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Missie • Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting 
ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We 
leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan  
te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken.  
Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. 

Dankzij onze vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze 
missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun 
medemens. Door een luisterend oor of praktische begelei-
ding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

COLOFON

BESCHERMD THUIS

Dave: ‘Samen  
de puntjes op  
de i zetten.’ 

 
 

 

De één perfect in vorm, mooi en helder, kan licht reflecteren. Bruikbaar en onbeschadigd. De ander 
gebroken, onscherp, vies en kapot. Toch zijn ze allebei gelijk en functioneel. Functioneel in het 

dagelijks gebruik en functioneel voor God. Door het leven wordt u gevormd door vreugde en verdriet, 
omstandigheden en keuzes die gemaakt worden. Voor God is iedereen uniek en mooi, geschapen 

naar Zijn evenbeeld. Iedereen is bruikbaar. God is de Schepper en heeft een plan met uw leven. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Nehemia Zorg, een locatie van Ontmoeting. De naam 
Nehemia betekent ‘God die troost - God is barmhartig’ en komt uit het Oude Testament als persoon 
naar voren die de Israëlieten terugbracht uit de ballingschap naar Jeruzalem. Nehemia bouwde aan 
het herstel van de muren van Jeruzalem. Deze herbouw staat bij Nehemia Zorg symbool voor het 
herstel in de levens van de mensen die ondersteunende begeleiding ontvangen. Deze troost en 

barmhartigheid wil ik samen met mijn collega’s en alle vrijwilligers praktisch handen en voeten geven.

Hoe kijkt u naar de spiegel en naar de ander? God kan een ieder inzetten in Zijn plan.

Hoe kostbaar is Uw liefde, God! In de schaduw van Uw vleugels schuilen de mensen.  
Want bij U is de bron van het leven, door Uw licht zien wij licht.

Kijk eens naar de spiegels 
hiernaast. Wat ziet u en wat 

komt er in uw gedachten op?  
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NEHEMIA ZORG

  

THUIS

Sinds een jaar biedt Nehemia Zorg, een locatie van Ontmoeting, Beschermd Thuis 
aan haar cliënten. Deze vorm van begeleiding wordt geboden in de thuissituatie. Met 
intensieve begeleiding wordt voorkomen dat problemen zo oplopen dat het niet meer 
haalbaar is om thuis te blijven wonen. De begeleiding richt zich op zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen en er wordt aandacht besteed aan het sociale netwerk.

Begeleiding
Omdat het gaat om zorg op maat 
verschilt het aantal uren begeleiding 
per persoon. Linda: ‘Er is elke werkdag 
mogelijkheid tot een contactmoment. 

Samen met de cliënt worden doelen 
opgesteld waarbij wordt gekeken naar 
de mogelijkheden van de cliënt.  Als 
woonbegeleider onderhoud je contact 
met andere zorgaanbieders rond een 

L
inda en Regina werken als woon-
begeleiders bij Nehemia Zorg. 
Linda: ‘Mensen met psychische 
of psychiatrische problema-

tiek, soms in combinatie met een licht 
verstandelijke beperking, komen in 
aanmerking voor Beschermd Thuis als 
zij zelfredzaam genoeg zijn. Zij hoeven 
daardoor geen gebruik meer te maken 
van 24uurs-zorg. Cliënten die ambulante 
begeleiding, een minder intensieve vorm 
van zorg, een grote stap vinden, kunnen 
door Beschermd Thuis toch verder 
komen.’

Voordelen
Cliënten wonen in de wijk. Linda: ‘We 
richten ons op begeleiding in de woning 
van de cliënt zelf. Ze kunnen er blijven 
wonen als ze minder zorg nodig hebben, 
dat geeft rust. Daarnaast zijn ze gemoti-
veerder, omdat het om hun eigen plekje 
gaat. Voor thuiswonende kinderen is het 
grote voordeel dat zij opgroeien in een 
normale woonsituatie. Het nadeel is dat 
de begeleiding op afstand staat en dus 
minder toezicht heeft op hoe het gaat. Het 
concept is nieuw en daardoor nog in ont-
wikkeling. We kijken nu bijvoorbeeld hoe 
we ’s avonds en in het weekend telefoni-
sche bereikbaarheid kunnen aanbieden.’

BESCHERMD
'Beschermd  
Thuis is een  
stap vooruit.'

LINDA 
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cliënt. Je gaat regelmatig mee naar 
afspraken en je houdt een oogje in 
het zeil als het gaat om dagbesteding, 
financiën, opvoeding en huishouden. De 
regie ligt bij de cliënt, de woonbegelei-
der ondersteunt.’ Regina: ‘Ik ga open naar 
iemand toe, ontmoet de ander met zijn 
eigen verhaal en vraag wat er nu nodig 
is. Daarbij kijk ik vooral naar wat er al is, 
zoals eigen kracht en wijsheid en dat 
bevestig en versterk ik. Sommige doelen 
zijn niet haalbaar en dan blijf je op dat 
gebied meelopen en ondersteun je bij 
het behouden van die vaardigheden op 
dat niveau. Voor mij is “er zijn” de rode 
draad, ik wil naast de ander staan.’

DAVE (21):  
‘Sinds een half jaar woon ik in 
Beschermd Thuis. Het is een stap 
verder in mijn leven. Het is fijn om 
meer zelfstandig te zijn. Ik woon 
op mezelf, met begeleiding. Ik 
krijg hulp met financiën en mijn 
dagelijks leven. Zelf houd ik mijn 
huis goed netjes en ik doe de 
was, al vanaf mijn 14e!
Linda en Regina zijn mijn bege-
leidsters. Samen zetten we de 
puntjes op de i voor mijn leven 
en voor de toekomst. Linda gaat 
voor me door het vuur, ze doet 
veel voor me. Regina is sinds kort 
mijn begeleider, ze begon heel 
relaxed, zodat we aan elkaar kon-
den wennen. Na twee afspraken 
voelde het al heel vertrouwd.  
Door mijn autisme kan ik slecht 
tegen veranderingen. Ik heb al in 
veel instellingen gewoond, ik ben 
al veel verhuisd. Nu heb ik een ei-
gen plekje, dat vind ik spannend. 
Ik ben blij dat ik hulp krijg.’

 
Succes
Hoe kijken de collega’s terug op het afge-
lopen jaar? Linda: ‘Het pakt beter uit dan 
ik had verwacht, de wijk pakt het prima 
op en er zijn geen klachten over overlast 
bijvoorbeeld. Ik hoop dat er veel mensen 
worden aangemeld voor deze nieuwe 
vorm van begeleiding.’ Regina: ‘Voor ons 
blijft het zoeken naar de juiste manier van 
begeleiding. Bij Beschermd Thuis is er niet 
altijd iemand aanwezig, cliënten zijn meer 
aangewezen op hun eigen netwerk. Dat 
past bij een zo zelfstandig mogelijk leven. 
Voor sommigen is dit prima, voor anderen 
nog best wel eng. Het is dan mooi om hen 
te ondersteunen in de volgende stap.’

Nelly: ‘Het is fijn om in Alkmaar 
te wonen, ik voel me thuis hier. 
De kerk en de school zijn in de 

buurt. Het openbaar vervoer is goed, 
zodat ik snel bij mijn familie ben. Ik 
mis alleen een supermarkt, die was in 
Heerhugowaard dichterbij.’
De verhuizing leverde Nelly wat stress 

op, omdat er ineens een woning be-
schikbaar kwam. ‘Ik moest eerst een 
tijdje wachten tot het nieuwe huis 
was opgeknapt. Toen dat eenmaal 
was gebeurd, moest ik binnen één 
week verhuizen. In mijn nieuwe wo-
ning was alles nog kaal en stoffig. Mijn 
zoontje heeft bij zijn oma gelogeerd, 

dat vond ik wel erg. Ik moest veel 
alleen doen, dat was moeilijk. 
 
Gelukkig ben ik goed geholpen door 
mijn begeleiders en een vrijwilliger 
heeft de vloer gelegd. In het begin 
moest ik erg wennen, maar nu voel ik 
me heel erg thuis hier.’

Het contact met haar begeleiders is 
goed, al vindt ze het jammer dat ze 
door haar verhuizing andere begelei-
ders heeft. Nelly: ‘Buiten de afspra-
ken om heb ik contact via de app. Ik 
heb goede begeleiders. Ik voel me 
goed hier!’ 

NEHEMIA ZORG

'Voor mij is er zijn” 
de rode draad, ik wil  
naast de ander staan.'

REGINA

In Heerhugowaard woonde Nelly in één van onze 
locaties voor Beschermd Wonen. Omdat het 
goed met haar gaat, maar ze nog wel intensieve 
begeleiding nodig heeft, stroomde ze door naar 
Beschermd Thuis in Alkmaar. Hier woont ze in een 
eigen appartement, samen met haar zoontje.

Het verhaal van Nelly

'Ik moest  
wennen, maar  
nu voel ik me  
goed hier.'

NELLY”

NEHEMIA ZORG
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ACTIES

Eén van onze collega’s gaf voor-
lichting aan jongeren van de -16 
en de +16 vereniging van de HHK 

te Nederhemert. De jongeren hadden 
toiletartikelen meegebracht om wel-
komstmandjes te maken voor cliënten 
van Ontmoeting die op zichzelf gaan 
wonen. Daarnaast hadden ze met een 
ontbijtservice het prachtige bedrag 
van € 1.000 opgehaald!  

Regelmatig worden er mooie 
(Psalm)zangavonden of muzi-
kale bijeenkomsten georgani-

seerd. Zo ontvingen we bijvoorbeeld 
€ 1.300 na een zangavond met 
Laus Deo uit Rotterdam. Bedankt 
allemaal! 

Comité Zuidplas heeft een 
culinair diner in het Land 
van Belofte in Moerkapelle 

georganiseerd. Tussen de drie gan-
gen door hoorden de 80 aanwezige 
gasten afwisselend muziek, zang 
en een vertelling over het Beleg 
van Haarlem. Deze prachtige avond 
heeft ruim €4.900 opgebracht! 
Bedankt!  

ACTIVITEITEN
AGENDA
6 april 

Zangavond, Noordeloos

8 april

Bloemstuk maken Benthuizen

22 april

Autopuzzelrit Babyloniënbroek e.o.

11 mei

Muzikale avond Nieuw-Lekkerland 

18 mei

Buurtmarkt Meliskerke
 
 
Kijk voor meer informatie op 
ontmoeting.org/agenda

Wat zijn onze comités ook in 
de decembermaand in de 
weer geweest met allerlei 

acties voor Ontmoeting! Denk aan de 
verkoop van krentenstollen, het bak-
ken van oliebollen en het bezorgen 
van kerstpakketten en -kaarten. De 
totale opbrengst van deze decem-
beracties was bijna € 30.000. Ook 
een aantal jongeren van de Gererefor-
meerde Gemeente te Rotterdam- 
Alexanderpolder heeft in het bejaar-
denhuis Rehoboth oliebollen ge-
bakken. Alles was gratis, er was een 
giftenpot op tafel gezet: €255. Dank!  

Onlangs opende Speksnijder 
Mode in Bergambacht een 
tijdelijke Outletstore. Klanten 

hadden de mogelijkheid om mooie 
kleding tegen een sterk geredu-
ceerde prijs te kopen. Als klap op 
de vuurpijl was er van elk verkocht 
artikel een deel van de opbrengst 
voor goede doelen, waaronder  
Ontmoeting. Geweldig toch? 

Nehemia Zorg biedt … 

Beschermd Wonen 
Cliënt:
•   heeft appartement in ` 

één van onze locaties
•  krijgt alle faciliteiten  

om een zelfstandig  
huishouden te draaien

•  is welkom in de huiskamer 
of keuken voor maaltijden, 
creatieve inloop 

•  kan altijd terecht bij de 
groepsbegeleider voor 
ondersteuning

Beschermd Thuis
Cliënt:
•  woont zelfstandig in  

eigen woning
•  krijgt langdurige en  

intensieve begeleiding  
in de thuissituatie

•  wordt begeleid om 
zelfstandig wonen vol te 
houden en uitzetting uit 
woning te voorkomen

Ambulante begeleiding
Cliënt:
•  woont zelfstandig
•  krijgt begeleiding op  

maat in eigen woning
•  woont in de wijk,  

begeleider komt aan huis

Thuishavens
Cliënt: 
•  is met name een jongere  

of jonge moeder
•  is heel kwetsbaar  

geworden en tijdelijk niet 
in staat een zelfstandig 
leven op te bouwen

•  huurt een woning van  
Nehemia Zorg

•  wordt een jaar lang inten-
sief begeleid om het leven 
weer op de rit te krijgen

•  doorstroom naar woning 
met ambulante begeleiding

Nehemia Zorg begeleidt mensen in het vinden van oplossingen en in het ontdekken van hun krachten 
en talenten. Begeleiding op maat, een steuntje in de rug. Zodat de dingen echt anders kunnen gaan 
worden. Nehemia Zorg is een locatie van Stichting Ontmoeting en biedt zowel beschermd wonen als 
ambulante begeleiding in met name Heerhugowaard en Alkmaar.

Nehemia Zorg groeit  In december zijn er in Heerhugo-           
waard 8 woningen bijgekomen voor de Thuishavens van 
Nehemia Zorg. De appartementen bevinden zich in voormalig 
verzorgingstehuis Hugo-Oord. Half 2018 zijn we benaderd door 
de gemeente met een mooi plan. Meerdere voormalige koop-
woningen in Alkmaar worden omgebouwd tot 10 woningen voor 
jongeren en cliënten die gebruik maken van Beschermd Thuis.

24/7
ZORG

Ontmoetingnetwerken
Naast deze vormen van wonen, bieden we Ontmoetingnet-
werken. Hierbij wordt door meerdere vrijwilligers een sociaal 
netwerk rond een cliënt gevormd. Ieder netwerk is uniek, maar 
wat altijd centraal staat is het contact van mens tot mens, 
respect, trouw en stabiliteit. Een cliënt werkt toe naar eigen 
sociale contacten en leert meer zelfstandig functioneren. Het 
primaire doel is het doorbreken van het sociale isolement. 

NEHEMIA ZORGNEHEMIA ZORG
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JONGERENPLATFORM ONTMOETING

I
n het weekend gaat Henk naar zijn 
ouders. Zij wonen vijf kwartier reizen 
verderop, tenminste, als de treinen 
rijden. Vaak gaat hij daar al op vrijdag-

avond naar toe om zaterdagochtend 
vroeg in de supermarkt vakken te vullen. 
Zijn studentikoos leven moet hij wel 
zien te betalen. Dat valt niet mee. Vorige 
week kwam er nog een collectant aan 
de deur van zijn studentenhuis, maar niet 
één van de aanwezigen kon kleingeld 
vinden. De collectant was van Stichting 
Ontmoeting. Vast leuk, maar het zegt 
Henk helemaal niets. 

Maar, daar komt hopelijk verandering 
in! Wij hebben een idee bedacht om 
jongeren als Henk te betrekken bij ons 
werk. Jongeren zijn gebaat bij beleving, 
ervaring en inzicht. De smartphone heeft 
ervoor gezorgd dat ze alles kunnen 
vinden wat ze willen weten of interessant 
vinden. Leuke vlog hier, interessante blog 
daar, inspirerende avond zus, waardevol 
symposium zo; alles is op te zoeken.

Sinds kort kan Henk het jongerenplat-
form Together van Stichting Ontmoeting 
volgen. Together wil jongeren aan elkaar 
en aan de kwetsbare medemens ver-

binden. Wij geloven dat samen optrek-
ken en oprechte aandacht levens kan 
veranderen en dat het getuigt van echte 
naastenliefde zoals Jezus ons leert. En 
eerlijk gezegd, dat is nogal een klus. Een 
klus die we niet kunnen doen zonder de 
zegen van God. Leeftijdsgenoten berei-
ken, intrigeren, betrekken, ontmoeten, 
verbinden aan elkaar. 

 

 
 
 
 
U kent vast nog wel een paar jongeren. 
Jongeren die baat hebben bij een plat-
form zoals Together, waar ze met elkaar 
kunnen leren en dienen in de wereld. Op 
onze website en social media accounts 
vinden ze informatie, zoals evenementen 
die we organiseren en veel meer leuke 
dingen.

Met Together maak je een stap  
naar kwetsbare mensen om je heen. 
www.servetogether.nl  

Mag ik u voorstellen aan Henk. Een jonge student, druk  
bezig met voorbereidingen voor zijn carrière, genietend van  
het studentenleven. Hij studeert even hard als de meeste  
studenten, wat inhoudt dat hij vaak met zijn vrienden  
omgaat en de dag voor zijn examen begint met leren.  
In zijn studentenhuis is het gezellig. 

Een goed gevoel
Je weet dat niet iedereen een 
happy life heeft. Je weet ook dat 
het een goed gevoel geeft om iets 
voor een ander te doen. Maar ja. 
Studie, werk, sport, vrienden, en 
wéér een week voorbij. Je hebt 
misschien wel eens iemand een 
euro gegeven, maar dat schiet  
ook niet echt op.

Met Together lukt het
Together biedt een online platform 
waar je kennismaakt met andere 
jongeren die net zo in het leven 
staan als jij. Je vindt er allerlei 
activiteiten om je bij aan te sluiten, 
zodat je niet in je eentje hoeft te 
bedenken wat je kunt doen voor 
anderen. Samen lukt het om iets  
te betekenen voor kwetsbare  
mensen in onze samenleving. 

Powered by
Together is een initiatief van stich-
ting Ontmoeting. Een stichting die 
kwetsbare mensen helpt om hun 
stap verder te zetten. Via Together 
kun je samen bijzondere men-
sen ontmoeten. Mensen met een 
rafelrandje en een indrukwekkend 
levensverhaal. Samen met andere 
jongeren verschil maken.

Together:

Samen met andere jongeren verschil 
maken? Doe mee en meld je aan! 

Ontmoeten

Verbinden

Bereiken
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TRAINING NA ONDERZOEK

D 
e uitkomsten van het onderzoek wijzen op wat nodig 
is voor hulpverleners en vrijwilligers voor een goede 
relatie met de cliënt. Er wordt inmiddels gewerkt aan 
een trainingsprogramma op maat. Hierin krijgt het 

belang van delen van (je eigen) kwetsbaarheid een plaats. Het is 
belangrijk om als hulpverlener/vrijwilliger stil te staan bij jezelf. 
Je moet jezelf regelmatig afvragen: ‘Waar en wanneer botst of 
schuurt het tussen mij en de cliënt?’ Soms kom je daar alleen 
niet uit en is het goed om daar in gesprek met anderen naar te 
kijken. In de training wordt daaraan gewerkt. Je leert omgaan 
met je eigen emoties in het contact. Denk bijvoorbeeld aan (ge-
loofs)gesprekken met aandacht voor verschillen in leefwereld en 
culturele achtergrond. Hoe kan ik het verhaal van de ander, met 
eigen normen en waarden, aanhoren zonder daarin te oordelen? 
Zonder bang te zijn wat de ander zal gaan zeggen. En wat is mijn 

eigen agenda in het contact? Je leert hoe 
je daarmee kunt omgaan. Als het helpend 
is voor het herstelproces van de cliënt 
kan het goed zijn hierover in gesprek te 
gaan met hem of haar. Cliënten hebben 
zelf aangegeven dat verschillen op het 
gebied van cultuur, normen & waarden en 
geloof als positief worden gezien waarvan 
geleerd kan worden. Soms is het beter 
voor de relatie om het delen van eigen 
kwetsbaarheid met de cliënt achterwege 
te laten. Maar dan is het wel belangrijk 
om hieraan op een andere manier uiting 
te geven. Dat kan zijn in contact met col-
lega’s of andere vrijwilligers, bijvoorbeeld 
in intervisiebijeenkomsten.

Één van de aanbevelingen uit het onder-
zoek is om niet alleen nieuwe medewer-
kers en vrijwilligers te trainen, maar ook 
degenen die al langer in het werk zitten. 
Na verloop van tijd is er een schat aan 
ervaring opgedaan in het omgaan met 

cliënten. Het geeft een extra dimensie om 
die ervaring mee te nemen in de training 
zodat er van elkaar geleerd kan worden.
Naar verwachting kan in de loop van dit 
jaar begonnen worden met een pilottrai-
ning voor medewerkers. De ervaringen 
die daarin worden opgedaan bepalen 
mede het vervolg. 

Onderzoek Presentievol ontmoeten
Doel: Antwoord krijgen op de volgende vragen:
a.  Op welke wijze gaan mensen om met botsingen die 

ontstaan als gevolg van het contact met mensen uit een 
geheel andere leefwereld?

b.  Welke (persoonlijke) gedragsveranderingen vinden 
plaats naar aanleiding van deze botsingen?

Resultaat: Inhoud geven aan de vorming en toerusting van 
mensen die zich willen (blijven) inzetten voor Ontmoeting 
en voor de opleiding van studenten aan de CHE. 
(Straatpost september 2016)

Present zijn in  
botsingen

Tussen 2016 en 2018 is onderzoek gedaan onder hulpverleners, vrijwilligers en  
cliënten van Ontmoeting. Onderwerp van onderzoek was de invloed van botsingen 

tussen de leefwereld van cliënten enerzijds en die van hulpverleners en vrijwilligers 
anderzijds. Daarbij is gekeken naar hoe hulpverleners en vrijwilligers omgaan met die 

botsingen en welke invloed dat heeft op de (hulpverlenings)relatie met de cliënt. 
Wat doen we met de uitkomsten van het onderzoek?

Door: Jan van der Gaag

TRAINING OVER KWETSBAARHEID IN DE MAAK Onderzoek onder  
hulpverleners en 
vrijwilligers 
•  Ontmoeting wil komen tot échte 

ontmoetingen met haar cliënten. 
Voor orthodoxe christenen is dat 
extra moeilijk. Hun achtergrond, 
hun cultuur en hun geloof staan 
ver af van die van de cliënten. 
Dat leidt soms tot botsingen in 
het contact.

•  Studenten: ‘Wrijving lijkt nega-
tief. Maar het gaat nu eenmaal 
om twee mensen uit twee 
culturen. Je toont besef van 
gelijkwaardigheid als je toch 
met de ander in gesprek gaat.’ 
‘Confrontatie leidt tot beter 
contact. Als mens je kwetsbaar 
opstellen is het mooiste wat je 
kunt doen’. ‘Als je jezelf opent 
geeft dat kwetsbaarheid’. ‘Als je 
mens durft te zijn tegenover de 
ander, kom je verder’.   

(‘Obstakels met botsingen’, Post 
september 2017)

Onderzoek 
onder cliënten 
•  De verschillen op het gebied 

van cultuur, normen & waarden 
en geloof worden door cliënten 
positief beoordeeld en als een 
leerproces gezien.

•  Weliswaar heeft een open 
en kwetsbare opstelling een 
positieve invloed op de relatie 
met de cliënt. Maar er is ook 
een andere kant. Studenten: 
‘Echter kan het ook zijn dat het 
door cliënten als niet-helpend 
wordt ervaren. Het blijkt dat de 
invloed van de houding afhangt 
van de cliënt en zijn leefwereld. 
Geconcludeerd kan worden dat 
het belangrijk is dat de hulpver-
lener/vrijwilliger afhankelijk van 
(de situatie van) de cliënt een 
afweging maakt of de botsing 
gedeeld kan worden met de 
cliënt en dat daarin een grens 
moet zijn. Dit geldt ook voor het 
laten zien en delen van emoties’. 

(‘Het nut van een botsing’, Post 
september 2018)
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PERSOONLIJK

Verbinding

zoontje. Hij luistert….Ik vertel…. Ik zie dat de 
tranen in zijn ogen staan. Ik weet dat hij zijn 
eigen vader verloren heeft aan de dood. 
Hij wil en kan daar niet over praten, zoveel 
verdriet doet dit hem nog. En nu laat hij zich 
raken door de pijn van een ander en komt 
hij bij zijn eigen pijn. 
Het blijft stil! Ik weet even niet wat ik moet 
zeggen. Ik wist dat hij van vissen hield en 
weet dat het zoontje van mijn vriendin ook 
van vissen houdt. Ik kijk hem aan en vertel 
het hem.
Opnieuw stilte!
Ik zie hem worstelen met zijn emoties. De 
stilte blijft nog even. Dan veert hij stoer op 
waardoor de stilte wordt doorbroken.  ‘Zeg, 
weet je wat ik ga doen… dat jochie krijgt 
mijn hengel. Klaar!’. Daarmee rondt hij het 
gesprek af en gaan we over tot het hulpver-
leningsgesprek.

Enkele weken later overhandigt hij mij  
de hengel.
Ik vertel het voorval aan de 8-jarige jongen. 
Ik vertel hem dat Chris ook zijn vader heeft 
verloren. Ik hoor mijn cliënt nog zeggen: 
wij begrijpen elkaar en ik zie het gebeuren. 
Uiteindelijk overhandig ik hem de hengel. 
Wat is hij er blij mee! In gedachte zie ik een 
drieluik ontstaan…
Doelgroep… hulpverlener… achterban!
‘En… hoe reageerde hij?’ is de eerste vraag 
die Chris mij stelt in het volgend ‘hulpverle-
ningsgesprek’. Ik vertel het hem en zie hem 
stralen. ‘Weet je hoe goed me dit doet. Ik 
snap dat mannetje en ben zo ontzettend 
blij dat ik iets voor hem kan doen. Hij is mijn 
kleine visvriend!’. 
Even zie ik iets van de emoties die door hem 
heengaan. Ik ben er blij mee, want Chris 
hoeft zich even niet groter voor te doen dan 
hij is, en ik ook niet. Allebei mens, allebei 
kwetsbaar en daarom zo gelijkwaardig.’

Waarom geniet ik er zo van? Omdat er 
twee mensen zijn die hun mens-zijn aan 
elkaar laten zien. Dat verbindt! Beiden 
stappen ze even uit hun rol als hulpvrager 
en hulpverlener(ster). De tweede reden 
dat ik er intens van geniet, is omdat ik op 
deze wijze de verbinding tot stand zie 
komen tussen doelgroep en achterban, 
dankzij de individuele hulpverlener(ster). 
Dit is wat Ontmoeting wil zijn!  

Een personeelslid belt me enthou-
siast op. Aanvankelijk was het de 
bedoeling om een bepaald dilem-

ma aan me voor te leggen. Maar, omdat 
ik eerst niet bereikbaar was, verandert de 
situatie. ‘Ik wil je iets moois vertellen, zodat 
je mee kan genieten’. En… ik genoot! Juist 
daarom wil ik deze ervaring aan u door-
geven in de hoop dat u meegeniet. 

Het personeelslid vertelt:
‘Ik heb een cliënt die behoorlijk pittig is 
(laat ik hem Chris noemen, EvH). Hij heeft 
een triest verleden, is antigodsdienstig, 
heeft een tatoeage op zijn been: ‘666’. Hij 
weet dat Ontmoeting christelijk is, maar 
dat neemt hij op de koop toe. Diep in zijn 
hart heeft hij heel veel respect voor de 
medewerkers van Ontmoeting. 
Een tijd geleden heeft een vriendin van me 
haar man verloren. Ze heeft een zoontje 
van ca. 8 jaar. Ik vond dat een moeilijke 
periode… echt pittig. Na de dag van de 
begrafenis ben ik aan het werk gegaan en 
had als eerste een gesprek met Chris.
Ik probeer een professionele houding aan 
te nemen. Doordat je al langere tijd met el-
kaar optrekt, lukt het me niet om het voor 
Chris te verbloemen. Daarbij komt dat 
onze doelgroep een goede mensenken-
nis heeft. Chris vraagt me of ik wel lekker 
in mijn vel zit. Ik vertel hem iets over de 
situatie van mijn vriendin en haar 8-jarige 

ED VAN HELL

Schoenen  
gezocht! 
Voor de bezoekers van onze inloop in 
Rotterdam zijn we op zoek naar heren-
schoenen. Omdat deze cliënten vaak veel 
kilometers afleggen op een dag, zoeken 
we goede, stevige schoenen in maat 40 
t/m 46. Hebt u schoenen over? Mail naar 
Alexandra abreukelman@ontmoeting.org 
of bel 010-425 3303. Namens de cliënten 
alvast hartelijk dank!   

Ontmoeting in DordrechtNOMINATIE APPELTJE VAN ORANJE 

ONTMOETING IN EDE ZUID 

NIEUWS

Ontmoeting is genomineerd voor het Appeltje van Oranje 
2019. Onze Ontmoetingnetwerken passen prachtig in het 
thema ‘De kracht van samen: met vrijwilligers doe je mee(r)’. 
Bij de eerste stemronde kregen we 15.800 stemmen, heel 
bijzonder! In januari hebben we 
ons project gepresenteerd en 
van de 40 kanshebbers werden 
wij als één van de 12 organisaties 
genomineerd. In mei horen we 
of we een van de drie Appeltjes 
uit handen van Koningin Maxima 
mogen ontvangen. 

De winnaars van de winterpuzzel uit de puzzelbijlage van 
het RD en het ND zijn bekend! Meneer Koetsier uit Nunspeet 

won de skelter van Bergtoys 
en familie Imminkhuizen uit 
Wekerom mag op vakantie 
in een van de huisjes van 
Bungalowpark Hoge Hexel. 
Van harte gefeliciteerd! 

Een kernteam van enthousiaste mensen uit de Hersteld 
Hervormde Kerk is in 2015 een project gestart om kwetsbare 
mensen uit Ede-Zuid op te vangen. In de ontmoetingsruimte 
in de Elskampflat zijn er wekelijks koffieochtenden en er 
worden maaltijden aangeboden. In de loop van de tijd 
merkte het kernteam herhaaldelijk de nood van sociaal 
isolement, financiële en relationele problemen bij de 
bezoekers. Daardoor ontstond het verlangen om meer 
activiteiten en aandacht aan de inwoners van Ede-Zuid te 
bieden. Vanaf 1 januari dit jaar is Ontmoeting erbij betrokken.
Samen gaan we op zoek naar meer vrijwilligers uit 
de kerken in Ede, zodat we meer bewoners kunnen 
verwelkomen en een zinvolle dagbesteding kunnen bieden.
Interesse in vrijwilligerswerk in Ede?  
Ga naar ontmoeting.org/vrijwilliger  

Binnenkort stopt Ontmoeting met haar activiteiten in Dor-
drecht. We werkten in Dordrecht samen met vrijwilligers van 
het Steunpunt ex-gedetineerden. Deze groep vrijwilligers zet-
te zich in hun eigen woonplaats/regio in voor ex-gedetineer-
den door het organiseren van praktische nazorg na detentie. 

Het steunpunt maakte, indien nodig voor de cliënt, gebruik 
van het ondersteuningsaanbod van Ontmoeting. Het steun-
punt heeft voor cliënten veel goeds betekend, maar omdat 
(financiële) middelen en mensen ontbreken is besloten te 
stoppen. Tot nu toe is er geen andere partij gevonden, die het 
werk over kan of wil nemen in gemeente Drechtsteden.  
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ontmoeting.org/vrijwilliger 

Word vrijwilliger!
Voor onze locaties in Noord-Holland zoeken we mensen die een beetje tijd willen geven. En in die tijd 

volle aandacht geven aan onze cliënten. Vrijwilligers die liefde delen vanuit een bewogen en gelovig 

hart. Daarmee kunnen we het verschil maken in het leven van onze cliënten en geven we ze het gevoel 

dat ze er echt toe doen! Tegelijk is het een ervaring die je eigen leven diepgaand verrijkt. Ben je 

beschikbaar (al vanaf 2 uur per maand)? Neem contact met ons op!

Verrijk  
het leven van  

een ander en dat van 
jezelf

Vrijwilligers in Alkmaar, 
Haarlem en  

Heerhugowaard

Gezocht


