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Over Kamelen, Bulten en Vertrouwen met Verstand
Een meester was op reis met één van zijn discipelen. De discipel had de opdracht om voor de
kameel te zorgen. Moe kwamen ze ’s avonds bij een karavanserai aan. Op de discipel rustte
de taak om de kameel vast te binden. Maar hij was zo moe dat hij de kameel buiten liet
staan en ging zitten bidden. Hij vroeg God: ‘Zorg voor die kameel’ en viel in slaap.
De volgende ochtend was de kameel verdwenen. De meester vroeg: ‘Waar is de kameel?’
De discipel zei: ‘Dat weet ik niet. Vraag dat maar aan God, want ik had Hem gevraagd voor
de kameel te zorgen. En u zegt altijd: ‘Vertrouw op God’.
De meester zei: ‘Vertrouw op God, maar bind eerst je kameel vast – want God heeft geen
andere handen dan die van jou.’
Vertrouwen houden én alle zaken met verstand goed regelen – dat beschrijft het beste waar
het bij ons nu om draait. Het klinkt simpeler dan het in de praktijk is.
Onze missie – het bevorderen van de ontmoeting tussen mensen met en zonder een
beperking – en de bijbehorende dagverrijking voor mensen met een ernstige verstandelijke
beperking, zijn voor ons de manier om bij te dragen aan een betere wereld. Een wereld
waarin we met elkaar omkijken naar het welzijn van anderen.
De kracht voor het doorzetten van de initiatieven die leiden tot ‘dagverrijking op
Nuwenhuys’ – bijvoorbeeld de herbouw van de Vlaamse Schuur - putten we uit de
overtuiging en het vertrouwen dat we met iets ‘duurzaam goeds’ bezig zijn. En we proberen
daarbij de risico’s te overzien en alles zo goed mogelijk te regelen.
Wij vertrouwen erop dat de dagverrijking op Nuwenhuys een succes wordt. Succes betekent
voor ons dat de missie slaagt omdat alle beschikbare plekken voor mensen met een
beperking gevuld zijn, alle vacatures zijn ingevuld met betrokken en goed zorgpersoneel en
de bezetting van de vergaderruimte en de B&B in de Vlaamse Schuur zodanig is dat de
inkomsten en uitgaven in balans zijn. Dat succes valt niet uit de lucht. Het succes is het
gevolg van goede ideeën en organisatie.
Het succes wordt een handje geholpen wanneer de startinvesteringen voor de afwerking en
inrichting van de Vlaamse Schuur – die voor rekening komen van onze Stichting – zo min
mogelijk drukken op de maandelijkse exploitatie. Dit willen we realiseren door enerzijds
donaties te verwerven bij vermogensfondsen, bedrijven en particulieren en anderzijds de
kosten voor afwerking en inrichting te beperken door een beroep te doen op de
welwillendheid van de bouwpartners en slim in te kopen.
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Mijn vertrouwen wordt soms aan het wankelen gebracht door de bulten die we onderweg
tegenkomen. Bijvoorbeeld Covid 19, waardoor we voorlopig in een 1,5 meter samenleving
terecht gekomen zijn. Hoe lang gaat dat nog duren? Of een vermogensfonds dat dit jaar
helaas geen geld meer voor ons beschikbaar heeft omdat al het geld is gereserveerd voor
Corona gerelateerde noodhulp. Of mensen die zich afvragen waarom we dit in hun ogen
risicovolle project aangaan – immers, stel je voor dat er geen cliënten komen, of dat we geen
personeel vinden.
Op die twijfel momenten ga ik ‘naar binnen’, her-inner ik me waarom we hieraan begonnen
zijn, wat we voor ogen hebben en hoe betekenisvol wij dat vinden. Dat sterkt mijn
vertrouwen. Die twijfel momenten sporen ons ook aan om samen met anderen de plannen
verder te verfijnen zodat we de juiste dingen op de goede manier gaan doen, met succes als
resultaat.
Wat ons vertrouwen ook voedt, zijn de blijvend positieve reacties en ondersteuning van
betrokken vrienden, familie, vrijwilligers en willekeurige passanten. Gelukkig werkt het echt:
Wie goed doet, goed ontmoet.
In dit korte Nuwenhuys Nuws een update over de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.

Voortgang herbouw Vlaamse Schuur: rond oktober starten met de bouw?
Fondswerving
Moestuyn
Planning van activiteiten

1 Voortgang herbouw Vlaamse Schuur: rond oktober starten met de bouw?
De gemeente is bezig met de beoordeling van de aanvraag voor de omgevingsvergunning
voor de bouw van de Vlaamse Schuur. We verwachten de komende maand het besluit te
horen. Als alle lichten op groen staan, gaan we rond oktober beginnen met de bouw van de
Vlaamse Schuur. De afgelopen maanden is door de betrokken bouwpartners hard gewerkt
aan het uitwerken van alle details

2 Fondswerving
De Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys gaat vanaf augustus 2021 gebruik
maken van de Vlaamse Schuur om de dagverrijking te realiseren. De stichting maakt kosten
om de schuur hiervoor geschikt te maken. Hoe lager deze kosten zijn en hoe meer deze
kosten gedekt zijn door donaties, hoe minder deze kosten drukken op de jaarlijkse
exploitatie van de stichting.
Een analyse van vermogensfondsen maakt duidelijk dat veel fondsen niet bereid zijn te
doneren aan bouw- of inventaris projecten. Gelukkig is er een aantal fondsen dat mogelijk
wel bereid is om ons initiatief te steunen. Deze fondsen hebben inmiddels een
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donatieaanvraag ontvangen. Een aantal heeft aangegeven ons helaas niet te kunnen helpen
vanwege andere prioriteiten en bij anderen loopt de procedure nog. De zoektocht naar
donaties gaat door. Misschien kun jij helpen? We horen het graag wanneer jij:
• een particulier vermogensfonds kent dat ons initiatief zou kunnen helpen;
• individuen of bedrijven kent die een waardevolle bestemming voor hun geld zoeken.

3 Moestuyn
De Moestuyn bloeit en groeit dankzij het groeizame weer, de vele bijen en vlinders, maar
vooral dankzij de geweldige inzet van met name Ad, Elsbeth en Truus.

4

4 Planning van activiteiten
Door de Corona maatregelen hebben er het afgelopen kwartaal helaas geen ontmoetingen
plaatsgevonden op Nuwenhuys. Beetje bij beetje is er versoepeling van de maatregelen voor
mensen met een beperking – ook voor de mensen van Koninklijke Visio. Medio september
wordt bekeken of en hoe de dagbesteding bij Visio genormaliseerd kan worden. Dan weten
wij ook of we weer bewoners van Visio mogen ontvangen. We hopen het van ganser harte.
We hebben een aantal activiteiten in de planning staan:
6 september: Struinen in de Tuinen
De tuin van Nuwenhuys is op 6 september opengesteld en bezoekers met en zonder een
beperking kunnen op gezonde afstand van elkaar genieten van optredens van Cappella ex
Occasione en Bocca Bella. Graag doen we een beroep op onze vrijwilligers om deze dag in
goede banen te leiden. We gaan pizza’s en drankjes verkopen. Als je mee wilt helpen, hoor ik
het graag via een berichtje naar: info@nuwenhuys.nl
Bakhuysdagen (10.00 – 16.00)
Na de zomervakantie pakken we het brood bakken weer op. Bakhuys vrijwilligers kunnen
zich weer inschrijven voor de volgende dagen – ik hoor graag wanneer je mee wilt doen:
• Woensdag 26 augustus
• Woensdag 30 september
• Woensdag 28 oktober
• Woensdag 25 november
Samen op Verhaal Komen
Na de zomervakantie moet overleg met betrokken scholen uitwijzen of en hoe we invulling
geven aan het ‘samen op verhaal komen’ project eind 2020.

