Nieuwsbrief 3, mei 2014
De afgelopen tijd zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest met betrekking tot ons gezinshuis. Met
deze nieuwsbrief willen we alle belangstellenden een update geven over de gang van zaken in ons
gezinshuis.
Nieuwe bewoners
Inmiddels wonen er twee leuke meiden in ons gezinshuis. De eerste is 15 jaar en gaat dagelijks op de
fiets naar haar school in Assen. De tweede is 9 jaar en gaat hier in Smilde naar school. Over een
aantal weken zullen er ook nog twee jongens bij ons komen wonen met de leeftijd van 14 en 12 jaar.
Met deze twee jongens in ons gezin hebben wij straks alle kamers gevuld met leuke enthousiaste
kinderen.
Voor het eerste meisje zijn we nog op zoek naar een logeeradres. Ze is erg dol op dieren, paarden in
het bijzonder. Ook kan ze erg gezellig omgaan met jongere kinderen.
Vennootschap
Om dit alles in goede banen te leiden moet er veel werk verzet worden. Daarnaast hebben ook wij zo
nu en dan behoefte aan vrije tijd. Vandaar dat wij naar veel overleg en adviesgesprekken met derden
Margriet hebben gevraagd of ze samen met ons willen werken binnen het gezinshuis. Daarmee is
Margriet mede vennoot geworden en zal ook Harwin zeker zijn steentje bijdragen en ons
aanmoedigen vanaf de zijlijn.
Vrijwilligers
Wat aanmoedigen betreft zijn we zeer verheugd met al die mensen die ons op vrijwillige basis
helpen. Zo zijn er naast mensen die eens per twee weken voor ons koken, een ploeg klussers die ons
enorm hebben geholpen met de verbouwing. Ook komt er iemand met regelmaat taarten bakken
met de kinderen en worden we voorzien van kleding voor de kinderen. Verder zijn er logeeradressen
voor onze kinderen en zijn er ook al mensen geweest die hebben aangeboden om in de
zomervakantie activiteiten met de kinderen te doen. Het is geweldig om te ervaren dat al deze
mensen zo met ons meeleven. Om stil van te worden. We zijn iedereen ontzettend dankbaar voor
alle hulp en tijd die ze in ons willen investeren. Voor een ieder die iets voor ons zou willen
betekenen: schroom niet om contact met ons op te nemen!
De verbouwing
De verbouwing zit er bijna op. Alle slaapkamers zijn inmiddels ingericht. Nu alleen nog de badkamer.
Dit willen we graag uitbesteden als dat financieel draagbaar is, want als onze tijd gaat nu naar de
kinderen.

Eigen ontwikkeling
Wie denkt dat je zomaar een gezinshuis kunt starten heeft het mis. Wij moeten hard werken aan
onze eigen ontwikkeling. Observaties, doelstellingen, verslagen schrijven, cursussen en keurmerken
halen. Het hoort allemaal bij een gezinshuis.
Tot slot
Wij zouden nog veel meer kunnen vertellen over alles wat wij mee mogen maken, maar het is
gewoon te veel voor één nieuwsbrief. Ondanks alle drukte ervaren wij alles als een hele waardevolle
onderneming. Wij zijn ons er van bewust dat wij dit alles nooit zouden kunnen volbrengen zonder
Gods hulp. Zonder Zijn leidende hand zouden wij tevergeefs zwoegen (psalm 127)

Hartelijke groet ,
Christiaan en Annita en Margriet Appelo

