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TERUGBLIK OP EEN BEWOGEN JAAR                                                 
 
Beste vrienden, familie en bekenden, 
 
In deze Jaarbrief blikken we terug op een jaar van tegenstellingen. Het begon 
met een lockdown. We hielden de besmetting buiten de deur. Toen er meer 
vrijheid kwam, kregen verschillende huisgenoten een lichte vorm van Covid 19. 
In de warme zomer konden we weer volop genieten van de tuin, het buiten zijn 
en het naar buiten kunnen treden! En op een zonovergoten dag was ons 
Wonne-uitje en kanoden we in kajaks met huisgenoten en vrijwilligers van Zen-
deren naar Almelo en sloten af met een gezellige BBQ. Onlangs vierden we sa-
men met enkele vrijwilligers het Sint Nicolaasfeest. Zo is het dreigende van het 
begin van 2022, nu weer voorbij en dat doet ons ècht goed! 
 
Deze brief straalt veel plezier en dankbaarheid uit. En toch was het in 2022 niet 
allemaal even gemakkelijk en moesten we ook pittige beslissingen nemen. 
Meer dan eens werd overwogen of het nog langer haalbaar was om een tijde-
lijke bewoner in huis te houden. Meestal had dit dan te maken met het gevoel 
van veiligheid en welbevinden van andere huisgenoten en ons als kernleden. 
Als dan beslist werd dat iemand niet langer mocht blijven, raakte dit ons diep. 
Bovendien was niet iedereen blij dat hij (nog) bij ons woonde, dat gaf ook strijd. 
 
Daniëlle schrijft over haar 1e jubileum, maar ook dat ze besloten heeft om de 
kerngroep te verlaten. We beseffen eens te meer hoe belangrijk het is dat er 
nieuwe, bevlogen kernleden komen om onze kerngroep te versterken. Daarom 
willen we in 2023 mogelijk ook  anders aan de weg gaan timmeren, want blijk-
baar komen degenen die zich door onze manier van samenleving aangesproken 
zouden kunnen voelen, ons nog steeds niet op het spoor!  
 
In onze korte ‘mission statement’ schrijven we dat we  ons als kernleden  laten 
voeden door Geloof, Hoop en Liefde. Daarin ligt ons houvast en zo gaan we ook 
de toekomst tegemoet.  
 
Tot ziens in 2023!       
 
Heileen,  
voorzitter  
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KERSTGEDACHTE                                                                                 Daniëlle 

Achter ons ligt een heftig jaar. We rollen van de coronacrisis in de energiecrisis. 
Heel veel mensen kunnen niet meer rond komen. Door de oorlog in Oekraïne 
stijgen niet alleen de energieprijzen, maar ook de boodschappen zijn veel 
duurder geworden. Wereldwijd lijden mensen onder oorlogsgeweld, onder-
drukking en armoede. Ik moet denken aan het lied ‘Stil maar, wacht maar, alles 
wordt nieuw’. Een lied waar hoop en verwachting in doorklinkt. De eerste 
christenen keken vol verwachting uit naar de terugkomst van Jezus op aarde. 
In Jezus woorden en daden hadden ze een glimp opgevangen van Gods nieuwe 
wereld. Jezus had belooft spoedig terug te komen, maar het bleek toch langer 
te duren. Hoezo wacht maar, stil maar? Het is geen passief, stil afwachten, in 
de hoop dat alles beter wordt. Maar een actief wachten waarin we onszelf, en 
de wereld om ons heen voorbereiden op het moment dat alles nieuw wordt, 
en bijdragen aan een mooiere wereld. Het is een oproep om met geduld uit te 
kijken naar de dag dat Jezus terugkomt, een bemoediging om standvastig te 
zijn en het vertrouwen niet te verliezen. Dan kunnen we de toekomst tege-
moet zien in het geloof en het vertrouwen dat het leven in Gods hand is. En 
dat God zal handelen op zijn eigen tijd en op zijn eigen manier. Wachten is dan 
geen nietsdoen en afwachten. Het is een actief of ‘gevuld’ en hoopvol wach-
ten. Dat we zo Kerst mogen beleven en het nieuwe jaar in mogen gaan.  

 
 

 
 
 

  

Hoopvol wachten, maar ook  inzet voor een betere wereld! 
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JAAROVERZICHT 2022                                                                        Daniëlle 

We zitten weer in de laatste maand van het jaar. Als ik dit schrijf is de 1e Ad-
ventszondag geweest en Sinterklaas staat voor de deur. Een moment om weer 
terug te blikken op het afgelopen jaar.  

• Gelukkig kwam er een einde aan de 
lockdown vanwege de coronapan-
demie. We konden weer gastvrij 
zijn! We konden weer gasten ont-
vangen bij feestjes, rond koffietijd 
en bij het open avondgebed.  

• Toch heeft het coronavirus nog wel 
rondgewaard in de Wonne. Tussen 
eind maart en juli hebben alle kernleden en een paar bewoners corona ge-
had.  Sommigen waren er behoorlijk ziek van, bij anderen vielen de symp-
tomen mee. Het waren vooral de isolatiemaatregelen die het lastig maak-
ten, voor de zieken, maar ook voor de medebewoners. De zieken moesten 
op de kamer blijven en konden in huis niets doen. Daardoor moesten me-
debewoners meer taken doen, en moest er eten op de kamer gebracht wor-
den. En dat werd zonder mopperen gedaan. Gelukkig hebben we een grote 
tuin en konden de zieken ook even een frisse neus halen en buiten eten (op 
afstand). In een woongemeenschap loop je meer risico om besmet te raken, 
maar het mooie is ook dat er voor je gezorgd en naar je omgezien wordt! 

• Dit jaar hebben we veel over de toe-
komst van De Wonne nagedacht. Hoe ziet 
De Wonne er bijv. over vijf à tien jaar uit? 
De kerngroep bestaat nog maar uit drie 
mensen, en voor Ludger en Heileen begint 
de leeftijd ook te tellen. Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat De Wonne blijft bestaan 
en het voor de kernleden haalbaar blijft? 
Ook probeerden we nieuwe kernleden te 
werven. We brachten onze woongemeen-
schap op verschillende manieren in beeld: 

• In mei hebben meegedaan met ‘de Gemeenschappelijk Wonen Dag’ die 
landelijk georganiseerd werd.  Er zijn geen bezoekers op af gekomen, maar 
het heeft wel een krantenartikel over De Wonne in Almelo opgeleverd.  

Het coronavirus liet ons niet met rust 
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• Daarnaast hebben we rond 1 september een Meeleefweek georganiseerd. 
Op onze mediaberichten kwamen drie aanmeldingen. Helaas moest een-
persoon er op het laatst van afzeggen.  

• Een ander idee was om een pleisterplaats voor fietsers en wandelaars te 
zijn en zo mensen kennis te laten maken met De Wonne.  Dat hebben we  
vooral via de Franciscaanse media kenbaar gemaakt, maar er heeft zich tot 
nu toe niemand gemeld.  

• Op De Slingerbeurs legde Ludger onder 
meer contact met de Sesamacademie.  
De Sesamacademie is een organisatie 
die vrijwilligersorganisaties en sociale 
ondernemingen met professioneel ad-
vies terzijde staat. Aan hen hebben we 
gevraagd om mee te denken hoe we 
onze externe communicatie kunnen verbeteren om nieuwe kernleden aan 
te trekken. 

•  In de vergadering met de Adviesraad van oktober is besloten om een com-
missie op te richten met leden van  de Adviesraad en De Wonne, om samen 
met de adviseurs van de Sesamacademie een plan te maken  hoe De 
Wonne toekomstbestendig kan zijn. 

• Een ander project van vernieuwing waar we al een tijd mee bezig zijn is de 
renovatie van de gastenkamertjes. Er was een mooi ontwerp gemaakt, 
maar het bleek niet haalbaar in de heel kleine kamers. Daar kwam bij dat 
onze verhuurder, Woningcorporatie Sint Joseph, overwoog om het pand te 
verkopen. Inmiddels is duidelijk dat ze ons huis niet gaan verkopen. Wij 
kunnen er blijven wonen.  

• Het idee om kamertjes samen te voegen, waar we het oorspronkelijk niet 
over eens werden omdat we dan minder opvangplekken hebben, komt nu 
weer in beeld. Over onze ideeën en over energiebesparende maatregelen 
gaan we nu eerst - samen met enkele leden van de Adviesraad - overleggen 
met Sint Joseph.  

• Er waren in 2022 twee jubilarissen. Op 8 februari vierde ik mijn 5-jarig ju-
bileum als kernlid. Dit was een hele mooie, feestelijke dag. Op 20 mei vier-
den we dat Heileen 15 jaar lid is van de kerngroep en werd zij in het zonne-
tje gezet. Zij was na de Statutenwijziging in het voorjaar van 2007 op 15 mei 
2007  tot de kerngroep toegetreden en werd daarmee het eerste uitwo-
nend kernlid. Later zou Frida nog volgen! 
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• Het afgelopen jaar waren er een aantal conflicten tussen tijdelijke bewo-
ners waarin we moesten bemiddelen. Bij 
één conflict ging het om een beschuldiging 
van grensoverschrijdend gedrag. Het is het 
verhaal van de één tegen het verhaal van de 
ander. Het is dan niet te achterhalen wat er 
echt gebeurd is en of de beschuldiging te-
recht is. En hoe doe je recht aan beide per-
sonen. Hoe creëer je weer een veilige woon-
situatie? Hiervoor hebben we de hulp inge-
roepen van Herre, lid van de Adviesraad. Hij 
heeft als geestelijk verzorger in een instel-
ling gewerkt. Met hem hebben we een zgn. 

moreel beraad gehouden. Daarna heeft hij een gesprek geleid met beide 
betrokken bewoners en contactpersonen. Dit heeft uiteindelijk tot een op-
lossing geleid waar iedereen mee kon leven.  

• Helaas hebben we ook twee bewoners moeten zeggen dat ze moesten ver-
trekken omdat ze herhaaldelijk de huisregels overtraden of een erg nega-
tieve invloed hadden op de sfeer in huis en het gevoel van veiligheid. Dat 
zijn voor ons altijd moeilijke beslissingen die we met pijn in het hart nemen. 
Zeker als we niet weten of diegene een andere plek  gevonden heeft. Soms 
wegen het welzijn en de belangen van het huis en de bewoners zwaarder 
dan die van het individu.  

• Vorig jaar kregen we van afbouwbedrijf Obimex Almelo,  kaartjes voor de 
wedstrijd Heracles-Heerenveen. Dat ging toen niet door vanwege de co-
ronamaatregelen. We konden later de laatste wedstrijd, waar Heracles 
speelde tegen Sparta, van het seizoen bijwonen. Helaas degradeerde Hera-
cles naar de eerste divisie. Ook maakte 
Obimex Almelo weer vijf huisgenoten blij met 
nieuwe schoenen van goede kwaliteit. Deze 
mochten ze uitzoeken bij Gerrit den Olde. 

• Vincent Nije Bijvank is vanaf januari onze 
zangcoach. Eenmaal per maand komt hij met 
de kernleden oefenen. Hij besteedt niet al-
leen aandacht aan het zingen van de goede 

Onmacht en conflicten 
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noten, maar ook aan het kleur geven aan een 
lied, het beleven van de tekst en harmonie in 
de samenzang.  

• Op 23 februari overleed de grondlegger van De 
Wonne Enschede, Arnulf Sibbing. Als kapucijn 
en studentenpastor op de Universiteit Twente, 
kraakte hij in april 1979 met enkele anderen 
het leegstaande klooster van Het Larinksticht in 
de Enschedese binnenstad. Dit werd toen 
woongemeenschap De Wonne. Samen vingen 
ze dak- en thuislozen op en begonnen twee 
kringloopwinkels onder de naam ‘Handje 2’. 
De afscheidsviering was een mooi eerbetoon 
aan hem, maar vooral een dankdienst voor wat hij heeft mogen betekenen 
voor mensen en wat er is gegroeid uit wat hij en anderen, in de loop van 
jaren gezaaid hebben. Arnulf leeft nu voort in de drie Wonne-gemeen-
schappen. Hij is op een waardige manier begraven op het kerkhof bij het 
voormalig Kapucijnenklooster in Velp-Grave. 

• Op 24 maart werden we rond 23.45 uur opgeschrikt door het brandalarm. 
In de huiskamer stond een bank in brand. Gelukkig waren de gevolgen te 
overzien, al heeft het nog wel een lange nasleep. 

• Op Koningsdag stonden Denise, Ginette en Heileen met een kraampje op 
de  Oranjemarkt. Er waren veel spullen verzameld die mondjesmaat aan de 
man werden gebracht. Maar het was zonnig en ze hadden een fijne dag. 

• Pasen 2022. Na twee jaar konden we weer mensen die op een of andere 
manier betrokken zijn bij de Wonne uitnodigen om samen Pasen te vieren. 

De brunch was verzorgd door Heileen en Denise. 
’s Middags was er een Paasviering, geleid door 
Ludger. Frans en Denise hebben een heerlijk drie-
gangen diner geserveerd.  

• Op 2 juli reisden we als kernleden naar het 
Franciscanessenklooster in Etten-Leur. Hier vier-
den we het 70-jarig professiefeest van oud-kern-
lid Jean-Marie. Het was bijzonder mooi om dit sa-
men met haar te kunnen vieren. Jean Marie komt 
met de trein  - na de corona-pauze - weer regel-
matig een paar dagen naar  De Wonne. 

Arnulf Sibbing 

Jean marie viert feest !          
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• In juni en rond 1 oktober vierden Heileen en Berno hun vakantie in Nijver-
dal. Ondanks de afnemende gezondheid van Berno waren het goede we-
ken. In juli gingen Ludger en ik op vakantie naar Italië. Eerst een paar dagen 
naar Assisi, de stad waar Franciscus vandaan komt.  Het was bijzonder om 

te zien waar de man die ons zo inspi-
reert geleefd en gewerkt heeft. 
Daarna gingen we naar de Adriatische 
kust. Ludger houdt van bergen en ik 
van zee, en dat ligt hier mooi dicht bij 
elkaar! 
 

• Op  24 augustus hadden we 
ons jaarlijks Wonne-uitje. Met bewo-
ners en vrijwilligers stapten we in 
Zenderen in de kajak en peddelden 
naar Almelo. Het was een prachtige 
tocht met heerlijk weer. We meerden 
aan bij café België, waar we nog sa-

men een drankje namen. Daarna was er nog een gezellige BBQ in de tuin 
van De Wonne. Het was een heel geslaagde dag! 

• Rond 1 september was de Meeleefweek en 
waren Ria en Odilia bij ons te gast om te proe-
ven of het leven in een woongemeenschap iets 
voor hen zou zijn. Iedere dag stond één van 
onze kernwaarden (gastvrijheid, eenvoud, be-
trokkenheid, en duurzaamheid) centraal.  Odi-
lia  heeft daarover geschreven. 

• Op 4 oktober vierden we op eenvoudige wijze 
het Franciscusfeest, met een viering in de ka-
pel en aangeklede koffie/thee. 

• Op 4 december vierden we met enkele vrijwil-
ligers samen, het Sint Nicolaasfeest met pak-
jes, surprises en gedichten en nu leven we toe 
naar Kerst. 

Daniëlle, 
secretaris 

  

Af en toe moeten we éven over land…. 

Jean Marie vierde  feest!         
70 jaar Franciscanes             

met hart en ziel  

We vierden  Sint Nicolaas      
met Piet in vol ornaat! 
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RENOVATIE VAN DE KAMERS                                                              Ludger 

Vorig jaar stond dit onderwerp onder dezelfde titel in de Jaarbrief. Toen werd 
er aangekondigd dat de kamers van de tijdelijke bewoners op de 1e verdieping 
zouden worden gerenoveerd: nieuwe kasten en kleinere wasbakken, om zo de 
beschikbare ruimte efficiënter te gebruiken. Nu zijn we een jaar verder, en de 
plannen zijn nog niet uitgevoerd. Dat heeft twee redenen.  
 
Ten eerste heeft onze timmerman die het houtwerk zou gaan uitvoeren aan-
gegeven toch niet gelukkig te zijn met het plan, omdat de kleine kamers dan 
toch wel erg vol raken. Het zoeken naar een andere uitvoerder had veel tijd 
nodig. Ondertussen – en dat is de tweede reden – rezen bij de kernleden vra-
gen over de bezetting van ons huis. Onze draagkracht wordt minder: kunnen 
we in de toekomst wel 8 á 9 tijdelijke huisgenoten aan? Uiteraard hopen we 
op uitbreiding van de kernleden. Maar als die er niet komt, is ons huis dan 
misschien ‘vol’ met minder bewoners? Dus rijst de vraag: is het ook een optie 
om muren uit te breken, om dus kamers te vergroten met het gevolg dat er 
straks minder kamers over zijn? 
 
Aan deze optie zitten ook een aantal vragen vast, zoals: Wat vindt onze ver-
huurder, woningcorporatie St Joseph, daarvan? Waaraan wil die meewerken? 
Hebben we straks kamers van verschillende grootte? Zo een verbouwing heeft 
gevolgen voor de lange termijn, je kunt niet weer even teruggaan naar de oude 
situatie van 9 kleine kamers. 
 
Wij hebben deze opties en vragen met de Adviesraad besproken. Zij herkennen 
de problematiek. En zij willen hier actief in meedenken. Dat betekent dat niet 
– wat tot nu toe gebruikelijk was – de kernleden plannen maken en de Advies-
raad daarover adviezen geeft; maar dat er één groep komt, bestaande uit le-
den van de Adviesraad en kernleden, die samen de plannen maakt en de uit-
voering begeleidt. 
 

                                          -o-o-o- 

 

Blijf niet hangen in het verleden. Dat is voorbij. Raak 
niet gestrest van de toekomst. Zo ver is het nog niet. 
Leef in het heden en geniet….  
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BRAND IN DE WONNE                                                                        Daniëlle 

Op donderdagavond 24 maart was de sluitingsronde gedaan en lag iedereen 
net op bed. En toen ging rond 23.45 het brandalarm af. Meestal is het loos 
alarm, maar dit keer was het serieus. In de huiskamer was brand. De oorzaak 
is een raadsel, er lag een T-
shirt en een lap stof op de 
bank, met een waxine-
lichtje. Dat lag er bij het af-
sluiten niet.  

Gelukkig hebben twee be-
woners, Abu en Frans, de 
brand met de brandblusser 
geblust, terwijl Ludger de 
brandweer aan de telefoon 
had. Ik zorgde ervoor dat ie-
dereen naar buiten ging. De 
brandweer heeft het blus-
werk afgemaakt. De ambulance stond al voor de deur en heeft naar de lucht-
wegen van Abu en Frans gekeken. Nadat de brandweer gecheckt had of er op 
alle kamers niet teveel CO2 was, kon iedereen rond 01.30 uur weer naar bed.    

De gevolgen 

Een schoonmaakbedrijf is bijna twee weken bezig geweest om alles te ontroe-
ten. Een stuk muur moest opnieuw gestuct worden, en de huiskamer en gang 
moesten opnieuw gesaust en geschilderd worden. Het ene bankje en de kast 
waren onherstelbaar beschadigd. Ondanks dat de schade beperkt gebleven is, 
had het een enorme nasleep. Daarnaast had het een behoorlijke impact op het 
gevoel van veiligheid van iedereen, ook doordat onduidelijk was wat er precies 
gebeurd was en of het per ongeluk of opzettelijk aangestoken was.  

In huis werd er voortdurend over gesproken. Twee weken later hebben we in 
de huisvergadering erover gesproken hoe iedereen het heeft ervaren. Sommi-
gen hebben er een aantal nachten slecht van geslapen. De eerste tijd was ik, 
als ik op bed lag, bang dat het brandalarm wéér zou afgaan, anderen gingen 
ervan dromen. Daarnaast was er ook opluchting dat er niemand gewond is ge-
raakt en het alarmsysteem goed werkte.   

De muren en het bankje waren zwartgeblakerd! 
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MEELEVEN IN DE WONNE IN ALMELO!                                             Odila 

De eerste kennismaking 

Het is eind augustus en ik ben op weg naar De Wonne in Almelo, voor een 
meeleefweek. De Egbertuskerk vertelt me dat ik heel dicht in de buurt ben 
en even later sta ik in de grote, groene achtertuin van de woongemeenschap 
kennis te maken met Heileen. Later komen daar Ludger en Daniëlle en mede-
logée Ria bij. Op onze kamer heet een zonnebloem-kaart (een verwijzing naar 
het Zonnelied?) ons welkom en bij de koffie legt Heileen de belangrijkste 
leefregels uit. Mooi is ‘het werk verdelen we hier samen, we hebben geen 
personeel in huis’. Het doet me meteen denken aan mijn eigen thuis, de 
woonwerkgemeenschap Emmaüs, waar een bordje hangt ‘Bij gebrek aan per-
soneel werken hier mensen. Wees zuinig op ze, ze zijn zeldzaam.’  

Een relaxte sfeer  en heerlijke maaltijden  

De hele meeleefweek zal voor mij een relaxte ervaring zijn – hier wordt niet 
gejaagd, er is ruim de tijd voor verhalen vertellen, luisteren, vragen stellen 
en bezinning. Hoewel het even wennen is voor mij als avondmens, draagt het 
dagelijkse ochtendgebed in de kapel daar ook erg aan bij – het geeft de rest 
van de dag meer diepte en relativering; de waan van de dag is niet het be-
langrijkste in het leven. 

Er wordt heerlijk gekookt, afwisselend door één van de bewoners of logées. 
Cannelloni, pittige soep, tomaatjes uit eigen tuin…het is elke dag een fijne 
verrassing en een mooi moment om de bewoners beter te leren kennen. Er 
wordt gekookt met wat er is – de restjes van gisteren of overschotten van de 
naburige Voedselbank – en toch staat steeds weer een rijk maal op tafel. Na 
de maaltijd is de afwas met de hand zo gepiept, al moet er af en toe een 
sprintje worden getrokken om een afwas-ontwijker in de kraag te vatten… 
ook dat is samenleven! 

Kernwaarden: Gastvrijheid, Eenvoud, Betrokkenheid en Duurzaamheid 

Elke dag tijdens deze meeleefweek staat in het teken van één van de kern-
waarden van De Wonne: Gastvrijheid, Eenvoud, Betrokkenheid en Duur-
zaamheid komen aan de orde. We maken een gedachtenweb en lezen tek-
sten over en van Franciscus van Assisi. Praktische vragen worden besproken, 
bijvoorbeeld over duurzaam schoonmaakmiddel. “Wist je dat je van klimop 
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milieuvriendelijk wasmiddel kunt maken?” zegt mede-logée Ria. Ik dacht uit 
een redelijk duurzaam huishouden te komen, maar ben onder de indruk van 
de soberheid en duurzaamheid die hier echt verweven zijn met het dagelijks 
leven. Zelf zijn de kernleden kritisch: moeten we de kapel nou echt de hele 
dag verwarmen voor slechts één uur, het ochtend- en avondgebed samen? 
Waarom leggen we geen warme omslagdoeken neer? En kunnen we geen 
duurzaam alternatief vinden voor de plastic afwasborstels die zo enorm snel 
vervangen moeten worden? Een houten afwasborstel vindt niet iedereen fijn 
en die kan dan zomaar ‘verdwijnen’... Het is hier balanceren tussen principes 
in ere houden, zonder wettisch te worden. 

Gastvrijheid als essentiële waarde 

Gastvrijheid is misschien wel de meest in het oog springende waarde bij De 
Wonne. Gedurende de week komen veel mensen langs: meelevende mensen 
tijdens het open avondgebed op dinsdag, een oud-bewoner, reizend vanuit 
een Fries AZC, een potentiële nieuwe bewoner uit Nigeria voor een kennis-
makingsgesprek, een trouwe vrijwilligster en buur van de Wonne (Marleen), 
en zo verder. Duidelijk wordt dat er rondom De Wonne een groep meele-
vende mensen met uiteenlopende mate van betrokkenheid staat, zonder wie 
de woongemeenschap niet kan bestaan. De verjaardagstaart van Jessie 
wordt gedeeld met iedereen die langskomt op de koffie. “Daar waar ruimte 
is voor ontmoeting, licht iets op van het Rijk van God.” 

Naar woongemeenschap                         
De Wonne in Enschede 

Leuk was dat we ook een bezoek brachten 
aan De Wonne Enschede, een wat grotere 
gemeenschap midden in de stad, met een 
sfeervol oud gedeelte en moderne nieuw-
bouw. Een overdekte straat biedt ruimte 
aan de Vredesvlam, een piano en enorme 
kamerplanten – een uitnodigende plek 
voor (muzikale) optredens. Ook hier is de 
zoektocht naar nieuwe dragende krachten 
actueel, vertellen Maarten en Carla. Het 
valt niet mee mensen te vinden die de 
spiritualiteit en leefwijze van De Wonne 

Op bezoek bij de Wonne in Enschede 
Odilia is in gesprek met Maarten 
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delen én die zich voor langere tijd willen (ver)binden. De kringloopwinkel 
zorgt voor extra bedrijvigheid en met de handkar wordt overgebleven voed-
sel van de markt opgehaald, activiteiten die woongemeenschap zichtbaar 
maken in de stad. 

Naderend vertrek 

En dan is het alweer vrijdag…bijna tijd om afscheid te nemen na een week 
vol nieuwe indrukken. Voorlopig een laatste ochtendgebed in de kapel, een 
kopje thee, een afsluitend gesprek en dan wat klusjes in het huis.  

Misschien illustreert het volgende voorval wel het beste de realiteit van De 
Wonne: Heileen en ik ruimen de linnenkast uit en gebruiken de tafel in de 
kapel om de boel te sorteren en opnieuw op te vouwen. Dan duikt een huis-
genoot op in de deuropening, schrikt zich een hoedje en draait gauw weer 
om…zoveel huishoudelijke bedrijvigheid in de kapel is hij niet gewend. “Een 
klooster waar een straat doorheen loopt” is ook hier een terechte karakteri-
sering van deze bijzondere gemeenschap. 

Veel dank voor de gastvrijheid die jullie mij in alle betekenissen van het 
woord  gaven! 

Tot ziens! 
Odilia Berkhout  
 
  

  

Ginette redt de planten na de brand in de woonkamer 



15 
 

ÉÉN VAN MIJN EERSTE NACHTEN IN DE WONNE                              Jessie 

 
Het was vrijdag avond. De lucht was al pikke-
donker maar de temperatuur nog aangenaam. 
Rustig zat ik op het balkon een sigaretje te ro-
ken en te genieten van de stilte. Alles was nog 
zo nieuw en wennen, een nieuwe plek om te 
wonen is natuurlijk altijd even een omslag.  
 
Opeens zag ik in mijn rechter ooghoek bene-
den iets bewegen. Ik schrok en stond voorzich-
tig op om te kijken wat er gaande was. Daar beneden, waar de fietsen gestald 
waren, bewoog zich een schim, op de knieën en z'n capuchon over zijn hoofd, 
bezig bij de fietsen. Mijn hart maakte een sprongetje en in paniek gooide ik 
mijn sigaret weg en rende ik naar beneden. Ik stormde over de trap en klopte 
op het kantoor, maar niemand was aanwezig, dus ik probeerde de tv kamer. 
Daar zat Frans rustig zijn tv programma te kijken. Half hijgend en in paniek riep 
ik: 'Frans, volgens mij probeert iemand een fiets te stelen!!' Frans sprong op:' 
Waar heb je dat gezien?!' 'Buiten waar de fietsen staan, ik was een sigaret aan 
het roken en ...' Frans zei snel: 'Laten we dan nu gaan kijken!'  
 
Ik liep voor Frans uit naar buiten op mijn sokken en in pyjama, en ik voelde de 
spanning om de fietsendief aan te gaan spreken wat hij in hemelsnaam aan het 
doen was. We slopen richting de fietsen, en keken naar de achterkant van de 
capuchon van de persoon die op z'n knieën bezig was met de fiets, totdat Frans 
riep:' Wat gebeurt hier?' De persoon keek geschrokken op, draaide zich om, en 
opeens zagen we het bekende gezicht: het was Ginette! Van de zenuwen be-
gon ik keihard te lachen:' We dachten dat iemand de fiets aan het stelen was!' 
Ginette schoot daarna ook in de lach:' Nee joh, ik ben gewoon mijn fiets aan 
het repareren'. 
 
 

Frans organiseerde het  En het drankje bij café België 
Wonne-uitje grandioos smaakte daarna uitstekend!   

  
  

Jessie  
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MIJN 1e JUBILEUM …EN NU DE AFSLUITING                                       Daniëlle   
 

Op 8 februari was het 5 jaar geleden dat ik 
kernlid werd. Wat is de tijd omgevlogen, en 
wat is er veel gebeurd. Hier in de Wonne en in 
mijn privéleven. Toen ik kwam was ik net ge-
scheiden en werkte ik bij de GGD. In 2019 ben 
ik ruim twee maanden op pelgrimstocht naar 
Santiago de Compostela geweest. Dat leidde 
tot het besluit om vanaf 2020 te stoppen met 
mijn werk om de studie Theologie en Levens-
beschouwing weer op te kunnen pakken. Er 
bloeide liefde op tussen Ludger en mij, in hem 

vond ik een lieve vriend. In 2021 overleed mijn 
moeder en niet zolang daarna werd mij vader ernstig ziek. 
 
Op de 8e februari 2022 was het een feestelijke dag. Het was mooi om mijn 5-
jarig jubileum met de huisgenoten, enkele vrijwilligers en vaste bezoekers van 
het avondgebed,  én met mijn vader te kunnen vieren. Ik was heel blij dat hij 
erbij was en ook de trap weer op kon lopen! In de viering stond de tekst van 
de barmhartige Samaritaan centraal, een tekst die me al lang inspireert. In De 
Wonne heb ik veel aspecten van barmhartigheid leren kennen. Dat het niet 
alleen liefdadigheid is, maar ook doorzettingsvermogen. Het kost moeite, en 
betekent soms ook hard optreden. Ik heb barmhartigheid mogen geven, maar 
ook veel mogen ontvangen, in hulp, troost en compassie. 
 
Maar langzamerhand drong de vraag zich steeds meer op of De Wonne nog 
wel een goede plek voor mij is. Ik voelde me overprikkeld, overbelast. Ik ont-
dekte dat ik veel tijd nodig heb om prikkels te verwerken. Ik heb tijd nodig om 
na te denken, als er veel om me heen gebeurt heb ik rust nodig om te verwer-
ken. Ik besefte dat conflicten me lang bezig houden en veel energie kosten. 
Dat gevoel is vooral sinds de brand en de conflicten in huis  ontstaan. Daarbij 
speelt ook een rol dat er in mijn privéleven veel is gebeurd. Het samen leven 
met meerdere mensen geeft sowieso veel prikkels.  
Om daarover na te denken heb ik de retraite ‘Neem de afslag’, in het Domini-
canenklooster in Huissen gevolgd. Daar merkte ik dat ik door de vele prikkels 
en het gericht zijn op de behoefte van de ander, mijn eigen behoeften en 

Daniëlle  
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intuïtie niet meer goed waarnam. Ik heb stilgestaan bij wat ik nodig heb, en 
dat was vooral rust, tijd om mezelf te vullen. Ook wil ik er wat meer kunnen 
zijn voor mijn vader. We lazen tijdens de retraite een tekst van Bernardus van 
Clairvaux die mij raakte: 
 

 
“Wees verstandig, en maakt jezelf tot waterbekken en niet tot een afwaterings-

kanaal. Een afwateringskanaal loost het water onmiddellijk zodra het water 

binnenkomt. Een waterbekken wacht totdat het geheel vol is. Dan pas begint 

het over te lopen. Een waterbekken deelt uit van eigen volheid, terwijl het zelf 

gevuld blijft. Liefde vloeit over. Ze houdt voor zichzelf wat ze zelf nodig heeft. 

En wat ze heeft wil ze in overvloed hebben om rijk te kunnen zijn ook voor 

anderen.”        

      

 
Daarom heb ik besloten dat ik per 1 januari stop als kernlid. Een moeilijke be-
slissing. Het voelt ook alsof ik de andere kernleden en De Wonne in de steek 
laat. Verhuizen heeft ook impact op mijn relatie met Ludger. Als kernleden 
hebben we dit goed met elkaar kunnen bespreken en besloten dat ik hier nog 
wel blijf wonen en nog ondersteunend aanwezig zal zijn. Hoe die ondersteu-
ning vorm krijgt moet nog duidelijk worden, maar ik ben blij met deze beslis-
sing. 

-o-o-o- 

Een enthousiaste mail naar aanleiding van de 2e Open Avond: 

Hallo lieve mensen, 
 

Als altijd ben ik heel blij met de uitnodiging voor de open 
avond! Wat fijn dat we weer bij elkaar mogen komen. 

En wat fijn dat jullie dat voor ons mogelijk maken!! 
Ik wil heel graag erbij zijn, van het begin tot het eind 

en dan nog even afwassen natuurlijk! 
Ik denk dat het me lukt om het niet te 'vergeten' e 

n op tijd te zijn, maar je weet maar nooit in deze drukke tij-
den. 

Dus eh, Heileen: bel gerust als ik er nog niet ben! 
 

Ciao-ciao, tot gauw! 
Groetjes, Eveline 
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15 JAAR KERNLID IN DE WONNE ALMELO                                      Heileen 

Op 2 november 2002 kwam ik naar De Wonne in Al-
melo. Berno, Ludger, Peter en Jan Marie vormden toen 
de kerngroep. Ik kreeg het kamertje bij de trap en was 
er 3 à 4 dagen per week en werkte dan 24 uur vanuit 
Heino. En omdat de kerngroep vol was, werd ik vrijwil-
liger met een sterretje, werd geregeld gezegd. Ik was 
naast mijn deeltijdbaan bij de Protestantse Kerk in Fle-
voland en Overijssel, veel in  huis te vinden en deed 
wat ik kon. Het was gezellig dat Berno er woonde! 
Maar ik viel onder de tijdelijke bewoners en moest dus 
ook elders huisvesting zoeken. En zo kocht ik in het 
voorjaar van 2004 mijn huis in de Kruidenwijk in Nij-

verdal. Mooi tussen Heino en Almelo in! Ondanks de gastvrije en hartelijke bu-
ren, deed ik er máánden over om er ook echt te gaan wonen! 

In het voorjaar van 2007 zijn de statuten aangepast en werd het ook mogelijk 
om als uitwonend kernlid mee te doen. De keus was eenvoudig en ik hoefde 
ook geen aspirant-kernlid te worden. Vanaf 15 mei werd ik officieel kernlid. Als 
ik daaraan terug denk voel ik weemoed. Dan mis ik Peter, Berno en Jean Marie. 
Alle drie verlieten De Wonne omdat ze op hoge leeftijd waren en alle drie heb-
ben een religieuze achtergrond zodat ze elders terecht konden. 

Vele jaren heb ik met name de verantwoordelijkheid gehad voor secretariële 
zaken, de vrijwilligers en ‘de kamertjes’, naast het bij toerbeurt voorbereiden 
van gebedsmomenten in de kapel en het  contactpersoon zijn. Maar toen we 
met vijf waren, en toen Frida kwam zelfs met zes, had je maar één of twee 
tijdelijke bewoners onder je hoede. Nu we het met ons drieën zijn - Ludger, 
Daniëlle en ikzelf -  zijn we vaak contactpersoon van drie of vier personen, en 
dat is wel eens ingewikkeld! Daarom kies ik er ook voor om er van vrijdagmid-
dag tot dinsdagmiddag in principe niet te zijn…. Immers… in De Wonne is àltijd 
wat te doen! 

Vreugde en gemis 

Op 15 mei vierde ik dus mijn 15-jarig jubileum, helaas zonder drie van de men-
sen waarmee ik in de 90-er jaren begon. Het was gezellig en gedenkwaardig. 
Dat zéker. Maar juist op die momenten mis ik de aanwezigheid van Berno.  

Heileen 
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Bijna 33 jaar trekken Berno en ik nu met elkaar op, door dik en dun hebben we 
elkaar gesteund en samen hebben we veel mooie herinneringen opgebouwd. 
Maar zijn afnemende gezondheid baart me zorgen. De ziekte Parkinson is ver-
nietigend en werkt ontluisterend. Ik bewonder Berno om de manier waarop 
hij met zijn ziekte omgaat, zonder boosheid of weerstand….ondanks de steeds 
groter wordende afhankelijkheid op alle terreinen. Maar misschien is dat meer 
‘een gave’.  ‘Genade’, zou Arnulf vroeger hebben gezegd… en zo voelt het ook. 

In De Wonne kan ik de zorgen om hem goed loslaten. Dan zijn er weer anderen 
en allerlei klussen die mijn aandacht en inzet vragen! Al doe ik tegenwoordig 
graag ’s avonds een spelletje ‘om de zinnen te verzetten’. Even een moment 
van ontspanning in een spannende wereld!  

Er is meer dan alleen De Wonne  

Wat leuk is om te vermelden dat ik al deze jaren mijn activiteiten in Nijverdal 
en op het Franciscaanse terrein gewoon kon blijven doen. Ik bleef in Nijverdal 
als lid en bestuurlijk actief bij LETS Hellendoorn, begeleidde onder de vlag van 
de Franciscaanse Beweging de vormingsweekenden van Lieverlede, bleef de 
Kapucijnen trouw in de begeleiding van de franciscaanse kloosterweekenden 
(‘de Oriëntatie’) en werd toen de kapucijnen zich terugtrokken, ook één van 
de voortrekkers van de zelfstandige werkgroep die de kloosterweekenden nu 
organiseert en begeleidt. Ook probeerde ik samen met Ludger de custodie En-
schede en omstreken (van de Franciscaanse Beweging) enkele jaren achtereen 
weer leven in te blazen en Franciscusfeesten te organiseren. Op de meeste 
fronten zet ik nu een stap terug om meer energie en aandacht te kunnen heb-
ben voor De Wonne en voor Berno.  

Tot slot 

De Wonne houdt mijn hart, al blijft het wel eens moeilijk om de spirit hoog te 
houden als sommige mensen voortdurend klagen, zich aan de gemeenschap 
onttrekken of de regels aan hun laars lappen. Juist dan heb ik de momenten in 
de kapel dubbel en dwars nodig om te weten waarom ik mijn tijd en aandacht 
aan ons huis en ‘onze huisgenoten’ geef. Jezus werd op handen gedragen, 
maar ook vervloekt en verguisd. En juist Hij roept ons op om er voor anderen 
te zijn, vanuit vertrouwen te leven en de ander hoger te achten dan mezelf…  

Soms lonkt mijn huis en roept…. “Stop maar met De Wonne”, maar die roep 
hoop ik nog lang te negeren! De Wonne is mijn thuis…. 
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VAN BEWOONSTER...                                                                           

Ruim twee jaar geleden kwam ik bij De Wonne om 
een weekje te overbruggen. Ik kwam uit een heel 
donkere en vervelende situatie, alles was erg uit-
zichtloos en onzeker. Een weekje bij De Wonne 
werden drie weken en in die tijd was ik wat tot rust 
gekomen. De warmte en veiligheid van De Wonne, 
het minimalistische leven en zeker de inzet van de 
kernleden, maakte dat ik besloot er te blijven en 
ambulante therapie te gaan volgen. Vele ups en 
zware downs zouden nog volgen maar wat altijd 
stabiel en veilig aanwezig was, waren de kernle-
den, mijn eigen kamertje en mijn plekje in het ge-
heel van De Wonne.  

 
Zo kon het gebeuren dat er zich een prachtige, liefdevolle relatie ontwikkelde 
met een medebewoner. Ik was me zeer bewust van het feit dat het nog lang 
niet goed met me ging, dat ik nog lang niet was waar ik wilde zijn. Gelukkig 
had hij alle begrip en geduld waardoor we deze bijzondere gevoelens voor 
elkaar er toch konden laten zijn.  
 
Na ruim een jaar wilden we toch wel graag kijken hoe het zou zijn om écht 
samen te zijn en te leven. Een huurwoning is niet zo één-twee-drie gevonden 
en die stap was ook nog wel erg spannend. Zo kwamen we samen in Spanje 
terecht, met praktische hulp en emotionele ondersteuning van De Wonne 
zouden we drie maanden in Spanje blijven. Deze drie maanden werden ne-
gen maanden. Een prachtige tijd waarin we ons zelf en elkaar hebben leren 
kennen en omarmd. De relatietest was meer dan geslaagd!! In Nederland 
aangekomen zijn we een aantal weken in een vouwwagen op een camping 
gaan staan. En afgelopen augustus konden we eindelijk onze eigen huurwo-
ning in Almelo betrekken. 
 
Dit hele verhaal was er nooit zo mooi en bijzonder geweest zonder De Wonne 
en met name de kernleden! In werkelijk alles, op alle vlak hebben ze ons ge-
steund en geholpen. Waardoor we nu een prachtige woning bewonen. We 
hebben nu de rust en de basis om enthousiast en dankbaar weer deel te ne-
men aan de maatschappij en het leven! 

Karin 
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NAAR VRIJWILLIGSTER... 
 
Al jaren doet Frans de Voedselbank bij De Wonne. Dat houdt in dat hij elke 
vrijdagmiddag om 5 uur naar de naastgelegen Voedselbank gaat waar hij 
kratten met eten mee krijgt. Dit zijn producten die niet zijn opgehaald of die 
niet langer bewaard kunnen blijven. Deze kratten stapelt Frans op en rolt dan 
de opgestapelde kratten naar De Wonne. Waar hij de kratten weer opnieuw 
af- en opstapelt om over de hoge drempel te komen. Dan wordt alles in de 
eetkamer gezet en dan begint het leuke werk.  
 
Het voedsel in de kratten wordt gesorteerd en er worden nieuwe pakketten 
van gemaakt. Deze pakketten worden in de avond opgehaald door mensen 
die bijvoorbeeld net geen recht hebben op eten van de Voedselbank maar er 
wel behoefte aan hebben. Of door mensen die geen woon- en verblijfplaats 
hebben of dakloos zijn. Ook is er een kleine Islamitische stichting die elke 
week vier kratten brood komt halen. 
 
Al met al maakt Frans elke week zo’n 
twaalf pakketten. De ene keer een iets 
groter pakket dan de andere keer, af-
hankelijk van wat hij van de Voedsel-
bank heeft kunnen krijgen. Het is 
zwaar werk, maar heel erg dankbaar 
en fijn om te doen!  
 
Tijdens mijn verblijf bij De Wonne be-
gon ik af en toe Frans te helpen. Later 
werd dat elke vrijdag - tot ik naar Spanje vertrok. Nu ga ik elke vrijdag naar 
de Wonne toe om samen met Frans, en met heel veel liefde en plezier voed-
selpakketten te maken!! 
 
En zo kon het gebeuren dat mijn weg van zoekende bewoonster naar dank-
bare vrijwilligster liep!! 
 
Vele dankbare groeten, 
Karin van Driel 
  

Een rijke oogst! 
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HOE HERINNER IK ME ARNULF?                                                        Heileen 

Van november 1992 tot en met juni 1996 woonde ik in woongemeenschap De 
Wonne in Enschede. En sinds januari 1993 was ik resp. aspirant-kernlid en 
kernlid van deze boeiende gemeenschap van jong en oud. Ik beheerde samen 
met Francine, een franciscanes van Etten-Leur, Handje 2 en regelde als extra, 
samen met huisgenoot Erik ‘het ophalen’. En dat was best een hele klus!  

Arnulf zag ik iedere dag op veel momenten. In de kapel voor het middag- en 
avondgebed, aan tafel, bij het scrabbelen of gewoon voor een gezellig gesprek. 
Hij was één van ons, en als iemand vroeg ‘wie is de leider van De Wonne’, dan 
was het voor mij altijd ‘de vaste groep’. Want we beslisten alles samen en ei-
genlijk was Arnulf niet echt een voortrekker in de wekelijkse vergaderingen. 
Maar toch…  

In de kapel was hij ‘de leider’, daar besliste hij over hoe de liederen gezongen 
werden en als hij er niet was, voelde dat heel anders dan als één van de ande-
ren er niet was. En op zaterdagavond, als iedereen al richting eigen kamer was, 
bereidden Henk, Nico, Arnulf en ik de zondagse viering voor en daarna ging hij 
met de input van ons allen verder aan de slag. Dat voelde vertrouwd. 

Als ik een weekend naar het hoge noorden was en dan weer thuis kwam, wa-
ren alle kernleden hartelijk en blij dat ik er weer was. Geregeld stond er een 
bloemetje voor mijn deur. En ook Arnulf begroette me op een warme manier. 
Ik voelde me welkom, bij hem - evenals bij de andere kernleden. 

Alle kernleden hadden - naast dat ze contactpersoon van velen waren - hun 
eigen specialiteit. Zo was Betty een kei in de keuken en in het bevestigen van 
onzekere huisgenoten (‘Jij, jij kunt dat’), Constantine had nog haar baan en 
deed meer achter de schermen, Francine had ‘de kamertjes’ en de beide 
Handje 2 zaken, Ida deed de financiën en Aartine had veel aandacht voor het 
milieu en energiebesparing (toen al!), Dick deed vooral bestuurlijk werk en was 
voorzitter van de vereniging. En Arnulf….? Hij sprak met velen en droeg de spi-
ritualiteit in huis. Misschien was hij daarin wel ‘de ruggengraat’ van het geheel!  

De laatste jaren sleet hij in het verpleeghuis, zittend in een rolstoel. Soms werd 
hij opgehaald voor een activiteit of feest. Dan was naar mijn idee heel De 
Wonne in Enschede blij! Zijn aanwezigheid deed velen goed! Hij was een bij-
zondere man die anderen blij maakte en kon motiveren! Ik ben blij dat ik hem 
gekend heb….  
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DE WONNE VERANDERT…. 

Een vreemde titel voor een eindejaarsbrief?  Waarom? 

In 2022 hebben we veel gesproken over de naweeën van corona en de impact 
die dit heeft ook binnen de Wonne in Almelo. Daarnaast het feit dat ook de 
kernleden ouder worden en Daniëlle (het jongste kernlid)  ons heeft medege-
deeld per 1 januari 2023 te willen stoppen als kernlid. 

Dit heeft natuurlijk consequenties… De Adviesraad heeft in overleg met de le-
den van de huidige kerngroep een actielijst gemaakt die we  in 2023 willen 
voltooien. 

Hoog op de agenda staan hierbij: de verbouwing/aanpassing gastenkamers , 
mogelijkheden tot evt. inkrimping aantal tijdelijke bewoners, uitbreiding van 
de kerngroep, hoe om te gaan met vrijwilligers en tijdelijke bewoners. 

Dus genoeg te doen volgend jaar, echter ook in 2022 zijn veel zaken de revue 
gepasseerd en hebben we een  nieuw lid van de Adviesraad  erbij,  t.w. Erna 
Mensen.  Zij is werkzaam binnen de gemeente Almelo in het sociale domein. 
Erna vult de plaats in van Ine Bult die vorig jaar is overleden. Ze is van harte 
welkom! 

We gaan er in 2023 vol goede moed mee beginnen en hopen dat we ook eind 
volgend jaar kunnen zeggen: De Wonne, het is de moeite waard!! 

Een gezond 2023 voor iedereen. 

Ton Loman 
Voorzitter van de  
Adviesraad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe  mooi is het  als  alles in de tuin bloeit…. 
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Financiële verantwoording 2021 Bedragen Bedragen afgerond in € 100  

Baten 2021 2020 2019 2018 

Bijdragen leden 24.200 27.600 26.600  29.500 

Bijdragen medebewoners 34.600 37.000 37.700 35.100 

Ontvangen giften 4.300 1.500 6.300 1.200 

Rente 0 0 0 100 

Totaal baten (a) 63.100 66.100 70.600 65.900 

     

Lasten     

Huisvestingskosten (1)     

Onderhoud 2.600 2.300 4.200 2.100 

Belastingen en verzekeringen 1.300 1.300 1.300 1.000        

Afschrijvingen 1.800 1.800 300 300 

Huren 17.900 17.900 17.700 17.500 

Schoonmaakartikelen 300 500 300 400 

Energiekosten 10.600 9.600 10.600 5.200 

Totaal huisvestingskosten (1) 34.500 33.400 34.400 26.500 

     

Directe kosten (2)     

Huishouding 10.500 14.100 8.200 9.600 

Was 300 400 300   500 

Ontspanning 800 500 1.400 1.100 

Boeken en studiekosten 0 0 200 500 

Reiskosten 0 100 0 100 

Totaal directe kosten (2) 11.600 15.100 10.100 11.800 

     

Algemene kosten (3)     

Kapel 100 100 0 100 

Telefoon 1.400 1.300 1.300 1.200 

Abonnementen en contributies 500 400 700 900 

Representatie 400 600 900 800 

Administratie 100 200 100 100 

Diverse kosten 200 1.100 500 300 

Totaal algemene kosten (3) 2.700 3.700 3.500 3.400 

     

Betaalde giften (4) 6.700 15.800 6.000 4.300 

Totaal kosten (b=1+2+3+4) 55.500 68.000 54.000 46.000 

Expoitatieresultaat (a – b) 7.600 - 1.900 16.600 19.900 
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TOELICHTING BIJ DE CIJFERS                                

 De meest recente cijfers, de linke kolom, zijn van 2021. In de andere kolom-

men ziet de lezer de financiële ontwikkelingen 2018-2020. 

Cijfers zijn maar cijfers. Ze geven wel aan dat De Wonne Almelo zichzelf kan 

bedruipen  (we ontvangen geen overheidssubsidies en we zijn ook niet afhan-

kelijk van structurele giften). Maar cijfers zeggen lang niet alles over wat er in 

De Wonne gebeurt. Niet over het vele werk dat door tijdelijke bewoners, vrij-

willigers en kernleden 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. 

Tot eind 2020 werd onze financiële administratie ondersteund door de Neder-

landse Kapucijnen. Helaas is hier door inkrimping bij de Kapucijnen eind 2021 

een eind aan gekomen. Hier in huis worden de boeken  bijgehouden door onze 

vrijwilligers Ada en Bert. Bert heeft ons ook zeer geholpen door een eigen ad-

ministratie -systeem op te zetten. 

Enkele opmerkingen bij de cijfers 

 
a. De cijfers wijken in het algemeen niet af van wat door jaren heen gemid-

deld is. Er zijn geen grote verrassingen. 

b. De energiekosten vragen wel aandacht voor de toekomst. Wij hebben 

vanwege een vast contract nu – in 2022 - nog niet te lijden onder de stij-

gende energieprijzen. In 2023 zal dat anders zijn. 

c. De betaalde giften waren in 2020 hoger omdat wij vorig jaar €10.000 heb-

ben overgemaakt naar Stichting Broedplaatsen, een aan de drie Wonne-

gemeenschappen gebonden fonds voor o.a. leefgemeenschappen.  

d. Opgebouwde exploitatieoverschotten zullen we in 2023 gebruiken ten 

behoeve van een geplande renovatie van de kamers van tijdelijke bewo-

ners.  
 

Ludger, penningmeester 
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EEN HUIS VOL MENSEN…. WIE WAREN EN ZIJN ZIJ IN 2022? 

Naam    van  tot 

Abu    14-06-2021 08-04-2022 
Anja    13-12-2022 
Ayele    27-02-2021 01-07-2022 
Barbara    04-10-2021 28-03-2022 
Collins    22-08-2022 
Daniëlle Geleijns (kernlid) 14-10-2015 
Denise    16-10-2020 15-08-2022 
Emrah    15-09-2022 25-11-2022 
Frans (inwonend vrijwilliger) 05-05-2017 
Gerrit    21-11-2022 
Ginette    15-04-2021  
Giuseppe   23-08-2021  
Heileen Holman (kernlid) 16-05-2007 
Jessie    08-08-2022 
Joyce    30-05-2022   27-07-2022 
Louise    20-09-2021       26-03-2022 
Ludger Schüling (kernlid) 19-06-1995    
Mark    23-06-2022 
Osama    07-09-2022 26-10-2022 
Pauline    25-11-2021 31-03-2022 
Yahya    29-12-2021 20-07-2022   
 

In verbondenheid met de Wonne-gemeenschappen in Enschede 
en Glanerbrug. Op de foto ontbreken: Maarten en Heileen 
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 DRINGEND NIEUWE KERNLEDEN GEZOCHT! 

Onze christelijke woongemeenschap heeft Franciscaanse wortels en bestaat 
naast ons als kernleden en Frans en Daniëlle als inwonende vrijwilligers, uit 
maximaal 8 tijdelijke bewoners. Wij wonen 24 uur per dag met de tijdelijke 
bewoners samen omdat ze door heel verschillende omstandigheden dakloos 
geworden zijn.  

Het samen leven met hen vraagt van ons als vaste bewoners o.a. dat we aan-

dachtig, trouw en flexibel  kunnen omgaan met onze vaak kwetsbare medebe-

woners. We ervaren het als een intensieve, maar vooral boeiende leefwijze, 

waaraan we zelf zonder enige twijfel groeien. Het geeft daardoor ook energie 

en zin aan ons bestaan. 

 

Als kernleden voeden we onze inspiratie en verbondenheid met onze mede-

mens onder andere door twee dagelijkse meditatieve momenten in de huiska-

pel. 

 

Wij hebben nu dringend behoefte aan uitbreiding met twee kernleden. Voor 

hen zijn twee grote kamers met apart slaapgedeelte beschikbaar. Voel jij ge-

roepen om medeverantwoordelijkheid te dragen voor het huis en onze tijde-

lijke bewoners? En herken jij je in onze leefstijl, die we samen vatten als: 

 

 

gastvrij en betrokken, 

eenvoudig en duurzaam, 

gevoed door Geloof, Hoop en Liefde… 

 

 

schroom dan niet en kom eens vrijblijvend kennismaken. ‘Snuffelen’ aan het 

Wonne-leven kan ook door een aantal dagen met ons mee te leven.. Je kunt 

een afspraak met ons maken via tel. 0546-456436 of stuur een mail naar 

info@dewonnealmelo.nl. We zien je graag komen! 

 

de kernleden 

Ludger, Daniëlle en Heileen 

mailto:info@dewonnealmelo.nl


28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen je van harte 

fijne Kerstdagen en een sprankelend 2023! 

 

Huisgenoten en kernleden 
van woongemeenschap De Wonne Almelo 


