Nieuwsbrief mei 2014
Het voorjaar heeft zich in al haar glorie, al weer laten zien. We hebben net het feest van Pasen
gevierd, het begin van het nieuwe leven, een nieuwe start. Een nieuwe start is ook waar de
mensen voor naar het Mosterdzaad komen en waar we hen ook mee willen helpen.
Beneden Westerdiep
De locatie is weer volledig bezet. Begin dit jaar is een bewoner doorgestroomd naar de locatie
aan de Wildervanksterdallen. Het is mooi om te merken dat het idee om deze locatie op te
starten, nl een doorstroming mogelijkheid naar meer zelfstandigheid, in de praktijk ook werkt.
In maart zijn we met een groep gaan ski een in Bottrop' Duitsland. Het was een ontspannen dag
met komische momenten. We merken dat activiteiten als deze belangrijk zijn voor de
bewoners. Voor het samenzijn in de groep, maar ook voor het zelfbeeld.
Aan de voorkant van de boerderij hebben we een
ingrijpende verbouwing achter de rug, met als
belangrijkste doel dat de woonkamer volledig
toegankelijk wordt voor Matthijs. De laatste puntjes
worden nog op de in gezet, maar we genieten er
telkens weer van dat hij nu overal naar toe kan met
de rolstoel.

Vrijwilligers.
Na ruim 9 jaar hebben we afscheid genomen van Cees en Marcella. In het eerste jaar hebben zij
ons tijdens de vakantie vervangen en waren daarna zo enthousiast dat ze ook vanuit
Nieuwerkerk aan den IJssel naar Veendam verhuisd zijn. Elke donderdag waren zij er om met de
gasten te eten en de avond door te brengen. Dat gaf Andrea en Ronald wat ruimte om er voor
het gezin te zijn. Mede door hun inzet hebben wij het werk in het Mosterdzaad zo lang kunnen
doen.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een ICT vrijwilliger die ons kan ondersteunen bij het
beheer en het juiste gebruik van de server. Hebt u interesse neem dan contact op met Ronald
Kleiweg 0598-395888

Wildervanksterdallen
Het is mooi om te zien dat de locatie steeds meer vorm krijgt.
De dagbestedingsruimte in de loods is helemaal klaar en erg
mooi geworden. Het houtbewerkingsdeel wordt al volop
gebruikt en met het gereed komen van de kantine is er nu
meer een mogelijkheid om met de dagbesteders koffie te
drinken en te lunchen. De kantine kan ook voor andere
activiteiten gebruikt worden.
Freddie, vrijwilliger op deze locatie, is hard bezig geweest met
de aanleg van de terrassen aan de bewoners kant en dit ziet
er heel netjes uit. Met de zomer op komst is het lekker dat
dit af is.

Privé is het een moeilijke tijd geweest voor Ineke en Eelco.
Het onverwachte overlijden van Ineke ’s ouders heeft hen
begrijpelijker wijze enorm aangegrepen. Langzamerhand
pakken zij zo goed en zo kwaad als het gaat weer
voorzichtig de dingen op.
De appartementen zijn alle drie bezet. Komende tijd wordt er een begin gemaakt met de
volgende twee appartementen.

Gebedspunten
•

Danken voor al het werk wat er mag gebeuren en voor de kracht die we ontvangen.

•

Bidden voor troost en kracht voor Ineke, Eelco en de rest van de familie om verder te
kunnen gaan na het grote verlies door het overlijden van Ineke ‘s ouders.

•

Bidden voor wijsheid om goed in te kunnen spelen op alle veranderingen die in wet en
regelgeving op ons af komen.

Ineke en Eelco,
Andrea en Ronald

