij graag
omdat hier zijn familie en vrienden wonen. Hierdoor kon hij hen makkelijk opzoeken, dat was belangrijk voor hem. Anders had hij misschien
naar Deventer gemoeten en was dat veel lastiger geweest.
“Jammer dat ik het Sinterklaasfeest gemist heb!”, zegt Marcel. Juist deze
dag kwam zijn hond Bowie bij hem wonen. Die wilde hij de eerste dag
niet alleen laten!
Daniëlle

‘Mijn Kerstgroep’, van de hand van Wil Meiker
Ik had een vredige kerstnacht verwacht
Dacht mijn schaapjes op het droge,
maar het zwarte dat ontbrak. We zijn
gaan zoeken op de velden
Waar herders hun kudde telden
Klopten aan bij stallen
Het bleef spoorloos voor allen
Heb mijn kerstgroep
Toen eens goed bekeken
Maria Jozef en de beesten
Ook daar geen taal of teken
Van mijn vermiste schat
Tot het kind begin te huilen
Dat in een kribbe lag
Zij wees mij met heldere ogen
Waar het zwarte schaap te vinden was.
(uitgezocht door onze vrijwilligster Ina)
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Huisregels
In het afgelopen jaar hebben we herhaaldelijk over de huisregels gesproken. In de kerngroep, met de adviesraad, en op huisvergaderingen
met alle bewoners.
Wat doet zich dan voor? Aan de ene kant is iedereen het erover eens,
dat er waar mensen samenzijn/samenwonen regels moeten zijn. Aan de
andere kant roepen die regels steeds weer discussie op. Dat is ook niet
vreemd. Want regels staan altijd in minstens twee spanningsvelden.
Punt één: de vrijheid van het individu en de binding aan een groepsnorm.
Punt twee: degenen die de regels bepalen en degenen die zich er aan
moeten houden.
In onze gesprekken hierover hebben we een onderscheid gemaakt tussen de letter van een regel, en het doel dat we ermee willen bereiken.
Een voorbeeld: De letter van de regel: ‘Wij eten samen, warme maaltijd
om precies 18.00 uur’. Doel van die regel: ‘gemeenschappelijke ontmoetingspunten organiseren.’ Over beide aspecten kun je van mening verschillen. Is bijv. ‘samen eten’ de beste manier om ontmoetingspunten te
organiseren? Maar ook: Hoe belangrijk vind je het doel ‘gemeenschappelijke ontmoetingspunten’? En dan: Hoeveel ruimte is er voor uitzonderingen ( vrijheid tegenover groepsnorm)? En hoeveel inspraak hebben
bewoners daarin (hoe worden de regels bepaald)? En als dan nieuwe
bewoners komen, wat is er dan opnieuw bespreekbaar en wat niet?
Wij hebben als resultaat van die gesprekken de letter van enkele regels
versoepeld (bijv. over tijden van thuis komen, bezoek op de eigen kamer; maar niet over het eten), en het doel (rust in huis) vastgelegd.
Bewoners en kerngroep zijn het erover eens dat mensen op dat doel
moeten worden aangesproken (iedereen wil voldoende rust in huis) om
dat doel te handhaven. Maar ook hiermee is niet alles opgelost. Want
mensen zijn verschillend. Wat voor de één nog ‘rustíg’ heet, heet voor
de ander al ‘lawaai’. Zo blijft toch staan dat je in een woongemeenschap
met elkaar in gesprek moet gaan en altijd weer in gesprek blijven.
Ludger
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Genomineerd voor de Religieuzenprijs in 2016
Op 10 november jl. ben ik als
lid van de Raad van Advies
mee geweest naar Tilburg
waar de jaarvergadering werd
gehouden van de Nederlandse
Religieuzen.
Het pauselijk ‘Jaar van de
Barmhartigheid’ was ‘misericordia’ ook de leidraad voor
de toekenning van de Religieuzenprijs in 2016. De Wonne Almelo was voor het middagdeel van deze vergadering uitgenodigd omdat
zij één van de tien genomineerden was en de winnaar nu bekend gemaakt zou worden.
Heileen, Berno , Rinus en Karin bemensten een informatiestand. Folders
en flyers, de diverse jaarbrieven en diverse artikelen (geplaatst in bladen
als Speling, het Franciscaans Maandblad, Herademing, en het dagblad
Tubantia) konden worden meegenomen. Ook was er een fotocollage
van gewone en feestelijke momenten in de Wonne. Van de mogelijkheid
om informatie te vragen werd druk gebruik gemaakt.
Na de lunch startte het middagdeel met vraaggesprekken aan alle genomineerden. De Wonne mocht het spits afbijten en Ludger Schüling
werd door de dagvoorzitter bevraagd over het werk wat de kerngroep,
ondersteund door vrijwilligers, doet in Almelo.
Ludger ging hier op zijn eigen bescheiden wijze zeer goed mee om en
mocht na afloop van het vraaggesprek een mooie oorkonde en een
prachtige bos bloemen in ontvangst nemen. Alle genomineerden ontvingen deze oorkonde en bloemen. Proficiat hiermee!
De vraaggesprekken werden afgewisseld met muziek van een projectkoor uit Schimmert dat prachtige kantieken ten gehore bracht. En dan
tenslotte de prijs: de prijs, in de vorm van een mooi beeldje en een geldbedrag van € 5.000,-- is dit jaar gegaan naar De Ark gemeenschap in
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Gouda. Dit is een leefgemeenschap voor mensen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking.
Naast de al eerder gememoreerde bloemen en oorkonde ontving de Wonnen een dag na de prijsuitreiking nog een gift van € 1.000,-- van de Zusters van
Barmhartigheid. Een fantastische verrassing voor
de werkers in de Wonne.
Een woord van dank aan leden van de kerngroep
en vrijwilligers van de Wonne die deze dag mede tot
een succes hebben gemaakt.
Ton Loman
voorzitter Raad van Advies

Het boek ligt op kantoor, en ieder kerngroepslid wordt geacht
erin te noteren wat er voorgevallen is, zodat collega-kerngroepsleden op de hoogte blijven…
Gehoord…. ‘Ik neem het boek mee naar boven, als iemand het
zoekt dan weet hij dat.’ Antwoord: ‘Dat is goed, zet het maar
in het boek.’
Hulp in de huishouding
Het kan zijn, dat ik me zomaar ineens bewust word van iets alledaags.
Dat gebeurde mij gisteravond: ineens besefte ik dat ik er dagelijks gedachteloos gebruik van maak. Ook de andere mensen in huis maken er
gebruik van. Hoe vaak? 10 keer, 20 keer? Beseffen wij wel waar we zo
klakkeloos gebruik van maken?
Hij is al oud, zo’n 100 jaar. In de bijna honderd jaar van zijn bestaan
hebben heel wat mensen van zijn diensten gebruik gemaakt. Reken op
14 mensen in huis, die 10 keer op een dag er gebruik van maken. Dat is
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140 x per dag. Dat is 51.100 x per jaar, dat maakt toch gauw zo’n
5.110.000 x in die 100 jaar. 5 miljoen! Dat is iets minder dan 1/3 van alle
inwoners van Nederland. En al deze mensen konden en kunnen niet
zonder.
Natuurlijk is er wat slijtage na al die jaren. Maar wat slijtage lijkt te zijn,
is eerder een vernuftig waarschuwingssysteem: iedere stap wordt er
door gesignaleerd. Krakend wordt gemeld: er komt of gaat iemand. Zelfs
nachtelijke sluippartijen worden opgemerkt! Voor elke nachtelijke sluiper, op weg naar koelkast of kelder, is hij zo een hindernis. Niemand
ontkomt, op welk niveau dan ook!
Kortom: Hij is de vriendelijkste in huis. Geeft ieder een hand, klaagt nooit.
Zegt nooit nee, is zeer behulpzaam, is dag en nacht paraat, en helpt in
kleine of grote nood.
Wie is deze hulp in de huishouding?
Berno 10 lange maanden
Het is lang geleden dat ik wat heb geschreven over mijzelf en mijn belevenissen, maar nu heb ik het gevoel dat ik aan mijn medemensen een
kerstgedachte en de beste wensen voor 2017 wil geven, in een algemeen schrijven.
Mijn periode in de Wonne, alweer bijna 1 jaar, vandaag op de kop af 10
lange maanden, die eigenlijk veel sneller voorbij zijn gegaan dan dat ik
had verwacht, 10 maanden lief en leed gedeeld, 10 maanden vriendschap opgebouwd, 10 maanden voor elkaar gezorgd, 10 maanden gehuild van binnen, 10 maanden gelachen omdat je wist, er staat altijd iemand, die om je geeft, er is altijd een schouder waarop je kunt uithuilen,
10 maanden om tot rust te komen, en nu heb ik mijn eigen honk weer
terug. Jipiejeeeeeee!
Toen ik in februari kwam na een ‘in teek’ van een voor mij cruciale 24
uur, wist ik snel, dat ik in mijn ellende, niet alleen stond, mijn eerste keer
aan tafel verlegen en bang, ja verlegen, en mijn plekje had gevonden.

24

De eerste weken waren turbulent, mede door een wervelwind die naast
mij woonde, allemaal mensen om me heen die hun eigen problemen
probeerden op te lossen, een heel gezin op een bescheiden oppervlakte, die jaren nergens heen konden, een vluchteling, die gerust inventaris
genoemd mag worden, die hier de kans krijgt zijn leven op te pakken, en
zich suf studeert (chapeau) en verder op een enkeling na veel vrienden.
Medio het jaar ging de rust van huis, Peter, bij ons weg. ijn grandioze
manier om te relativeren was weg wat ik als groot verlies voor de Wonne
zie. De zomer ging langzaam ten einde mijn verjaardag, gezellig met
mijn nieuwe vrienden gevierd, eindelijk financieel vooruitzichten, wat betekende vooruitzicht op een woning, die met druk en hulp van mijn Wonnemaatje eindelijk na anderhalf jaar rond was, dank.
Ik wil nog even stil staan bij een drama in de privésfeer van een medebewoner, die ons allemaal diep heeft geraakt, ik weet zeker dat hij bij
ons altijd terecht kan en wij er voor hem zullen zijn.
En nu na 10 lange maanden, die eigenlijk veel sneller voorbij zijn gegaan
dan dat ik had verwacht, ga ik mijn kamer leeg maken voor een nieuwe
bewoner die hopelijk net zo wordt geholpen als ik. Het had niet langer
trouwens moeten duren, ondanks mijn turbulente leven vol gekke ervaringen, begonnen bij mij de leuke story’s op te raken, en wie wil er bewust of onbewust in herhaling vallen. En van Nigel ook dank dat jullie zo
goed voor me hebben gezorgd.

Een prettige kerstdagen en de beste wensen voor 2017 en de toekomst!
Eric
25

Mensen die kwamen, gingen en bleven
Naam
Manuk en Irina
Milena
Smbat
Johnny
Daniëlle Geleijns (kerngroeplid)
Barbara
Marcel
Peter Hoogland (kerngroepslid)
Heileen Holman (kerngroepslid)
François
Angela
Frida Koopman (kerngroepslid)
Erwin
Daniëlle
Leonie
Louis
Eric
Thomas
Ludger Schüling (kerngroepslid)
Berno Spekschate (kerngroepslid)
André
May
Eric
Charlene
Johan
Diana
Bert
Luz
Marcel

van
16-11-2012
16-11-2012
06-09-2012
22-08-2013
14-10-2015
27-09-2016
20-06-2016
15-01-2002
16-05-2007
11-11-2011
08-04-2016
18-04-2012
26-08-2016
21-03-2016
07-09-2016
16-08-2016
10-02-2016
16-01-2015
19-06-1995
01-02-2000
29-07-2016
17-05-2016
06-06-2016
26-01-2016
15-12-2016
20-01-2016
12-10-2015
20-07-2016
17-12-2015

tot
26-03-2016
26-03-2016
26-03-2016
05-02-2016

28-11-2016
10-07-2016

21-06 -2016
25-11-2016
20-04-2016

31-03-2016

07-08-2016
14-07-2016
16-02-2016
01-04-2016
22-03-2016
18-04-2016

Wasgoedperikelen: soms komt er meer wasgoed uit de machine
dan erin gegaan is! En dat blijkt dan van niemand te zijn…
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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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Masai-bijbel, Wijzen uit het Oosten

Woongemeenschap De Wonne Almelo
wenst u en jou
van harte
vrede en vreugde
in 2017!
www.dewonnealmelo.nl
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