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EEN BIJZONDER JAAR VOOR DE

EIKENHORST

EBC REGIOMIDDAG ZATERDAG 18 SEPTEMBER
MEER MENSEN HELPEN: MOOI!
PLANTEN TE KOOP
DRIE ONTMOETINGEN VAN JOOP RIKKERS
ANNEKE VAN DER MOOREN OVER HERBERGZAAMHEID

VOORWOORD
Alweer september. Bij het EBC zijn we druk
bezig met onze locatie De Eikenhorst. Nieuwbouw, inrichting, renovatie, er gebeurt veel.
Naast het plannen en bouwen gaat er veel
energie zitten in fondswerving.
Daarbij mogen we gelukkig rekenen op onze
achterban, op u dus! Er worden acties georganiseerd, geld ingezameld en nog veel meer.
We zijn u daar erg dankbaar voor. Uitbreiden
betekent dat we meer mensen kunnen helpen
hun weg weer te vinden. Dat prachtige werk
blijft ons uitgangspunt en we ervaren dat we
daarin ook bijzonder gezegend worden.
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In dit magazine een interview
met werkers en bewoners van
De Eikenhorst en aandacht voor
de open dag op 18 september,
noteert u deze datum vast? Misschien heeft u al opgemerkt dat
het formaat van dit magazine iets
afwijkt van de vorige keer. Dat
komt omdat we steeds op zoek
zijn naar de beste prijs-kwaliteitverhouding.
Ik wens u veel leesplezier!
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EN VEEL MEER...

Hartelijke groet,
Klaas van der Hoeven
Communicatie/Fondswerving

OVERDENKING
Zo’n beeld uit de bijbel wat steeds
opnieuw tot me spreekt: Een herberg: plek om een periode te zijn,
tot rust te komen en kracht op te
doen om weer verder te trekken.
Hebreen 13:2 roept ons op tot
‘herbergzaamheid’ : “Vergeet de
herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het
te weten, engelen geherbergd.”

‘Herberg’

In opdracht van de Opdrachtgever,
de Here God zelf, de herberg runnen. Volgens Zijn concept, gedreven
door Zijn liefde. Iedere gast ( in ons
geval iedere hulpvrager) ontvangen
alsof ze Zijn engelen zijn.
En ondertussen bidden… dat onze
gasten Zijn liefde herkennen en
gevuld door Zijn liefde kracht vinden om verder kunnen trekken.

Door Anneke van der Mooren
Locatiecoördinator De Eikenhorst
(fotograﬁe: Gerlinde van der Mooren)
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KANSRIJK WONEN BIJNA VAN START

Het lijkt er veel op dat we binnenkort van start
kunnen gaan met het woonproject in Harderwijk.
Het EBC is de initiërende partij van het project
Kansrijk Wonen, waarin wordt samengewerkt
met de gemeente, de woningstichting en het
buurtwerk. Het is een project voor jongeren die
niet meer thuis kunnen wonen. Zij leren op een
positieve manier om zelfstandig te worden en
samen te kunnen leven.
Meer info: www.kansrijk-wonen.nl

EBC REGIOMIDDAG
U heeft het al kunnen zien op pagina 2 van dit
magazine: het EBC houdt een regiomiddag op
zaterdag 18 september. Het belooft een gezellige
en inspirerende middag te worden. U bent van
harte welkom op locatie De Schuilplaats.

MEETING PARTNERSHIP
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Businesspartners nodigen we van harte uit voor
de volgende partnership bijeenkomst waarin veel
nieuwe info over het EBC beschikbaar komt. Er is
daarnaast volop ruimte om te netwerken tijdens
een smakelijk diner. Plaats en tijdstip: Kantoor
Oudholland (Robbertsmatenstraat 11 in Elburg),
10 november 2010 vanaf 17.30 uur.
Bent u ondernemer en heeft u interesse in het partnership, schuif dan vrijblijvend aan tijdens de bijeenkomst.
Bel even met coördinator Klaas van der Hoeven:
(0525) 637 234

Aart van Kruistum, Coördinator Arbeid
“In de zomer van 2011 kunnen we de
nieuwe werkschuur in gebruik nemen.
Daar zie ik naar uit. De oude werkschuur
was hard aan vervanging toe. Met de
nieuwe schuur heeft het groenbedrijf
(Zorg voor Groen) van het EBC straks een
eigen plek. Het is een ruimte waar machines en gereedschap een plek kunnen
krijgen, maar we kunnen er ook dingen
gaan maken. Op dit moment is er bijvoorbeeld een project waarin het groenbedrijf
samen met het technisch bedrijf van het
EBC (Zorg voor Techniek) kozijnen maakt
voor tuinhuisjes. In de schuur komt ook
een kantine en een kantoortje voor het
groenbedrijf. Daarmee wordt
het als oefenplek steeds
interessanter voor onze
bewoners en deelnemers.”

Arie heeft een werkervaringsplaats
op De Eikenhorst
“Een paar jaar geleden ben ik na een heftige burnout volledig arbeidsongeschikt
geworden. Toch kreeg ik weer behoefte
aan dagbesteding, maar dan zonder druk.
Ik ben nu ruim 2½ jaar op de Eikenhorst,
waar ik het houtproject beman. Op verzoek van derden maken we mooie houten
spullen. Nu maak ik bijvoorbeeld een salontafel voor een EBC-medewerker. Ik voel
me prettig en veilig op De Eikenhorst en
hoop er nog een poos te kunnen blijven.
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EEN BIJZONDER JAAR VOOR DE EIKENHORST...

‘MEER MENSEN HELPEN: MOOI!’
EBC-locatie De Eikenhorst maakt zich op voor een bijzonder jaar. In samenwerking
met woningbouworganisatie DeltaWonen start dit najaar de bouw van extra bewonersappartementen en een woonhuis. Ook komt er een nieuwe werkschuur op
het terrein. Een vooruitblik van vier mensen die elk op hun eigen manier verbonden
zijn aan De Eikenhorst…
Gerrianne woont op De Eikenhorst
“Ik woon al twee jaar op de Eikenhorst. Momentel ben ik op zoek naar
een vervolgplek en nu merk ik pas hoe uniek deze plek is. Bijvoorbeeld door het christelijke karakter, maar ook doordat hier
medewerkers met hun gezinnen wonen. Daardoor lopen
Anneke van
hier kinderen rond, daar geniet ik van. ‘Samen’ is hier erg
der Mooren,
belangrijk: samen eten, samen koﬃe drinken, samen op
Locatiecoördinator
vakantie, samen vieren. Dat samenleven is voor mij ook
Eikenhorst
heel leerzaam. Het geeft gezelligheid, maar het leert je ook
“Voor
de Eikenhorst is er
grenzen aan te geven, en jezelf een plek te geven in de groep.
vaak een lange wachtlijst.
Het is goed dat hier binnenkort meer mensen geholpen
Er
is
veel behoefte aan een
kunnen worden.”
plek waar mensen in alle rust aan
zichzelf kunnen werken. We zijn
De nieuwbouwplannen volg ik op de voet.
er daarom heel blij mee
Komt ook omdat ik altijd bouwkundig tekedat er op deze locatie
naar ben geweest. De uitbreiding spreekt me
een extra gebouw komt.
echt aan omdat alles past in de Eikenhorst-stijl.
Er komen acht studio’s,
Bovendien is het mooi als hier meer mensen
een gemeenschapkunnen wonen en hulp kunnen krijgen.
pelijke woonkeuken, en
Voor mijn werkproject verandert er niet zo veel
onder hetzelfde dak een
denk ik, hoewel het mooi zou
woonhuis voor een gezin
zijn als er een stofvrije ruimte
dat deel gaat uitmaken van de
in de nieuwe werkschuur
leefgemeenschap die we op de Eikenkomt, zodat we onze prohorst vormen. Ik ben heel enthousiast
ducten ook mooi kunnen
over het werk dat we kunnen doen op de
schilderen.”
Eikenhorst, prachtig om dat uit te
breiden.”
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Drie ontmoingen...
Regelmatig ontmoet ik oud-bewoners.
Zomaar drie ontmoetingen van de laatste
weken: een man die een tijd opgenomen
is geweest en daarna bij ons een arbeidstoeleidingstraject heeft gevolgd om
werkervaring op te doen. Sinds kort heeft
hij een vaste baan. Een vrouw die hier
jaren geleden geweest is en nu al jaren als
hulpverlener werkt. Juist door haar eigen
ervaring kent ze haar kwetsbaarheid en
kan ze zich staande houden.
Een andere vrouw woont al een tijdje niet
meer bij het EBC, maar krijgt nog wel ambulante begeleiding. Ze belde min of meer
in paniek omdat het in haar relatie niet
meer ging. Tijdelijk passende huisvesting
(er even uit) was moeilijk te vinden. Met
haar begeleidster en haar partner is een
andere oplossing gevonden.

contact

Zo maar drie verhalen waaruit blijkt dat
ons werk zinvol is. En ook dat we een heel
breed aanbod hebben: intensieve begeleiding op de Schuilplaats en de Eikenhorst,
begeleid zelfstandig wonen op diverse
locaties, mogelijkheden om langdurig
op een veilige plek te wonen, ambulante
(woon)begeleiding tussen Zwolle en
Harderwijk, arbeidstraining, dagbesteding
in diverse vormen, ook voor cliënten van
buiten het EBC. Dit uitgebreide aanbod
willen we verder ontwikkelen in kwaliteit
en kwantiteit en dan vooral afgestemd op
de vraag van de cliënt en in samenwerking
met andere organisaties.

Pas maakten we een rondgang met de relatiemanager van het zorgkantoor langs de diverse
huizen van het EBC. In elk huis ontmoetten we
bewoners (cliënten). Dan stap je zo maar vier verschillende werelden binnen. Je proeft iets van het
leven, van problemen maar vooral ook van creativiteit
en mogelijkheden die er in mensen zitten.

Ik kom steeds weer terug op de mensen waar het
werkelijk om gaat. Aan de ene kant de hulpvragers.
Aan de andere kant de medewerkers die met zoveel
inzet hulp bieden. Het gaat om mensen, in relatie met
elkaar. Om hun mogelijkheden.
“Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus
biedt het EBC op een unieke en professionele manier
hulp aan mensen in probleemsituaties.” Zo verwoorden
we onze missie. Het zijn niet alleen mooie woorden,
het werkt. Dat merk je als je oud-bewoners ziet of zo
maar eens de huizen binnen stapt.

Joop Rikkers, direie/btuur

Vaarbekerweg 7

Telefonisch spreekuur

ING Bank 69.20.15.426

8084 PT ‘t Harde

maatschappelijk werk:

ten name van EBC in ‘t Harde

elke werkdag tussen 8.30 en 10.00 uur

www.ebc.st info@ebc.st

T (0525) 637 230

T (0525) 637 237

redactie: kvdhoeven@ebc.st

F (0525) 662 316

mw@ebc.st

Oplage: 8.500

24-uurs opvang • zelfstandigheidstraining • begeleid zelfstandig wonen • dagbesteding • arbeidstoeleiding • ambulante begeleiding • Kansrijk Wonen
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DANKUWEL!

In het laatste EBC Magazine hebben we met u gedeeld dat de giften achterbleven. De reden hiervan
zochten we in het weglaten van de acceptgirokaart in het tweede magazine van dit jaar. Die acceptgirokaart ligt voor ons wel eens wat gevoelig. Aan de ene kant weten we ons afhankelijk van uw
bijdragen, aan de andere kant willen we mensen niet overvragen.
Nu, na de machtigingskaart was er een behoorlijke dip in giften waarneembaar. We hebben de
laatste keer dan ook weer een acceptgirokaart bijgesloten en we zijn erg blij u te kunnen melden
dat er veel meer giften zijn binnengekomen. Hartelijk dank daarvoor!
Ook bij dit EBC Magazine vindt u weer een acceptgirokaart. Van harte aanbevolen…
Voor de verbouwingsplannen die we op onze locatie De Eikenhorst hebben is ook veel geld nodig.
We hebben de afgelopen maanden de mogelijkheden in kaart gebracht. U kunt daarbij denken aan
het aanschrijven van grote en kleine fondsen voor steun, maar ook het onder de aandacht brengen
bij kerken en organisaties. Samen met de notaris wordt momenteel gewerkt aan een ‘Bouwstenenplan’. U hoort daar binnenkort meer over. Het is een nieuwe en innovatieve manier waarop het EBC
via een soort obligatie geld kan lenen, speciﬁek te besteden aan de verbouwing van De Eikenhorst.
In dit nummer vragen we dus uw speciale aandacht voor de bouwplannen op de Eikenhorst. We
zijn blij dat alle deuren nu echt open staan om de bouw te starten. Dit betekent dat we veel meer
mensen kunnen gaan helpen. En dat is nodig, want ook voor de Eikenhorst hebben we vaak een
lange wachtlijst. We willen dit project van harte bij u aanbevelen. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, giften en gebed. Zo kunnen we een herberg blijven voor de vele mensen in psychische
nood die bij het EBC aankloppen!
Klaas van der Hoeven
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Voor storing groot of klein,
moet u werkelijk bij Elektro Hoef zijn
Voor
storing groot
of klein,
100%
service.
Geen voorrijkosten.
moet u werkelijk bij Elektro Hoef zijn

Voor storing
groot
klein,
Tevens verkoop
vanof
;
100% service. en afwasautomaten,
Geen voorrijkosten.
moet u was/droogwerkelijk
bij
Elektro
Hoef zijn
koel/vries- en kookapparatuur

Tevens verkoop van ;
en afwasautomaten,
100% was/droogservice.
Geen voorrijkosten.
Gerbrandystraat
127 • 8072 WS Nunspeet
• tel 0341-251692
koel/vries- en kookapparatuur

Tevens
van
; 0341-251692
Gerbrandystraat 127
• 8072verkoop
WS Nunspeet
• tel

Voor
storing groot of klein,
was/droog- en afwasautomaten,
moet u koel/vrieswerkelijkenbij
Elektro Hoef zijn
kookapparatuur
100% service.

Geen voorrijkosten.

Gerbrandystraat 127 • 8072 WS Nunspeet • tel 0341-251692

Ermelo t.o. Groevenbeek College

Werkkleding
die eruit springt!
Volg de gele borden.

Tevens verkoop van ;
was/droog- en afwasautomaten,
koel/vries- en kookapparatuur
Gerbrandystraat 127 • 8072 WS Nunspeet • tel 0341-251692

Openingstijden: ma-do 08.00-16.30 uur, vr 08.00-14.30 uur
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Kantoor Oldebroek:
10
Kantoor
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KantoorBeeklaan
Oldebroek:
Postbus 40, 8090
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