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Wormerland geeft om … 
 

Nieuwsbrief april 2016

Beste sponsors van Wormerland geeft om. 
In deze eerste nieuwsbrief van 2016, doen 
we verslag van de officiële opening van Ti-
mon in Amsterdam en leggen we verant-
woording af over de financiën.  
 
Begeleid wonen voor jonge moeders 

Officiële opening Weesperhof op 16 
maart 2016 

 

Namens de Werkgroep Wormerland geeft 
om… hebben Rina Snoek, Gerrit van Gelder 
en Lize Bisschop de officiële opening van het 
opvanghuis Weesperhof bijgewoond. Naast 
een hapje en een drankje waren er toespra-
ken van een Amsterdams (D66) raadslid, de 
GGD van de gemeente en Timon. De Timon 
directeur mevrouw Olij bedankt voor alle bij-
dragen aan het nieuwe opvanghuis. 

Na een verbouwing van circa 1,5 jaar is het 
huis in september 
2015 in gebruik 
genomen. Het 
pand biedt nood-
opvang aan 9 
moeders met kin-
deren. Elk gezin 
heeft de beschik-
king over één 
kamer en aparte 
badkamer. De 
kamers zijn klein, 
maar bieden ge-
noeg ruimte voor 
moeder en 

kind(eren). Elke kamer is voorzien van een 

keukenunit en stapelbed(den). Het huis heeft 
daarnaast een gezamenlijke keuken waar el-
ke maandagavond samen wordt gekookt en 
gegeten. De kinderen spelen graag in de keu-
ken en aangrenzende tuin. Aan de overkant 
van het pand is nog een kinderspeelplaats.  

Het huis is sober en functioneel ingericht. De 
gordijnen en vitrages die gekocht zijn van de 
bijdrage vanuit Wormerland hangen mooi en 
zorgen voor een goede akoestiek en huise-
lijkheid. Bij het vorige bezoek in augustus 
werden de aangeschafte wasmachines al ge-
toond. De gangen zijn versiert met leuke te-
keningen uit ‘Puk van de Petteflet’ van Fiep 
Westerdorp. 

 De Wee-
sperhof 
biedt 
noodop-
vang aan 
Amster-
damse 
moeders 
zonder 
huis. Een 
indicatie-
commissie 
van de 
GGD be-
paalt wie 
er in de 
opvang 
wordt ge-
plaatst, dit 

kan ook iemand zijn zonder kinderen. De op-
vang is bedoeld als kort verblijf met een snel-
le doorstroom naar andere woonruimte of 
(definitieve) opvang. Timon en de GGD bekij-
ken met de bewoner de vervolgstappen en 
doorstroommogelijkheden. De meeste bewo-
ners hebben extra begeleiding nodig en ko-
men in een opvanghuis of begeleid wonen 
traject. 

De GGD Amsterdam plaatst dakloze gezinnen 
in opvanghuizen als er naast onderdak ook 
begeleiding nodig is. In de overige situaties 
bieden ze hotelopvang aan. Voor 2016 ver-
wacht de GGD dat er voor 68 gezinnen op-
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vanglocaties nodig zijn en voor 18 gezinnen 
een hotelaanbod kan volstaan. 

De kamers 
worden voor-
namelijk door 
alleenstaande 
moeders en 
hun kinderen 
gebruikt. Mo-
menteel biedt 
het huis op-
vang aan een 
gezin, en wordt 
een kamer be-
woond door 
een moeder 
met kinderen 
en een oma. 

Alle moeders hebben een dagbesteding (op-
leiding of werk). Timon biedt de moeders pro-
fessionele begeleiding aan. De begeleiding is 
vooral gericht op het opbouwen van relaties, 
hechting en vertrouwen. Daarnaast is er hulp 
bij opvoedingsvragen. 

In het huis wonen vier medebewoners, waar-
van één echtpaar met kinderen. Zij treden op 
als ‘goede buur’ en bieden de moeders o.a. 
een luisterend oor en gezelligheid. Rachel 
vertelt dat zij als medebewoner vooral feeste-
lijkheden organiseert. Zij geniet van de ge-
zamenlijke activiteiten zoals een paasbrunch, 
kerstmaaltijd en andere gezellige momenten 
met lekker eten. Zij merkt dat de kinderen de 
verbindende factor zijn in het huis. Rondom 
hen vinden er veel activiteiten plaats zoals 
knutselen, spelletjes etc. De medebewoners 
doen dit vrijwilligerswerk vanuit een christe-
lijke overtuiging en bewogenheid met mensen 
die hulp nodig hebben. Deze hulp bieden zij 
naast hun baan elders.  

Deborah is één van de ande-
re omwonenden, zij vertelt 
stralend over haar ervaringen 
met de moeders en de kinde-
ren. Zij was eerder medebe-
woner in het Timon opvang-
huis het Arendnest. Ook De-
borah geniet van het contact 
met de moeders en past af 
en toe op. Het samen koken 
en het genieten van de diver-

se (inheemse) gerechten vindt ze een feest. 

 
 
 

Mail uit Zuid-Afrika: Masungulo 

In 1998 heeft de werkgroep in Zuid Afrika het 
project kindercrèche Masungulo ondersteund.   
Hier werd hulp geboden voor o.a het voed-
selprogramma, groente verbouwing en zijn 
de kookfaciliteiten uitgebreid. José schrijft: 
 
Masungulo is nog altijd de beste kleuterschool 
in de hele omgeving en ik neem er, als het 
nodig is, gasten met trots naar toe en dankzij 
jullie is het zover gekomen. Er is wel het een 
en ander veranderd: de Ierse zusters zijn met 
pensioen naar Ierland gegaan, dit mocht ook 
wel want Margaret Rose was 84 en Rita 79. 
De nieuwe bisschop bestelde in zijn wijsheid 
drie jonge zwarte nonnen uit de Congo,die 
geen rijbewijs hadden, geen Engels spraken 
en zeker geen Sotho of Shangaan, de taal 
van "onze" zwarten. Dus het was een ramp. 
De Congolese nonnen spreken intussen En-
gels en hebben een rijbewijs. Masungulo 
wordt gerund door een Poolse vrouw van ca. 
65 jaar. Er komt per kind per dag een bedrag 
van de regering binnen. 
Wat jullie en Wormer voor Masungulo gedaan 
hebben wordt door mij niet vergeten.  
 
Tijden veranderen en ik denk niet dat onze 
Congolese nonnen op de kaart kunnen aan-
wijzen waar Nederland, laat staan, Wormer 
ligt. Maak nie saak nie, we hebben gedaan 
wat het beste was. 
Liefs en alles van die beste, José Janssen. 
 
Financieel jaarverslag 2015 
De werkgroep sloot het jaar 2014 af met een 
saldo van € 6300. 
We mochten in 2015 een bedrag van  
€ 1180 ontvangen van onze donateurs en 
kerken terwijl de kosten (druk en bankkos-
ten) €173 waren. 
De werkgroep heeft in 2015 voor de aanschaf 
van wasmachines/drogers en gordijnen 
€6000 overgemaakt naar Timon. 
En we sluiten het jaar 2015 af met een saldo 
van €1300. 
 
Uw financiële bijdrage: 
Met deze nieuwsbrief hebben wij u op de 
hoogte gebracht van de ontwikkelingen bij 
Timon. Wij zullen ook dit jaar met uw bijdra-
ge het project blijven ondersteunen. 
 
Wilt u de Nieuwsbrief digitaal ontvan-

gen? Stuur een e-mail naar  
wormerdijk@gmail.com

 


