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Keuzes maken

Elk mens maakt dagelijks veel keuzes. In kleine en in grote dingen.
Vergeet nooit dat niet kiezen ook kiezen is. Elke keuze die je maakt heeft
gevolgen. Je kiest bijvoorbeeld: wat trek ik aan, wat ga ik eten, welk boek
ga ik lezen, welke TV programma`s ga ik kijken, wie ga ik bezoeken, ga
ik naar de kerk enz. Wat wil ik met God, met mijn geloof? Wil en kan ik
kiezen voor God en voor de Bijbelse manier van leven? Weet wel, dat God
al lang voor jou gekozen heeft. Jezus kwam naar deze wereld om voor de
mens te kiezen. Zijn lijden en sterven bracht vergeving, verlossing, bevrijding, heling, genezing en een nieuw leven met een toekomst.
Daar heeft God voor gekozen. Waar kies jij voor?
Het is hartverwarmend dat onze bewoners hebben gekozen om hulp te vragen, daar is echt
moed voor nodig. Velen kiezen ervoor om God toe te laten in hun leven. Daarmee is niet alles
opgelost maar is er wel een vaste basis waaruit ze verder kunnen leven.
In Jozua 24:15 roept Jozua op: Kiest dan heden wie je dienen zult. Misschien is het een idee om er
voor te kiezen de TV of computer uit te laten op zondag. Wat je eet daar groei je van. Met andere
woorden wil je geestelijk groeien, neem dan tijd om de Bijbel te lezen en met God te praten. Daar
groei je geestelijk van. Want wat je tot je neemt komt er ook weer uit. Zoals bij een spons: wat de
spons opzuigt komt er ook weer uit. Leg een spons in limonade en er komt limonade uit, leg hem
in inkt en er komt inkt uit. Zo is het ook met jouw en mijn leven, wat je opneemt met je ogen en
met je oren, komt er ook weer uit. Kies daarom wat je opneemt. Ga hier bewust mee om. Weet
dat je altijd weer opnieuw bij God mag beginnen. Zijn uitgebreide armen zijn enorm groot. Daar
kunnen we altijd terecht. Kies bewust.
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‘Samen met God kon ik mijn leven gaan leven’
Wandelend over het EBC-terrein haalt hij herinneringen op van jaren geleden. Roel was een bewoner van het EBC van 1993 tot 1996. ‘Kijk, dat dak heb ik er in mijn tijd nog op gelegd’, vertelt hij
terwijl hij wijst naar de Schutse. Mooie verhalen komen boven, maar ook de minder mooie verhalen
komen aan bod, zoals de reden waarom hij naar het EBC kwam. Jaren later heeft hij zijn leven goed
op de rails, maar voor even is hij weer terug in de tijd.
Door Pauline van der Hoeven

‘Ik weet het nog goed. De tijd vlak voordat ik naar het EBC kwam.
Mijn thuissituatie was verre van rooskleurig, ik was net tot geloof
gekomen, dus dat was nog niet zo stabiel. En als klap op de vuurpijl
ging mijn verkering uit. Mijn leven stortte in.’ Roel was op dat moment bezig met een studie aan de HTS. Hij wilde geld verdienen,
hogerop komen, dus de drempel om daadwerkelijk hulp te zoeken
was hoog.
Op een conferentie hoorde hij voor het eerst van het EBC. Hij leek er
niet meer omheen te kunnen en vanaf dat moment ging het snel.
Hij stopte met zijn studie, een last viel van hem af en in maart 1993
kwam hij binnen op de Eikenhorst.
Klap voor het gezin
‘Toen ik net bij het EBC kwam en één van de eerste gesprekken had met Jan Karreman, mijn begeleider,
bleek dat hij mijn halve voorgeschiedenis al wist. Dat was wel grappig, want ik was natuurlijk ontzettend
verbaasd hoe dat nou kon. Later kwam ik erachter dat hij een goede vriend van mijn oom was en zodoende ook mijn vader had gekend. Mijn vader is overleden toen ik 4 was. Het was een gekke ervaring
dat hij dat al wist.’ Het overlijden van zijn vader was een flinke klap voor zijn moeder en het gezin. Zijn
moeder kon dit nauwelijks aan en Roel werd aan zijn lot overgelaten. ‘Vanaf mijn 15e ging ik daardoor
veel drinken in de weekenden en kwam ik geregeld stoned thuis’.
Ommekeer
Ondanks alles wat er gebeurde in zijn roerige leven, kwam er een ommekeer. ‘Op mijn 21e ben ik tot
geloof gekomen. Tijdens een conferentie sprak ik iemand die het EBC goed kende. Na een gesprek met
hem, kwam ik erachter dat het misschien toch wel handig was om hulp te zoeken. Ondanks dat ik tot
geloof was gekomen, had ik mijn leven nog lang niet op de rails. Na wat rondgekeken te hebben, sprak
het EBC mij toch het meest aan. Dat kwam onder andere doordat alle begeleiders dezelfde privileges
hebben als de bewoners: er werd geen tv-gekeken, niet gedronken en niet gerookt. Dat maakte het
makkelijker om je aan die regels te houden.’
Roel was al snel gewend aan het intern wonen op de Schuilplaats. ‘Het voelde als een soort vakantie.
Er heerste geen druk, geen spanning. Ik werkte hard in de tuin, maar dat was niet erg, want dat was ik
gewend vanuit het vakantiewerk in mijn jeugd. Die tijd was echt goed voor me. Daarnaast had ik leuk
contact met de groep. Je zit allemaal een beetje in hetzelfde schuitje en daardoor klikte het.’
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Crisis
‘Eén van de dieptepunten in die tijd was tegelijk een doorbraak. Ik had mijn moeder aan de telefoon en schreeuwde tegen haar. Daarna was ik zo boos dat ik een houten trap kapot heb gegooid.
In gesprek met mijn begeleider barstte ik in snikken uit, maar zie nu dat het goed was dat dit gebeurde. Aan de buitenkant kon je namelijk niet zo gauw zien dat er iets met me aan de hand was.’
Door deze situaties leerde hij de omgang met zijn familie vorm te geven. Hij weet echter ook
genoeg hoogtepunten te noemen. ‘De vakanties! Die waren echt geweldig’ lacht hij. ‘We gingen
twee keer per jaar met de hele groep weg, onder andere naar Luxemburg. Dat was heerlijk ontspannend.’ Ook van zijn begeleidingsgesprekken kan hij zich momenten herinneren die hem
veranderd hebben. Als belangrijkste les noemt hij de analyse van zijn eigen leven: ‘ik kreeg meer
inzicht in hoe ik in elkaar zat, ik leerde mijn eigen sterke en zwakke punten kennen. Op dat moment kon ik ook de relatie met mijn moeder beter stroomlijnen, ook al is die relatie pas veel later
echt verbeterd.’
Weeffouten
Terugkijkend op zijn tijd bij het EBC, ziet hij de positieve wending in zijn leven. ‘Ik was jong en
onzeker en geloofde niet dat het goed zou komen. Toch is dat gebeurd. Dat komt doordat ze
je geen kant-en-klare oplossing aanreiken, maar samen met je naar een goede uitweg zoeken.’
Voor hij naar het EBC ging, vonden sommige mensen het vreemd dat hij hulp ging zoeken. ‘Het
gaat toch goed met je?’ zeiden ze. Voor Roel was het moeilijk om toch door te zetten. ‘Een groot
gedeelte van mijn leven klopte ook. Er zat alleen een weeffout in mijn denken, waardoor het niet
goed met me ging. Die weeffout heb ik gevonden en samen met de mensen om mij heen heb ik
die eruit gehaald. Anders was het steeds slechter met me gegaan en had ik misschien wel gekke
dingen uitgehaald.’ Hij beseft zelf hoeveel geluk hij heeft gehad, dat hij niet vanuit de goot hoefde
op te klimmen. ‘Ik heb geluk gehad met de goede dingen die ik wel had meegekregen uit de jaren
daarvoor, zoals mijn geloof.
Houvast
Het geloof was een handvat voor Roel om er weer bovenop te komen. Toch hebben veel mensen
de neiging God de schuld te geven als het misloopt in hun leven. Roel deed dat niet. ‘Ik ben altijd
al diepgelovig geweest. Op mijn 21e heb ik ook de persoonlijke keuze voor God gemaakt en vlak
daarna ben ik bij het EBC terechtgekomen. Maar ik heb God nooit de schuld gegeven van mijn
problemen. Het is juist leiding van God geweest dat ik op tijd bij het EBC terecht ben gekomen. Hij
is een houvast voor mij geweest en nog steeds. Ik heb mijn leven van God gekregen en ik wil er iets
moois van maken.’
Na zijn tijd als bewoner is het bergopwaarts gegaan met Roel. Hij begon een opleiding in Zwolle en
kreeg een baan als constructeur. Daarnaast studeerde hij bij in de avonduren en had daardoor een
druk leven. ‘Ondanks alle drukte bleef ik op het spoor.’ Hij kreeg een relatie en is zes jaar geleden
getrouwd. ‘Samen hebben we nu twee kinderen en de derde is op komst. Het gaat nu heel goed
met me. Toen ik eenmaal alles handen en voeten had gegeven met vallen en opstaan, werd ik beter
in het oplossen van moeilijke situaties. ‘Samen met God kon ik mijn leven gaan leven.’

6

Kor

7

ws:
u
e
i
tn

‘De Verandering’
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Partnershipbijeenkomst: 15 februari 2012 om 17:00 uur EBC, Vaarbekerweg 7, ‘t Harde
Met onder andere:
• Een themalezing door burgemeester F.A. de Lange over:

•
•

“Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen anno 2012”
Een gezellige maaltijd
Uitgebreid gelegenheid om te netwerken en andere ondernemers te leren kennen die het
EBC een warm hart toedragen
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In de afgelopen periode mochten we de volgende nieuwe partners verwelkomen

Hoveniersbedrijf Van Triest, Epe
Veldkamp Wonen, Wezep
Klusbedrijf Technicare, Nunspeet
Partner in the Picture

Wie is Rijk van Boven......?
41 jaar, getrouwd met Gertrude, vader van Sarah en Joëlle, IT ondernemer in Oldebroek.

Wat is Jada voor een bedrijf?

Jada Automatisering richt zich op het verkopen, installeren en beheren van computernetwerken.
Dit voornamelijk bij scholen, bedrijven en instellingen in deze regio.

Hoeveel mensen werken er bij Jada?

Drie mensen

Wat is de kracht van het bedrijf?

Servicegericht, betrouwbaar, we werken sterk vanuit persoonlijk contact met de klant.

Hoe lang bestaat Jada al?

Als Jada Automatisering,12 jaar. Ik ben zelf in 1996 begonnen.

Waar sta je over tien jaar?

Dat is ver vooruit in een snel veranderende IT wereld. Ik hoop dat we dan met de zelfde servicegerichte
benadering een sterke positie in deze regio hebben.

Waarom ben je EBC-partner geworden?

Naast dat ik ze al jaren ken als klant, ken ik het EBC al veel langer. Mijn vrouw mocht er ook enige jaren
werkzaam zijn. Ik ben blij met het werk dat ze al die jaren hebben mogen doen en de vele bewoners waar
ze een goede plek voor mochten zijn. Het is erg goed dat het EBC hulp kan en mag blijven bieden vanuit
christelijke levensvisie.
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Partnernieuwtje...

Partnernieuwtje...

Hoveniersbedrijf Van Triest duurzaam
De Stedendriehoek Apeldoorn-Zutphen-Deventer en werkgeversorganisatie VNO-NCW hebben Van Triest geplaatst in de top 100
van meest duurzame bedrijven. De vermelding is onder andere te
danken aan het Bijstandsproject waarin 10 mensen worden opgeleid
met baangarantie; de ontwikkeling van het Sedumdak met een hoge
isolatiewaarde, opvang van regenwater en opname van fijnstof; het
Eb en Vloed systeem op de kwekerij wat ervoor zorgt dat er geen uitspoeling van meststoffen in het milieu plaatsvinden en het regenwater hergebruikt wordt. Daarnaast heeft Van Triest aardwarmte in kas en kantoren en zonnepanelen voor groene stroom.

Partnernieuwtje...

Elskamp opent
nieuwe vestiging

Dit jaar heeft
Elskamp Tuinmeubelcentrum een derde vestiging geopend in Spakenburg. De opening
was op vrijdag 20 januari 2012. Alle nieuwe
meubelen en alle accessoires waren op een
creatieve wijze geplaatst. Peter Oertel heeft
als bedrijfsleider veel ervaring in de tuinmeubelbranche. Met zijn medewerkers vormt
Peter een enthousiast en vakkundig team.
‘Elskamp is specialist op het gebied van
tuinmeubelen en is erg enthousiast over dit
nieuwe project’, aldus Richard Drost, mede
eigenaar van Elskamp Tuinmeubelcentrum.
Wij verkopen tuinmeubelen van o.a. aluminium, hout, natuursteen, vlechtwerk en
nog veel meer materialen. Ook kunt u bij ons
terecht voor een barbecue, partytent, diverse
accessoires, tuinkussens en onderhoudsmiddelen voor tuinmeubelen.

Partnernieuwtje...

Perspectiefgroep
bestaat 10 jaar

Perspectief is in die 10 jaar uitgegroeid tot een
organisatie met circa 90 medewerkers. Allemaal
professionals die actief zijn op het gebied van
verzuimbegeleiding, reintegratie, outplacement,
mediation, coaching, arbo en veiligheid.
Wim Wijnholds (directeur) is nuchter over het
succes: “Wat is snel groeien? Ik ben gewoon
enthousiast over hoe het gaat. Ik ben trots op de
club en op de mensen, ik vind het een voorrecht
dat ik hier deel van uit maak.” De ontwikkeling
van het bedrijf en zijn personeel: daar gaat het
Wim om. “We investeren in trainingen en goede
spullen. Willen dingen ‘beter maken”. Dat ‘beter
maken’ sluit aan bij de visie van Perspectief.
Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen talenten.
Het is de kunst om die te ontwikkelen en op de
juiste wijze en in de juiste context in te zetten.
Dat is onze drive. Met die drive ziet Wim de
toekomst met vertrouwen tegemoet: “Dat onze
werkwijze succesvol is, wordt dagelijks bewezen.
Dat stemt mij positief voor de jaren die komen!”

Partnernieuwtje...

Ko van Twillert
ondernemer van
het jaar 2011

De Linnaeusonderscheiding
2011 is toegekend
aan Ko van Twillert
van Ko-Kalf uit Elburg. De prijs werd uitgereikt door de Nunspeetse burgemeester
Dick van Hemmen. Van Twillert is trots: “Het
is een erkenning van onze activiteiten als
biologisch vleesveebedrijf. In 2011werd een
nieuwe stal gebouwd, diervriendelijk en
volgens duurzame inzichten. Zonnepanelen
zorgen dat het bedrijf zelfvoorzienend is
voor electra.“ Maar ook Van Twitterts passie
als ondernemer met creativiteit, inspiratie,
enthousiasme en bevlogenheid waren reden
voor de toekenning van de onderscheiding.
In zijn dankwoord noemde Van Twillert dat
de onderscheiding verdiend was door het
hele team van Ko-Kalf.

Optiek van Veen gaat
verbouwen

In februari zal in het
pand van Optiek van
Veen meer ruimte
worden gemaakt voor
gespecialiseerde
optometrische zorg.
Daar kunnen onderzoeken worden gedaan in de breedste zin zoals
staar-, glaucoom-, en gezichtsveldonderzoeken.
Men kan binnenkort beschikken over een
OCT-scan waar preventief het oog kan worden
onderzocht op mogelijk afwijkingen.
De afdeling ‘horen’ krijgt meer ruimte, waar met
de modernste apparatuur demonstraties kunnen worden gegeven op dit gebied.
Op deze manier is Optiek van Veen klaar voor
de toekomst om zijn klanten op gebied van
oog en oor compleet te kunnen ontzorgen.

Partnernieuwtje...

Schuiteman Accountants & Adviseurs lanceert de DGA-Toolbox
Deze richt zich op de persoonlijke financiële situatie van de directeurgroot aandeelhouder. Hun persoonlijke financiële situatie heeft vaak
geen prioriteit, zij zijn immers druk met ondernemen, waardoor belangrijke zaken blijven liggen zoals het tijdig regelen van de bedrijfsoverdracht, pensioen of het testament. In drie stappen wordt de financiële
situatie op de rit gezet:
1. Inventarisatie van de actuele situatie
2. Onafhankelijk advies aan de hand van het rapport
3. Realisatie van de te regelen zaken aan de hand van een actieplan.
Met name deze laatste stap is uniek, een advies blijft nogal eens op de plank liggen.
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					Door Pauline van der Hoeven

Gedreven en gepassioneerd. Tijdens het vertellen van zijn verhaal is aan alles te zien hoe mooi
sectormanager Aart van Kruistum het werk bij het EBC vindt. ‘De combinatie van mensen helpen,
door middel van christelijke hulpverlening, vanuit een heel praktische insteek en op praktisch
gebied spreekt me enorm aan.’

In 1997 begon hij als agrarisch medewerker. Hij werkte op diaconale basis en woonde zelf op het
terrein. Van die tijd weet hij genoeg mooie verhalen te vertellen. ‘Samen dienstbaar zijn, aan God en
aan de bewoners, samen met andere christenen deskundig en betrokken hulpverlenen, dat is speciaal. Veel namen en gezichten maar ook verhalen van bewoners waar nog zoveel groei en herstel
mogelijk bleek te zijn staan me helder voor de geest’

11
Dromen
Momenteel bestaan zijn werkzaamheden als sectormanager uit het aansturen van de zorg en
nieuwe projecten. Zo is hij druk bezig met het opzetten van het nieuwe project ‘Kansrijk Wonen’
in Harderwijk. “Via dat project willen we met partners in de regio zwerfjongeren onderdak bieden in een gewoon woonhuis, samen met een “voorbeeldjongere”. Om op die manier de zwerfjongeren te helpen om iets moois van hun leven te maken. ‘We willen deze jonge mensen zo
gewoon mogelijk ondersteunen, niet op een klinische manier.
We helpen mensen die qua overheidsfinanciering tussen de wal en het schip vallen. Reguliere
instanties kunnen hen dan niet helpen. De giften die onze achterban beschikbaar stelt zijn voor
hen daarom van levensbelang!’
In de afgelopen jaren heeft Aart verschillende functies gehad, van werkbegeleider tot manager.
In alle functies merkte hij dat hij zich thuis voelt op zijn werk. Hij noemt zichzelf ‘een pionier die
graag dingen verankert’. Hij weet precies te noemen wat het EBC zo bijzonder maakt. ‘Het zit
niet in regels of gebouwen, maar in de houding en bewogenheid van de mensen die er werken.‘
‘Mijn collega’s zijn stuk voor stuk echt deskundig en bewogen. Dat is het hart van het EBC.
Mijn droom voor de toekomst is dat we wegen blijven vinden om mensen te helpen die in nood
zijn. ‘

Soms maakte deze hechte gemeenschap ook moeilijke momenten door. ‘We stonden samen in een
missie als gemeenschap van christenen. Toch red je het soms niet samen. Van sommige collega’s
moesten we afscheid nemen, dat vind ik moeilijk. Juist in die jaren heb ik geleerd hoe belangrijk
feestvieren is. De gezamenlijke vieringen met werkers en bewoners herinner ik me als mooie momenten voor herstel.
Als je samen kunt lachen en dankbaar kunt zijn, zorgt dat voor een
versterking van het onderling contact.’
		
God zichtbaar
In het verhaal van Aart komt duidelijk naar voren hoe groot de
rol van God was en is. ‘Zonder God was het EBC er nooit geweest. In het spectrum van zorgaanbieders vind ik onze identiteit en onze visie op zorg onderscheidend. Die zijn niet los van
elkaar te zien‘
‘Ik kan genoeg mooie verhalen vertellen van vroeger, maar je moet daarin
niet melancholisch worden. Het EBC is heel actief en ik ben dan ook altijd te vinden voor
nieuwe ontwikkelingen. Maar God heeft het uiteindelijk in handen.’
Aart illustreert dat aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van het EBC: een paar jonge mensen
gingen gezamenlijk in een boerderij wonen om jongeren te kunnen helpen. Al snel groeide het werk
en het aantal medewerkers.
‘God zegent ons ook nu nog in alle facetten. Ook toen het vorig jaar zo moeilijk was, bleek er een
begaanbare weg te zijn voor het EBC om voort te bestaan. Dat vind ik heel bijzonder.’

nieuwe ontwikkelingen
Kansrijk Wonen
Samen met de gemeente Harderwijk gaat het EBC een nieuw project opzetten voor de
opvang van zwerfjongeren. Volgens het beproefde concept van Kansrijk Wonen bieden we
jongeren die zwerven de kans om de draad van hun leven weer op te pakken en te gaan werken
aan het uitkomen van hun dromen. Het doel is de jongere uit zijn isolement te halen en de kans te
geven weer optimaal mee te kunnen doen in de maarschappij.
Kansrijk Wonen komt voort uit samenwerking tussen de gemeente
Harderwijk, Straathoekwerk, Stichting Ontmoeting,
Woningcorporaties Omnia Wonen en UWOON,
Majada Projectmanagement en het EBC.

12

De Eikenhorst:
‘Tijdens verbouwing geopend...’
Het terrein van de Eikenhorst in Oldebroek is volop in ontwikkeling. Nieuwbouw, renovatie,
inrichting van het terrein... het gonst van de activiteiten.
Locoatiecoördinator Anneke van der Mooren is er nuchter onder: ‘Natuurlijk hebben we wel last
van de verbouwing, maar ondertussen doen we gewoon ons werk. En het eind is in zicht, straks
hebben we echt een mooie plek voor onze bewoners.’
‘Er komt een ruimte om binnen dagbesteding aan te kunnen bieden. De “werkschuur” zoals we
het nu nog noemen wordt mooi en functioneel. We kunnen haast niet wachten totdat we die in
gebruik kunnen nemen.’
Tot dat moment vindt de dagbesteding vooral plaats in de kas, maar ook buiten op het terrein.
Anneke: ‘We drinken bijvoorbeeld koffie in een echte bouwkeet die we delen met de bouwvakkers, lekker warm, maar wel bijzonder. Er is een prima samenwerking met de aannemer, daar zijn
we blij mee.’
Doel van dagbesteding is dat de bewoner of cliënt structuur leert aanbrengen in de dag, perspectief krijgt en zinvol bezig is. Naast de bestaande activiteiten wordt er volop nagedacht over
nieuwe mogelijkheden. ‘We zoeken naar uitbreiding van de bezigheden’, vertelt Anneke (zie ook
Kort Nieuws op pagina 6 - red.), ‘zoals het kweken van fruitbomen en het opzetten van een moestuin.
We verkopen de opbrengst aan de weg, dat doen we het
hele voorjaar al met de eenjarige plantjes, net als we in het
najaar met de bloembollen doen.’
De oude boerderij wordt ook grondig aangepakt. Anneke
gaat er van uit dat de renovatie binnenkort van start gaat.
‘We huisvesten onze bewoners tijdelijk op De Wyckel, een
vakantiepark in Oldebroek. Natuurlijk zijn we blij met die
tijdelijke plek, maar onze bewoners en het team zien uit
naar het moment dat alles klaar is.’
De oplevering wordt in de zomer van 2012 verwacht, in de boerderij komen acht eenpersoonskamers met eigen douche/toilet. Anneke: ‘De architect is creatief met de indeling aan de slag is
gegaan, het past allemaal heel knap in elkaar, we hebben straks een mooie oude boederij met
een strakke moderne inrichting.’
Het is soms best lastig, maar het team en de bewoners zijn vastbesloten om er iets van te maken.
Anneke: ‘Het leven wordt geleefd, de begeleiding wordt geboden en ondertussen wordt er verbouwd. Zo willen we er in staan, onze bewoners komen op de eerste plaats!’
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Brand-stof
2011 was het jaar van de VRIJWILLIGER
Vrijwilligers maken het verschil. In Nederland zijn naar schatting ongeveer 5,5 miljoen mensen
actief in het vrijwilligerswerk. Dat is bijna een derde deel van onze totale bevolking!
Ook bij het EBC kunnen we niet zonder vrijwilligers. Een aantal enthousiaste mensen komen
dagelijks of wekelijks een aantal uren bij ons werken. En dan gaat het over heel diverse zaken
zoals:
• administratieve ondersteuning
• Bijbelstudie voor onze bewoners
• helpen met de ‘crea-uren’ (zie ook de korte nieuwtjes)
• werk in de keuken
• tuinierswerk
• auto’s onderhouden
• dieren verzorgen
• schoonmaak
Het EBC is zo dankbaar voor al die extra handen!
Ook na de reorganisatie hebben zich een aantal nieuwe vrijwilligers aangemeld. Zij maken het
mogelijk om door te gaan met ons werk.

Ik vind het belangrijk dat ik weet voor wie ik werk, maar als directeur/bestuurder sta je letterlijk op
afstand van de werkvloer. Die afstand moet je zien te verkleinen. Dat kan door middel van gesprekken met medewerkers, het bijwonen van teamvergaderingen en contacten met de cliëntenraad.
Zonder over privacy grenzen heen te gaan krijg je dan wel een beeld van de zorgvragen waarmee
men bij het EBC komt.
Dat beeld is er een van vooral jongeren die om verschillende redenen zijn vastgelopen in hun leven.
Het mooie van het EBC is, dat ze achter die zorgvraag altijd een uniek mens zien.
Een kind van God.
Door Hem gekend en zo bezongen in psalm 139:
“HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,
U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten.”
Wanneer je dat voor ogen houdt, dan sta je er nooit alleen voor. Het is
de kern van het werk: ‘Weet dat Hij er is en dat wij door Zijn liefde er
voor jou mogen zijn.’ Dat is mij het meeste opgevallen.

Wij willen hen bedanken voor al hun inzet en geven ze hier een klein ‘erepodium’
Dank jullie wel, jullie maken het verschil!

Ivo, Dirk-Jan,
Paul, Marry, Rob,
Marjan, Bartje, Betty,
Henk, Alofina, Luit, Kars,
Klaas, José, Lous, Jan, Berend,
Kees, Evert, Jan, Hendrik, Harjet,
Anneke, Piet, Grietje, Roel, Hennie, Wim,
Mirjam, Jan Adri, Albert, Bert, Arie, Geesina, Peter,
Tineke, Hanneke, Edward, Lubbie, Dick, Steven, Erwin....
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Op 1 oktober 2011 ben ik Paul Emans opgevolgd als directeur/bestuurder bij het Evangelisch
Begeleidingscentrum.
Binnen de organisatie ben ik dus eigenlijk maar een groentje, een nieuwkomer. Het mooie daarvan
is dat je lekker onbevangen om je heen kunt kijken. Het is allemaal nieuw voor mij.
Als ik over het EBC vertel, dan vraagt men altijd wat mij opvalt. Dat is eigenlijk wel meer dan één
ding. Voor nu zal ik er één noemen.
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Vaarbekerweg 7

Telefonisch spreekuur

ING bank 3007700

8084 PT ‘t Harde

Maatschappelijk werk:

tnv St. Vrienden van het EBC in ‘t Harde
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