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Weer een nieuwsbrief, ons jaarlijk schrijven aan iedereen die bij 

ons betrokken is. Een jaar met veel gebeurtenissen die aanlei-

ding geven tot hier en daar een korte terugblik. Volledig kun-

nen we niet zijn, en dat hoeft ook niet. Net als in ons huis gaat 

het ook om sfeer, en een geest die samenbindt en die kan zor-

gen dat er naast alle minpunten ook de plussen in beeld ko-

men. Geloof me, dat naast de euforie die uit sommige stukken 

spreekt, er ook een nuchtere werkelijkheid is van alledag. Het 

is ook in De Wonne niet altijd rozengeur en manenschijn. Ge-

meenschapsleven is een werkwoord en daar moeten we in in-

vesteren. In ons laatste midweek op Stoutenburg ging het met 

name hierom: de ingroei van de aspirant groepsleden in onze 

kerngroep. Drie mannen: Machiel, Coos en Willem, die elk op 

hun eigen wijze een plek gaan krijgen in de kern, het hart van 

De Wonne. Daarnaast als dagelijkse oefening samen met onze 

huisgenoten werken aan een goede sfeer en een perspectief op 

ooit een plek buiten De Wonne. Werken aan ruimhartigheid: 

Donker en licht zien, niet buitensluiten, handelen vanuit het ge-

meenschappelijk belang. Een ruim hart bidt dat lijden leidt tot 

leren (*)  We gaan met ons huis door de branding en komen 

binnenkort hopelijk aan in rustiger wateren. Er is momentel 

veel aan de orde: ingroei van nieuwe leden en geleidelijk af-

stand nemen van Harrie, Ida en Dick. Harrie die de rol van ad-

viseur aan de zijlijn gaat vervullen en Ida die een tandje lager 

gaat draaien. Betty die na zoveel dienstbare jaren afscheid van 

ons heeft genomen en gelukkig op een goede plek bij haar me-

dezusters in Boxmeer vertoeft. We mogen dankbaar zijn voor 

de vele gaven die we hebben ontvangen. In natura en ook in 

klinkende munt! 
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We vierden ons 35 jarig bestaan met een mooi feest! Ook ver-

driet is er om het afscheid van Henk van Hest een oud bewo-

ner. Een artikeltje van Anna vertelt over het huwelijk dat Harrie 

sloot met Karin. Het Wilminkplein is tot volle glorie gekomen, 

met de nodige overlast wat betreft geluid etc. In huis is veel 

werk verzet door de kookkeuken te vernieuwen o.a. met een 

goede oven. De spoelkeuken is op dit moment in renovatie, en 

dat grotendeels in eigen beheer! De contacten met de Larinks-

stichting waren goed en werden geïntensiveerd. Machiel zijn 

verhuizing was een meesterstuk op zich: wat heeft deze goede 

man een boeken! De gezondheid van Arnulf is aan de broze 

kant: heupklachten en daardoor niet erg mobiel meer. Francine 

probeert in de komende tijd wat taken over te dragen. Kortom 

we zitten nog steeds in de fase van oud naar nieuw.  Een ge-

meenschap vormen die elkaar draagt daar is niets romantisch 

aan. Het is elke keer opnieuw beginnen. En het is eigenlijk al-

tijd een wondertje als het lukt (*) 

Vrede en alle goeds! 

Dick Smeijers 

 

* geinspireerd door woorden uit de brochure van de Beweging van Barmhartigheid 

=> zien, bewogen worden, in beweging komen.  katern nr.2 -2014 

 

We wensen iedereen goede feest-

dagen en een vreugdevol 2015! 

 

www.wonne.nl 

enschede@wonne.nl 
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Het algemene verwondert ons niet, maar daarom kan het 
nog wel een wonder zijn”. 
 
Dit was een van de wijsheden die op onze bezinningsdagen in 
Stoutenburg met ons meegingen. 
Toen ik het stukje ‘dankbaarheid’, dat Alex voor deze kerstbrief 
geschreven had, las, raakte me dat. 
Het woord ‘dankbaarheid’ bleef steeds op mijn netvlies staan. Ik 
realiseerde mij hoe belangrijk het is om je bewust te zijn van  
alle goede dingen die op je pad komen ,soms verborgen onder 
het onkruid. Zo gauw ben je gericht op dat wat minder of niet 
goed gaat. Zo gaat dat met het wereldgebeuren, zo gaat het in 
ons huis , zo gaat het soms in onszelf. 
 
Proberen open te staan voor de mooie dingen om je heen, ver-
wonderd te zijn over het kleine, het blijkt niet altijd zo eenvou-
dig. Op onze bezinningsdagen komen we, in gesprek met elkaar, 
deze gevoelens ook tegen. Zo gauw laten we ons te neer druk-
ken wat er niet goed gaat in ons huis. Steeds moeten we elkaar 
voor ogen houden dat er ook zoveel goeds gebeurd. Dat is niet 
altijd even gemakkelijk. Zelf heb ik in al die jaren in De Wonne 
wel eens gedacht : ik doe niet meer mee. Het wordt me te veel. 
En ik denk dat veel van onze bewoners dat wel eens  
gedacht hebben. Een huis met zoveel mensen, zoveel ideeën,  
zoveel verschillende karakters. 
Maar als zo’n negatieve gedachte mij in zijn greep heeft, kan er 
soms zo maar ineens een klein wondertje gebeuren. Even een 
knipoog, een schouderklopje of een vriendelijk woord kan me 
uit dat donkere wereldje halen. Dan voel ik me weer vol energie 
stromen en ben dankbaar dat De Wonne op mijn pad is geko-
men. 
Als je die blijheid ervaart is het net of iedereen om je heen je 
dierbaar wordt.Dat is denk ik de kerstboodschap uit het evange-
lie : probeer tussen alles wat je terneer drukt, boos maakt of 
chagrijnig toch naar dat lichtpuntje te zoeken, die kleine ster, en 
blijf daar een poosje bij stilstaan. Dan zal je merken dat er vre-
de door je heen stroomt, verwondering en dankbaarheid. 
Als we deze wens uitspreken naar elkaar dan zal dat  zeker een 
begin zijn van onze vredesdroom. 
 
Ida. 
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In de voorbije 35 jaar bestond de kerngroep uit gemiddeld 8 
personen. De  helft was kloosterling in de traditionele zin en 
kwamen vanuit hun eigen klooster in De Wonne wonen en wer-
ken. Om een huis als De Wonne draaiende te houden is een 
goede onderlinge verhouding in de kerngroep een levensvoor-
waarde. Dat houdt in dat (kern)groepsontwikkeling een uiter-
mate belangrijk aspect is van onze leefgemeenschap, waar we 
de nodige zorg en aandacht aan geven. Eens per zes weken 
hebben we tijdens onze wekelijkse groepsvergadering dan ook 
een externe professionele groepsbegeleider. Op dit moment 
zijn er drie aspirant groepsleden, die na een jaar kennismaken 
mogelijk zullen intreden. Van beide kanten moeten we immers 
ja tegen elkaar kunnen zeggen: Ja ik wil én ja jij bent welkom 
in onze ploeg. .. Dick 

Vrienden die ons omringen. 
 
Het is fijn dat er mensen om ons heen zijn die ons een warm hart 
toedragen. 
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen : vrijwilligers  en goede 
gevers. Ze zijn van onschatbare waarde. Het is niet altijd moge-
lijk om ieder persoonlijk te bedanken. Als we de restanten van de 
markt halen, de overgebleven spullen van de biologische winkel  
mogen meenemen of de inboedel van een huis krijgen dan hopen 
we dat deze mensen merken dat we er ontzettend blij mee zijn. 
 Maar er komen natuurlijk ook giften van mensen binnen die onze 
dankbaarheid niet kunnen zien. 
Toch willen we jullie allemaal ,in deze nieuwsbrief ,laten weten 
dat jullie gaven hoe klein ook door ons gezien en gewaardeerd 
worden.  
Twee dingen wil ik toch nog even apart vermelden. De moeder 
van één van onze bewoners schilderde uit dankbaarheid een 
prachtig portret van Arnulf.  Hij is er nog steeds 
beduusd van.En dan nog iets moois : een kof-
fieklant die we al 30 jaar kennen en die heel 
vaak in de ( financiële) problemen zat , komt 
nu soms langs om ons uit dank spontaan een 
gift te geven. 
Daar raak je ontroerd door. Ida 
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Het eerste dat me opviel toen ik in november vorig jaar in De 

Wonne kwam wonen, dat waren de klokken. Ik heb ze heel lang 

moeten missen. Mijn dorp op Tessel heeft een kerkklok, en tijdens 

de studiejaren in Leiden hoorde ik regelmatig allerlei verschillende 

bellen en klokken wanneer de wind goed stond. In Taizé werden 

we minstens 4 maal per dag begroet met een heel carillon aan 

klokken. Maar de laatste 27 jaar in Rotterdam-Spangen waren 

klok-loos. Net zo goed als Rotterdam-west eigenlijk steeds meer 

kerk-loos was. Wel elke vrijdag rond het middaguur de Muezzin, 

maar de klokken zwegen.  

Een vreugde dan ook om hier van meerdere kanten klokken, bel-

len en zelfs een carillon te horen. Enschede is misschien geen his-

torische stad, en ook niet echt heel mooi of interessant. Maar het 

heeft wel klokken. Op het stadhuis zitten klokken, ze luiden bij de 

Jacobus-kerk, de Jozef-kerk heeft bellen en natuurlijk de Oude 

Kerk. Oh ja, en De Wonne luidt iedere dag om 12 uur haar eigen 

klok. Nog mooier; ik kan hier ook verschillende soorten gelui con-

stateren; naast het luiden voor de kwartieren, halve uren en drie-

kwartieren natuurlijk de gewone uur-klokken. Maar ook speciale 

klokken voor sterfgevallen, huwelijken of voor vespers. Sommigen 

heel diep en somber, anderen ijverig en licht kleppend. En ik heb 

ook al het nationale herdenkings-gelui meegemaakt; sterker nog, 

we deden er zelf ook aan mee. Ze schijnen ook nog een nood- of 

alarm-gelui te hebben, maar dat heb ik – gelukkig – nog niet ge-

hoord.  

Wat ik ook zo mooi vind – en vele lange jaren heb moeten missen 

– dat is dat je met even lopen of fietsen in de natuur bent. Leven-

de agrarische gebieden met in zichzelf besloten erven omzoomd 

door bosschages en houtwallen. Maar ook eiken- en beukenbos-

sen, het Witteveen, Amtsveen, Buurserzand en het prachtige be-

kenland bij Ootmarsum en Tubbergen.  
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En tot aan de IJssel en tot ver in Niedersachsen en Westfalen 

kun je fietsen door die immens mooie landerijen, af en toe af-

gewisseld met een oude watermolen, een kasteel of landgoed. 

Er zitten hier wel andere mensen, maar je kunt hier ook ge-

makkelijk weer tot jezelf komen.   

Wanneer je De Wonne ziet liggen, dan lijkt het wel of we zijn 

ingekapseld in een doodse moderniteit van een aantal grote 

theaters en gebouwen. Maar niets is minder waar. Veel meer 

zijn wij de frontlijn van de oude en levendige stad; vol uit-

gaansvertier, flanerende mensen, winkelend publiek en over-

last gevende gebruikers en dealertjes. Niet alleen zijn we een 

gemeenschap waar een heuse straat doorheen loopt, maar 

ook het straatleven in al zijn schoonheid maar ook soms wel 

rauwheid gonst aan alle kanten om ons heen. Soms zelfs zo 

erg, dat we er gedurende zomernachten niet van  kunnen sla-

pen. En sinds afgelopen zomer het Wilminkplein achter onze 

muur is geopend is dat niet minder geworden – ook al hebben 

we er een heel gezellig en druk plein voor teruggekregen. Kom 

het maar eens bekijken; het lijkt wel of het plein is gemaakt 

om De Wonne mooi in uit te laten komen.    

En misschien, heel misschien, zetten we op Witte Donderdag,  

april 2015, de achterpoort en de wintertuin wel open om de 

stoet van The Passion door De Wonne te laten trekken; het 

zou een prachtige symboliek zijn – zo tussen het startpunt in 

Roombeek en de eindstatie op de Oude Markt in. Maar het 

maakt niet uit; ook wanneer men alleen maar 

passeert, ook dan zullen we volop onze klok 

laten luiden.   

 

Machiel van Wolferen. 
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Dankbaar 

Dankbaar ben ik dat ik dit jaar in de Wonne heb mo-

gen wonen. 

Dankbaar voor alle lieve mensen om mij heen. 

Dankbaar voor de ruimte die ik heb gekregen om 

aan mijzelf te werken, om de zaken weer 'op de rit' 

te krijgen. 

Dankbaar voor de muziek in dit huis, voor de gitaar-

lessen die ik van Hans kreeg. 

Dankbaar voor alle gezellige avonden in de woonka-

mer, voor het samen spelletjes spelen. 

Dankbaar dat mijn kinderen altijd welkom zijn; er is 

altijd wel een slaapplek! 

Dankbaar voor alles wat aan de Wonne wordt ge-

schonken, om te gebruiken, te verkopen of om ver-

der te geven. 

Alex 

Oogstgaven uit Hengevel-

de! Al zoveel jaren... 

*Isabella (4) tegen 
Wunyo (5): 
“Wunyo, waarom eet 
jij geen soep? Wil je 
dan niet groeien?” 
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A A N E T T A K K I P P E N 

R K E I Z U M B L O E M E N 

N E N O W L N I C N A R F N 

U L W E R A A J W U E I N I 

L E G I K T G T T K R A M E 

F R M I N U N N N S O O C L 

D E M A T T E U I E R O E P 

J M E W C A E K P R V E D K 

I A L V I H T R L F E D K N 

T K L I S N I I T E E I A I 

L N I S A N K E D U O R V M 

A I W S K A P E L E I P T L 

A U R E T S O O L K M N S I 

M T T N A L K E I F F O K W 

WONNE ENSCHEDE KERST 2014 
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Een nieuw jaar naderbij 

groot dient het zich aan 

De herinnering blijft  

aan zoveel ups en downs 

De bloemen op een vaas gezet 

Kleurrijke gebeurtenissen 

Verdriet ebt langzaam weg maar is 

nooit helemaal verdwenen... 

Mag blijdschap blijvend zijn  

een deel van ons bestaan 

en zeker weten dat  

uiteindelijk de smaak van goedheid  

het bitter overtreft 
 

dick 

Afscheidsviering Betty 
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Sinds september 2009 woon ik in de Wonne en sinds mei 
2014 ben ik lid van de kerngroep.De Wonne is voor mij "mijn 
thuis". Er komen allerlei dingen en zaken op me af dankzij de 
Wonne. Zo schreef ik laatst in mijn dagboek een verhaaltje dat 
ik weg fietste op mijn fiets waar ik zo blij mee ben. En dat ik in 
mijn fietstas wel een  jasje heb maar dat het met de vrolijke 
oranje trui warm genoeg is. De fiets en de trui heb ik hierin de 
winkel gekocht. Nu is het niet zo dat we in de Wonnewinkel 
fietsen verkopen maar op het moment dat ik er één nodig had 
stond die er. Deze ochtend (29 nov.) heb ik de cursus 
"verbindende communicatie" afgesloten.  Een cadeautje van de 
Wonne. Een mooie waardevolle cursus die door Anke 
was georganiseerd.  En dan die prachtige vredesvlam, the 
World Peace Flame. Vorige week had ik de mensen rond de Vre-
desvlam Twente op bezoek en ik ben eerst met ze naar de Cir-
kelzang geweest. Op donderdagavonden in de Wonne. 
Prachtig... ik kom er meestal erg blij vandaan. U (jij) kunt ook 
meedoen. En omdat de World Peace Flame in de Wonne staat 
hebben we ook elke tweede zondag van de maand 
"stadsverlichting", een meditatie van een uurtje, van 20 tot 21 
uur voor onze lieve moeder aarde. 
Komt allen.......... 
 
Coos 

De icoon, kado van de 

oma van Guy jr. wordt 

bewonderd door:                      

Arnulf—Bea –Vincent 

*Een paar aan een koffie-
klant toegezegde sokken, 
voor de zekerheid verstopt in 
het kastje achter het gordijn, 
worden ’s avonds aangetrof-
fen aan Arnulfs voeten. 
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Wonen in de Wonne is een soort yoga voor mijn hart. Het is oefenen 
in liefde, en liefde -ontdek ik steeds meer- vraagt om lenigheid, om 
flexibiliteit. Liefde vraagt je soms te buigen voor een ander, om het los-
laten van je gelijk. Ze vraagt je om soepel te worden met je principes 
en overtuigingen, je tolerantie steeds een millimetertje verder op te rek-
ken. 
Soms wordt er iets van je gevraagd waarvan je denkt dat het redelijker-
wijs niet kan. En toch, als je dagelijks oefent, verschuift heel langzaam 
je grens en op een dag tref je jezelf aan in die onhaalbaar geachte hou-
ding. Het is een kwestie van volharden zonder te forceren. Goed in con-
tact blijven met jezelf. Diep ademhalen. Zo wordt je hart steeds ruimer 
en na 35 jaar ben je net zo lenig als Arnulf. 
 

Anke 

Arnulf  een schilderij-k figuur 

“geportretteerd” door de moeder 

van Guy Jr. 
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Windkracht 

Gedreven door de harde wind 
worden de woorden opgetild 
en  zoeken zo hun eigen weg 
ze klinken vast aan mijn gehoor 
de liefde van een goed moment 
krijgt zo verhaal in eigen taal. 
dat vers in het geheugen ligt. 

dick 

MCW : Machiel Coos en Willem 

Een vorstelijke gift 

t.g.v. jubileum 

Herman Asbroek 
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Kernwapens de Wereld uit 
 

Ik was er niet bij in '83. Een half miljoen Nederlanders pro-
testeren tegen Amerikaanse kernwapens in Nederland. Maar ik 
ben er niet bij. Gelukkig heb ik een goed excuus: ik was nog 
niet geboren.  

Ik ben een van die ongeboren kinderen waarvoor jullie toen 
geprotesteerd hebben. Ik ben een van die mensen die nu leeft 
in een wereld die net niet door kernoorlog verwoest is. Nog   
bedankt daarvoor. Het was op het nippertje. .. 

Uit openbaar gemaakte gegevens blijk dat we minstens 20 keer 
op het randje van de afgrond stonden*. In 1995 nog werd een 
Noorse onderzoeksraket aangezien voor een kernaanval op 
Moskou. Minuten voor het lanceren van de tegenaanval werd 
deze pas afgezegd. Net niet verwoest, schrijf ik, maar miss-
chien moet het wel zijn nog niet verwoest. Het vreemde is 
namelijk dat er nog steeds kernwapens zijn. Ook in Nederland.  

In Maart dit jaar was er een kerntop in Den Haag. Obama, 
Putin, en nog 60 andere grote bazen waren er. Bewaakt door 
13.000 agenten, 3.000 marechaussees, 4.000 militairen, twee 
F-16’s en de marine. Officieel werd er gepraat over Veiligheid, 
maar het verminderen van het aantal kernwapens was niet aan 
de orde. Sterker nog, er liggen plannen op tafel om nieuwe 
kernwapens in Nederland te plaatsen, om de oude in Volkel te 
vervangen. Ik ben erheen geweest. Samen met mijn vriendin 
Anna. We droegen buttons van Francien, die '83 misschien nog 
wel hebben meegemaakt. Voor het centraal station van Den 
Haag zongen  we vredesliederen, en daarna gingen we met een 
flinke groep op pad. Het plan was om door Den Haag te lopen, 
en een brief af te geven bij de kerntop. Hierin stond onze sug-
gestie om het ook over  de eigen kernwapens te hebben, en 
deze zo snel mogelijk te ontmantelen. Maar we kwamen niet 
ver: nog geen 100 meter van het station werden we omsingeld 
door de politie, en met zijn zestigen gearresteerd. Er mocht 
tijdens de top niet gedemonstreerd worden in de stad. Als ar-
restantenbus kwam er een tourbus aanrijden. Zingend, alsof we 
op schoolreisje gingen, zijn we naar het politiebureau gebracht.  
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Daar leerde ik dat je een nummer krijgt, en een agent als be-
geleider. De agent leest dit nummer voor aan degene die je 
spulletjes afneemt en in een doos doet. En aan degene die je 
een appel geeft. En aan degene die nog een laatste keer met 
je naar het toilet gaat. En aan degene die je uiteindelijk een 
cel aanwijst. Als je het nummer zelf voorleest worden de     
politiemannen streng. 

Een half jaar later pas kregen we de boete: 370 euro. Dit     
bedrag bleek een foutje te zijn van de politie: binnenkort moet 
er een boete volgen van 150 euro. Hierna volgt er een 
rechtzaak; we vinden het een slecht idee om protesteren te 
verbieden. Ook als Obama en Putin in Den Haag zijn.  

Herman van Veelen 

 

*http://www.wagingpeace.org/20-mishaps-that-might-have-started-accidental-nuclear-
war/ 
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Het jaar 2014 was voor mij een bijzonder jaar, was daar op 6 
maart mijn huwelijk met Karin, op 10 december nam ik af-
scheid van het dagelijkse Wonne-gebeuren, waar ik al een 
poos naar toe leefde. Aan het einde van deze periode kijk ik 
met plezier en voldoening terug op 18 goede jaren. 

Ik kan me nog herinneren mijn eerste kennismaking met de 
Wonne op 23 augustus 1996. Toen ik, op uitnodiging van Dick, 
waarmee ik op de Pinkster voettocht in Zaandijk kennis maak-
te, een kijkje kwam nemen. Het was alsof een droom werke-
lijkheid werd. Betty Schutten opende de deur voor mij, ik 
stapte over de drempel en kreeg het gevoel dat ik thuis kwam 
na een lange reis.  

Dat betekende dat ik een week later naar Heerlen terug ging 
en het bestuur van de “Stichting Open Huis” meedeelde dat ik 
z.s.m. mijn dienstverband wilde beëindigen, want ik ging naar 
Enschede. Ik zal jullie niet vermoeien met een opsomming van 
wat ik in die jaren heb ervaren (daar zou ik, als ik daar het ta-
lent voor had, een boek mee kunnen vullen), maar ik wil jullie 
wel laten delen in - voor mij - bijzondere gebeurtenissen, zo-
als: 

=de periode van 1997 - 2007, toen we een viertal buitenland-
se gezinnetjes in huis hadden, waar ik nog steeds met voldoe-
ning aan terugdenk en niet alleen voor de kennismaking met 
hen, maar nog meer omdat ze in 2007 (op grond van het ge-
neraal pardon) een verblijfsvergunning kregen. 

=De “nachtjesgasten”, waarmee ik jarenlang de dag begon, 
omdat ik hen wekte, samen met Karin hun ontbijt verzorgde 
en probeerde hun zorgen en problemen te delen en ze weer 
wat op te monteren. 

=De vieringen van het 20- en 25jarig bestaan van de Wonne, 
die mij lieten kennis maken met heel veel mensen die de Won-
ne een warm hart toedragen. 

=Niet te vergeten mijn contacten met de Wonne in Almelo, 
waar ik jarenlang bij betrokken ben geweest en dat ik, na een 
wat aarzelend begin, heb zien groeien tot een plek waar het 
goed toeven is. 
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FRANCINE 

Voor mij waren de afgelopen jaren een verrijking in mijn leven 
en ik denk ook met waardering terug op die tijd, waarin ik in 
mijn contacten met mensen van verschillende pluimage, werk-
zaam op verschillende plekken in het Twentse land, heb erva-
ren dat we samen sterker zijn dan alleen. 

Ik dank iedereen die ik in dat krachtenveld ontmoet heb daar-
voor. 

Ik wens iedereen bij het afscheid van een bijzondere periode 
in mijn leven, vrede en alle goeds!   Harrie 

25 JAAR IN DE WONNE. 
  
Het was maandagmorgen 16 januari 1990 toen voor ons huis in 
Leiden de auto met aanhanger klaar stond om mij naar De Won-
ne in Enschede te verhuizen. 
Kees van Vliet was mijn grote chauffeur letterlijk en figuurlijk. 
Het was prachtig winterweer en dat veraangenaamde de lange 
reis naar de plaats van bestemming. 
Daar was ik dan, 60 jaar oud en helemaal klaar voor een nieuwe 
periode, een nieuwe toekomst in De Wonne. 
Van tijdsduur had ik geen idee. Wel wist ik vanuit het verleden 
dat mijn leven steeds ingedeeld was geweest in periodes van 12 
jaar, behalve in Leiden daar heb ik slechts 5 jaar gewoond. 
Nog een korte tijd en dan woon ik weliswaar 25 jaar in dit bij-
zondere huis dat de Wonne heet. De meeste lezers van onze 
nieuwsbrief weten dat WONNE betekent goed wonen, gelukkig 
wonen. Ik kan zeggen dat ik gedurende mijn leven hier het 
Wonneleven geleefd heb in al haar facetten. Er waren veel 
vreugdevolle dagen, doch moeilijke tijden bleven mij niet be-
spaard. Het één zit onlosmakelijk vast aan het ander. 
In verbondenheid met elkaar is het hier voor mij nog steeds 
goed leven. De moeite waard om op 16 januari 2015 een Won-
nefeestje te organiseren. 
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Een bewogen jaar ligt achter ons. We hebben veel werk in huis 

verzet, zijn vaak uitgevlogen en hebben intensief samengeleefd 

met meer verschillende gasten dan ooit. Even een achteruitkijk-

je: Sinterklaas vorig jaar was ongekend bont en vrolijk met de 

bijdrages van jongeren en grote kinderen die zich met surprises 

stortten op de zwakke plekken van hun medebewoners.  

Peter was langlaufen in Noorwegen en heeft een nieuwe ervaring 

opgedaan in de kou en de leegte van het sneeuwlandschap. Het 

beviel dusdanig goed dat hij ook volgend jaar er weer op uit 

gaat trekken. Anja heeft een lang gekoesterde droom waar ge-

maakt. Ze volgde samen met Annette een parachutecursus op 

Texel én ze mocht aan het einde alleen uit het vliegtuig stappen. 

In vrije val richting aarde en toch het gevoel gedragen te wor-

den door de lucht.  

In de zomer waren we, op verzoek van de 

kids, in Taizé. Het deed goed om ruimte 

voor bezinning te hebben en tegelijker- 

tijd mensen te leren kennen in open gesprek - 

ken. Veel geluk bracht ons in de zomerva-

kantie op een plek, die ons door zijn schoonheid en’ puurheid-

fascineerde. 

 

 

 

Hier was in een raampje waarvan het glas kapot 

was gegaan, een kunstwerk gemaakt. Niet het 

kapotte glas was verwijderd, maar een nieuw 

glas ertegen aan gezet. Daarna is vanuit de lij-

nen van het gesprongen glas een kunstwerk ontstaan. Een beeld 

ook, hoe op die plaats met natuur en men-

sen  omgegaan wil worden. Het gebrokene 

goed zien en de schoonheid ervan ontdek-

ken.  

Dansend na een heftige regenbui, zo waren 

we onderweg. 
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Onze dieren in en om het huis zijn oud geworden en zo 

moesten we weer twee konijnen en twee cavia’s begraven. 

We houden ons hart vast wat betreft Simba. Zij was onze 

eerste gast en een hele uitdaging in de omgang. Juist daar-

door zijn we echt met haar vergroeid en de kinderen kennen 

geen Wonne-leven zonder haar. Nu is ze 18 jaar en alles 

wordt moeizaam. Het afscheidnemen is al begonnen. Stukje 

voor stukje slagen we erin om ons huis behaaglijker te ma-

ken. Het klaslokaal heeft een nieuwe vloer gekregen en we 

hebben een tweede dubbele kamer klaar voor gebruik. 

Van de vele gasten dit jaar konden de meesten snel doorstro-

men naar een eigen stekkie. Het gaf veel voldoening om 

mensen uit te kunnen zwaaien. Carla en Antoinette en Nic en 

Sam; allen onderweg op hun eigen weg en wellicht volgend 

jaar terug in Glanerbrug om het tuinfeest te vieren. Annette 

en Patricia met Cliff & Jesse zullen met ons het nieuwe jaar in 

gaan. Ook met ons mee gaan alle wensen en verlangens, on-

ze nieuwsgierigheid en dromen voor 2015.     

Vrede en alle goeds voor iedereen! 

Op ons tuinfeest met thema 

‘gelijk spel’ hebben we geno-

ten van de gasten van dichtbij 

en veraf. Heerlijk om samen 

te vieren en wat hebben we 

kunnen lachen tijdens de tra-

ditionele spelletjes. 
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Na een zoektocht van vele jaren kwam ik ergens in  2013 aan op 

een “oudejaarsavond” moment in mijn leven: ga ik verder op 

mijn oude vertrouwde pad of sla ik een nieuwe weg in?  Maar hoe 

ziet die nieuwe weg er dan uit? Wat wil ik dan gaan doen? Wie of 

wat is dat ik eigenlijk? Leuke (maar ook best enge) vragen.  

De  afgelopen paar jaar heb ik, als ZZI’er (Zelfstandige Zonder 

Inkomen), zonder werk, uitkering en andere bijkomende onge-

paste verplichtingen, vele uren in de vrije natuur en in de stilte 

mogen doorbrengen. Hier vond en beleefde ik pas de verbinding 

die ik altijd gezocht heb en daarin mocht ik de antwoorden 

“horen” op mijn levensvragen. In het verhaal van/over Jezus en 

Franciscus kan ik veel herkennen, vandaar dat ik een “fan” ben 

geworden van hen. Liefde voor de gehele schepping, met alles er-

op en eraan. Een levensmotto waarin me graag mee wil verbin-

den. 

Ik kan dankbaar zijn voor al mijn “oude” ervaringen en ontmoe-

tingen in mijn leven, het heeft mij gebracht waar en wie ik nu 

ben, “nieuw”, als herboren.  Mijn nieuwe uitdaging is nu om te le-

ven en te werken in een woon/werkgroep en me niet meer te la-

ten leiden door mijn angsten en gedachtenkronkels maar door 

het grote Vertrouwen. De keuze voor de Wonne kwam daarna au-

tomatisch op mijn pad. 

Op 18 maart 2014 mocht ik gaan snuffelen in de Wonne Ensche-

de. Het grappige is dat mijn thema (oud en nieuw dus) aansluit 

op het thema van de Wonne. (oudbouw/nieuwbouw en “oude” en 

nieuwe bewonners).  

Op 7 augustus 2014 werd ik uitgenodigd mee te gaan doen (als 

novice) met de vaste kerngroep. In de komende proefjaar zal uit-

eindelijk vanzelf blijken of het wederzijds past en of ik hier thuis 

hoor. Wat een uitdaging en wat voelde ik me blij en, vooral, 

dankbaar!  En dat is nog steeds zo en het groeit nog ook! 
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Tot nu toe beleef ik elke dag weer nieuwe ervaringen. Mijn 

oude ervaringen, meegenomen uit mijn “vorige” leven, mag 

en kan ik hier inzetten.  Ervaringen opgedaan in 60 jaar qua 

leeftijd, waarvan 16 jaar getrouwd geweest (inmiddels 15 

jaar gescheiden, maar er wel een super goede vriendin aan 

over gehouden) waaruit twee super dochters (27 en 29 jaar) 

zijn voortgekomen (mijn drie harte engelen). Daarnaast heb 

ik 36 jaar gewerkt bij een grote aannemer, actief in de beton- 

en waterbouwwereld, hoofdzakelijk als werkvoorbereider en 

begroter voor projecten van ca. 1.000,- tot 500.000.000,- 

euro. In die periode heb ik 11 jaar les gegeven op de avond-

school voor het aannemersdiploma.  

Nu (eind november 2014) gebeurt elke dag iets nieuws, met 

ca. 30 personen (die ook stuk voor stuk engelen blijken te 

zijn) om mij heen. Allemaal mooie mensen dus en die leveren 

mij mooie en leerzame momenten op. Elke dag weer een ver-

rassing. Wat ben ik toch een bofferd! Geen dag het zelfde. 

Bijna niet in te plannen. Voornemens pakken telkens anders 

uit dan van te voren bedacht. Elke dag mag ik weer leren om 

in contact te blijven met de mede bewonners, met mezelf en 

de alles verbindende Liefde. Met vallen en opstaan, dat hoort 

bij mijn leerproces, in het leven in een klooster waar een 

straat doorheen loopt annex woongemeenschap. Wonen in 

het huis van Geluk (de Wonne in de Wonne).  

Ik ben gelukkig niet te oud om nieuw te zijn… 

Willem Boelens 
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BAANBREKEND WERK 
 
10 oktober is het en Willem ll, een vriend van Anna en Herman, 
is twee dagen bij ons te gast. 
Tijdens de warme maaltijd, die wij dagelijks in een duidelijk 
stramien nuttigen, staat Willem op tussen de hoofdmaaltijd en 
het toetje en spreekt ons toe; hij bedankt ons voor de genoten  
gastvrijheid en nodigt ons spontaan uit om een ijsje bij "van de 
Poel" te gaan eten, hij trakteert! 
Een enorm leuke geste en hij beseft gelukkig niet dat hij onbe-
doeld enige verwarring veroorzaakt. 
Natuurlijk lusten wij een ijsje, tenminste...de meeste van ons, 
maar het hele Wonne-schema ligt op zijn gat. De tafelleiding is 
even van zijn stuk gebracht....hoe moet dat nu? Wie gaan er 
dan mee? En de afwas...wie doet die dan? Ik beleef dit gebeu-
ren van dichtbij en ben benieuwd hoe dit gaat lopen. Onze goe-
de vriend wacht het rustig af! Gelukkig wordt er om stilte ge-
vraagd om af te sluiten, de niet-ijseters blijven zitten en lang-
zamerhand begeeft de stroom van mensen zich richting voor-
deur, vanwaar we via het nieuwe Willem Wilminkplein aanko-
men bij "van de Poel".  
 
Terwijl wij heerlijk van ons ijsje genieten, doet Vincent spon-
taan de gehele afwas voor ons. En wanneer wij onze laatste 
hapjes nuttigen komt Francine ons achterop en zegt; "ik 
dacht...ik heb toch ook wel zin in een ijsje". En het voelt als de 
kers op het ijs!!! 
 
CORRIE 

*Het keyboard ver-
dwijnt uit de sacristie 
om er drie weken later 
weer te staan, als nooit 
weggeweest. 
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Lieve mensen, 
 
Misschien staat het verhaal hiernaast, wel symbool voor mijn 
verhaal. 
Hoe kun je na 35 jaar Wonne, in een lange traditie van een 
"vaste groep", uitnodigend zijn naar nieuwe mensen, die in de 
Wonne-traditie willen gaan staan? Hoe doe je dat dan, als Won-
ne, gewoonte getrouw, met je vaste gewoonten, uitnodigend 
zijn? Dit gaat niet altijd vanzelf.....niet altijd spontaan......! 
Ik krijg een beeld van de splijting van de zee. 
De groep waar ik al 11 jaar deel van uit mag maken, waaruit 
Aartine, Betty en Harrie zijn vertrokken, waarin Ida en Dick en 
Harrie voelbaar afstand nemen. 
Francine en Arnulf, levend in de Wonne, Anke mijn lieve maatje 
en onze 3 mannen, die hun proefjaar doen bij ons, wat een be-
weging… Toen ik in de Wonne kwam werd er een interview af-
genomen van mij, waarin de aanhef was; "Ik wil niet meer in 
het midden blijven hangen". Nu, op dit moment, voel ik me als 
in de kruin van een boom gedragen, opnieuw staande in het 
midden. Ik en ook wij samen, laten vertrouwde mensen los, dat 
is de weg van voortbestaan. Daarin sta ik!!! En dat gegroeide 
vertrouwen is het vertrouwen wat er is. Of de Wonne door-
gaat.........ook na 35 jaren? 
 
Onze bezinningsdagen in Stoutenburg,  waar wij 2x per jaar 
mogen verblijven, hebben mij deze keer opnieuw bevestigd dat 
Wonne geluk betekent en dat in tijden van woeste baren 
en vernieuwing er wonderen mogen gebeuren......en dit keer 
wel in drievoud. Wat mooi om in dát midden te mogen staan, 
mij gedragen te weten en vol vertrouwen met 
oud en nieuw tezamen verder te mogen trekken. 
Een warme groet van een "rijk" mens.  
Mag ik u allen die rijkdom toewensen. 
               
liefs Corrie                                   
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Mijn mooiste Wonne-herinnering van dit jaar is de brui-

loft van Harry en Karin. Ze trouwden in de kapel van de Wonne 

op 6 maart. Samen met een paar andere mensen had ik die 

ochtend extra  stoelen neergezet in de kapel. We hadden gepro-

beerd om zo veel stoelen als mogelijk plaats te geven en het 

zag er gezellig en mooi uit. Toevallig hadden we die week 

prachtige rode rozen gekregen van de markt, waarmee we de 

tafel konden decoreren. Helaas waren er tijdens de ceremonie 

toch geen stoelen genoeg. Er waren heel veel mensen geko-

men; familie, vrienden, vrijwilligers en (ex-)huisgenoten. De 

laatst gekomenen  moesten vanuit de gang buiten de kapel 

naar binnen gluren. Het huwelijk werd voltrokken door een leu-

ke ambtenaar, en de ringen waren door Arnulf gezegend. Onze 

Herman speelde Avond van Boudewijn de Groot. Een paar stro-

fen uit dit lied stonden ook op de uitnodiging van Harry en Ka-

rin, en nu zong bijna iedereen mee: …want je kunt niks zeker 

weten, en alles gaat voorbij, maar ik geloof in jou en mij… 

Wat deze dag zo bijzonder maakte was niet alleen de liefde en 

schoonheid, maar vooral het samenzijn en dat bijna alle huisge-

noten op die dag op een of andere manier hebben meegehol-

pen. Er was geen rooster of groot plan gemaakt, maar als iets 

moest gebeuren, waren er opeens mensen die aansloten en 

meehielpen. Vroeg in de ochtend hadden Rico en ik de meeste 

planten uit de wintertuin weggezet en extra feesttafels en stoe-

len neergezet. Taco had voor alle gasten appeltaart gebakken, 

en veel lekkere hapjes voorbereid. Drank en extra glazen waren 

besteld, maar toen ze aankwamen bleek dat alle honderden 

wijn- en bierglazen eerst nog  afgewassen  moesten worden. 

Paniek! Maar toen waren er opeens mensen die dat wel wilden 

doen en een poosje later was het klaar. Frank kwam langs en 

had heel veel roze ballonnen meegebracht. Die werden ook alle-

maal door verschillende vrolijke mee-helpers opgeblazen en er 

werd een mooie boog van gemaakt.  
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Afscheidsfeest Betty 

Betty, vaarwel. 
 
De tijd vliegt voorbij ,horen we 
vaak om ons heen en dat voelt 
soms ook zo. 
Het is straks in januari al weer een 
jaar geleden dat Betty vertrok 
naar Boxmeer. 
Dat was wel even een aderlating 
voor ons . Betty zo vertrouwd met 
ons huis, zo vertrouwd met de be-
woners. We missen haar.  
Haar kordate optreden naar de huisgenoten als er werk gedaan 
moeste worden. Haar organisatietalent in de keuken bij festivitei-
ten. Ze was er; wist de mensen enthousiast te maken om mee te 
doen en bleef tussen alle bezigheden door toch haar vrolijkheid 
behouden. De bewoners die altijd een luisterend oor vonden voor 
hun problemen en een vaak wijs advies mee kregen. Het is er niet 
meer. Maar gelukkig heeft ze, zoals ze zelf zegt, een fijne plek in 
Boxmeer gevonden. 
Ze voelt zich er thuis en de mensen daar kunnen van haar  
kwaliteiten genieten, terwijl Betty zelf zich nu eens heerlijk kan     
laten verwennen.Welverdiend lieve Betty !! 
We gunnen je het van harte.  
 
Ida 
 
 

Tijdens de receptie losten we elkaar af bij het koffie en thee 

schenken, terwijl de kinderen buiten voetbalden (samen met 

een paar volwassenen; vrijwilligers en huisgenoten). Toen de 

vaste groep een optreden gaf, uitgedost in prachtige kos-

tuums, konden we niet ophouden met lachen (hoewel nie-

mand alle woorden uit hun liedje heeft kunnen verstaan). Ik 

heb nu een paar namen genoemd, maar er waren  veel meer 

mensen die belangrijke bijdragen hebben geleverd. Het was 

niet alleen een leuk bruiloftsfeest, het was echt een Wonne 

gebeuren en een dag van gemeenschap. Ik hoop dat Harry en 

Karin, nog meer dan ik, hebben genoten van het vieren van 

hun dag!  Anna 
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Wetens 

waardig 

heden en 

andere 

zaken... 

 Onze Pergola is vernieuwd 

 De toren is flink opgeknapt 

 De spoelkeuken wordt gerenoveerd. 

 Onze Anna heeft een nieuwe baan in Enschede. 

 Weer lekker gegeten van de oogstgiften uit Hen-

gevelde. Dankjewel! 

 Ellen maakt samen met Hans Notermanns de 

mooiste engeltjes in glas en lood: te koop in on-

ze winkel. 

 Machiel de grootste boekenverzameling ooit in 

De Wonne heeft ingehuisd! 

 Binnenkort weer een vrijwilligerscafë in De 

Wonne: dankbaar voor zoveel steun en hulp! 

 Alle goede gevers van geld en goed en ma-

terie: heel erg bedankt  daarvoor! 

 Coos  bewoont nu het appartement van Ida en 

Dick. 

 Deze Nieuwsbrief is binnenkort ook in kleur op 

www.wonne.nl te lezen ! 

 Jule maakt mooie dwaallichtjes voor de ver-

koop. 

 Koen en Taco bleken vissers op het droge ... 

 Heerlijk nieuw licht in onze kapel: Rico Pronk! 

 Voorkant Nieuwsbrief is gemaakt door Anna! 
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Vrijwilligers 

De Wonne kan niet zonder de geweldige steun van vrijwilligers. 
Ze zijn er in alle soorten en maten :hulp in de winkels, een 
kookbeurt, de verantwoordelijkheid voor in- en aanloop en de 
telefoon. De meeste vrijwilligers zijn al heel lang met ons ver-
bonden. Elk  jaar houden we een vrijwilligersavond om ieder-
een even in het zonnetje te zetten. De Wonne is dus in feite 
een groot vrijwilligersproject want ook alle kernbewoners zijn 
naast hun eventuele taak buiten de deur vrijwilliger in hun ei-
gen huis. 

20 jaar geleden.. 

Nico(+) en Mirthe 

Marktverwerking! 

* Aan tafel vraagt een kind aan Anke: hoe ben je er zo 
achtergekomen dat je vegetarier bent? 
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20jaar geleden heb ik niet gebeden om een thuis in de 
Wonne. Het was er ineens op een zomerse dag in juli. Het is mij 
gegeven.Op de eerste zondag in juli 1994 zette ik voor het 
eerst mijn voetenover de drempel van die mooie voordeur. Een 
voormalig klooster, wie had dat gedacht, dat ik hier zou ko-
men  wonen, ik niet. Dit heb ik nimmer gedroomd of verzonnen. 
Ik wist niet van het bestaan, van een huis met zoveel mensen. 
Een Open deur, een hartelijk WELKOM. Die eerste zondag heb ik 
voor het eerst een viering meegemaakt.Voor mij ongekend en 
bevreemdend dat dit bestaat. 
Samen zingen, bidden en vieren in een kring van mensen. Arg-
wanend heb ik toen toegekeken. Verbaasd, verwonderd en ge-
raakt dat ik er direct bij mocht  horen. Drie weken ben ik iedere 
dag naar de Wonne gegaan.Toen Theresa en Maria Christina 
weggingen zijn de bewoners voor ons opgekomen en hebben zij 
gevraagd of wij mochten komen en zo hebben Mirthe en ik een 
half jaar in de Wonne gewoond. In gedachten ben ik hiernooit 
weggegaan en nu woon ik in een huis met tuin in mijn geboor-
testad Hengelo. Met hart en ziel ben ik dag en nacht verbonden 
met de Wonne en haar bewoners. Toen Arnulf vele jaren gele-
den aan mij vroeg het gangbord te verzorgen voor de Pasen, 
was ik geraakt, en verbaasd, want dat deed hij toch altijd. Dank 
voor je vertrouwen. En mooi dat het werd. Van enthousiasme 
wel een beetje vol. Ieder vond het mooi, het zag er eens an-
ders uit. Ik ben het tot de dag van vandaag blijven doen, het 
hele jaar rond. Met grote dankbaarheid, zorgvuldigheid, aan-
dacht en Liefde weet ik er iets moois van te maken Met schitte-
rende zelfgemaakte foto's, plaatjes en teksten. Mooie foto,s van 
de natuurin eigen tuin,van vroeger en nu. Zo blijft het verleden 
leven in foto's van vroeger. De tijd heeft vleugels en snelt voor-
bij. Het is niet te bevatten, dat het alweer 20 jaar geleden is, 
dat ik hier kwam wonen. Dat is Geluk hier te zijn en mee te le-
ven in vreugde en verdriet. De spelletjes in de avonduren,het 
kaarten en het scrabble blijven in mijn  herinnering als saamho-
righeid en grote vreugde.  Evenals het samenkomen in de kerst-
nacht en met Pasen.Met als afsluiting het navieren in de woon-
kamer. Dit schrijven vanuit dankbaarheid. Voor een ieder die dit 
leest: In vrede gegroet en gezegend met Licht en Liefde. Hart-
verwarmende groet van  

Willeke Greidanus. 
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In herinnering aan Henk van Hest 

(uit de herinneringsteksten…voor onze oud-huisgenoot) 

Lieve Henk, je was een uniek mens. Het was bijzonder om jou 
te mogen kennen. 
Bedankt voor de lieve bemoedigende kaartjes…  
Je hebt nu rust en dat is je gegund, na zo’n lange periode van 
ziekte. 
…. 
Henk een kwetsbaar mens in dubbele betekenis van het woord. 

Snel geraakt, gekwetst, maar maakte het na iedere boze bui  

altijd weer goed. 

Hij was ook een religieus mens, kwam jarenlang in onze zon-

dagse vieringen, was ook bij veel voorbereidingen betrokken; 

we baden samen het Onze Vader in onze kapel bij de avond-

sluitingen; dat was voor hem meer dan een afronding van de 

dag. 

... 

Henk een uniek mens, een mens voorwie we een warm plekje 

hadden en hebben, en die in onze herinnering als echt Wonne-

mens zal blijven voortbestaan. 

19 augustus 2014. 

Werk van onze glazeniers: Ellen en 

Hans Notermanns  ===> 
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Avond 

De avond valt in alle rust          

De stilte krijgt haar naam 

Het land ligt op één oor 

De boer, hij wast zich schoon 

De lakens sluiten deze dag 
en geuren naar de velden 
van de ochtend 
 
dick 

Lieve vrede 
 
Het bloed gaat rond 
als nooit tevoren   
De botte bijl 
ik zie hem overal   
De macht van het getal 
is geen garantie                                  
De nacht is duister          
De dag niet meer verlicht 
Lieve vrede kom. 
Ik zeg je lieve vrede, kom. 
 
dick 

Bewoners omgeving 

Wilminkplein: 

In beraad 
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Lieve allemaal, 
 
Ja, dat "Lieve allemaal" heb ik nog van mijn moeder. 
Dat schreef ze boven haar brieven, als die naar verschillende 
familieleden gingen. Dus..... 
Mijn lijf werd er dit jaar niet beter op. 
De rollator is buiten m'n vaste kameraad en ook in huis gebruik 
ik hem veel. Het apparaat geeft je stevigheid en je hebt ook al-
tijd een stoel bij je, heerlijk! 
Ik hoor in de binnenstad van Enschede bij de "vaste verschijn-
selen in de middag". Ik was helemaal klaar voor een heupopera-
tie. Maar ik zag er zo tegen op, dat ik alles heb afgezegd. Ik 
vind de pijn die ik nu heb best dragelijk en als het toch weer er-
ger wordt, dan is de procedure "zo weer op te starten": aldus 
mijn huisarts. En verder? Ja verder ben ik erg druk bezig met 
opa zijn en iets anders doe ik nauwelijks, "op eigen gelegen-
heid" ga ik ook niet meer ergens heen. Maar als er in de directe 
familie 'n verjaardag is waar m'n broer Ge dus ook naar toe 
gaat, dan neemt hij me altijd mee en dat is geweldig. 
Verder heb ik ontdekt dat ik erg visueel ben ingesteld. Avond 
aan avond zit ik plaatwerk te bekijken in een van de tientallen 
boeken van Machiel. En ik denk wel eens, dat ik de 
helft van alle schilderwerken al bekeken heb. Maar juist op     
zo'n moment krijg ik dan een kataloog onder ogen met werken, 
waar ik amper van gezien heb. 
Lieve allemaal, ik laat het hier bij. Ik ben weer eens de laatste 
met mijn bijdragen voor de nieuwsbrief en Dick kijkt hem onge-
veer van mijn kamer af. 

 
Alle goeds voor jullie! Arnulf 



 De Wonne wordt gevormd door leefgemeenschappen in 
Almelo (zelfst.), Enschede en Glanerbrug  

 De Wonne is een vereniging met (kerngroep)leden die 
zich ten doel stelt geld en goed SAMEN TE DELEN. 

 De Wonne is een religieuze interkerkelijke gemeenschap 
die zich laat inspireren door Jezus van Nazareth, Fran-
ciscus van Assisi, Gandhi en anderen. 

 Dit wordt praktisch gerealiseerd door: het opvangen van 
mensen in probleemsituaties, het runnen van twee 
kringloopwinkels en het pogen centrum te zijn voor ge-
bed en bezinning. 

 Veel vrijwilligers (+/- 25) ondersteunen het dagelijks 
werk: koken, sorteren van kleding, gastvrouw/heer zijn, 
etc. 

 Alle kerngroepleden zijn mentrix/mentor van één of 
meer gasten. 

 Elke werkdag is er ‘s ochtends om 9.00 uur een dagope-
ning om het dagelijkse werk te verdelen. 

 Voor geïnteresseerden zijn er “meeleefweken”, waardoor 
de deelnemers uit eigen ervaring een beeld van De 
Wonne kunnen vormen. 

 De Wonne Enschede viert op 21 april 2015 het 36 jarig 
bestaan. (ontstaan in 1979). 

 De Wonne is een ANBI instelling d.w.z. dat uw gift af-
trekbaar is.  

Contact en info via:  

enschede@wonne.nl  en www.wonne.nl 

Bank: NL49 INGB 0004142299 

Wonne in het kort... 
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Wonne 
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... 
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Namenketting de Wonne Enschede 

Alex-Anke-Anna-Arnulf- Ayelle–Bert-Corrie-Coos–Dennis-Dick-Ellen–

Francine-Guy-Guy(Jr.)-Hans-Harrie-Helene- Herman-Ida-Isabella-Koen-

Machiel-Mariska-Magda–Mannes-Marcha-Mirunda-Piet–Piet D.-Ria-Remco

-Servaas–Taco-Willem-Wunyo  

En van de Wonne Glanerbrug: 

Annette – Cliff – Jette – Peter  - Patricia  - Hidde – Anja – Jesse –Bennie  

…………….Jij hebt me bij mijn naam genoemd……………… 
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Hoe is het mogelijk dat zo veel, zo verschillende mensen onder één 
dak samen kunnen leven en dat dat meestal goed gaat? Dat is het 
grote raadsel van de Wonne, maar niet het enige. Door het jaar heen 
worden we regelmatig geconfronteerd met steeds weer nieuwe raad-
sels. Een paar voorbeelden: 
 
*Anna heeft een halve fles bijzondere biologische wijn over en wil die 
graag bewaren voor een volgende gelegenheid. Ze treft de nodige 
maatregelen om te voorkomen dat iemand er –onbedoeld- mee aan 
de haal gaat: rolt hem in een plastic tas en stopt die zo ver mogelijk 
weg in het verste hoekje van een kast waar zeker niemand hem zal 
vinden. Een week later is daar de gelegenheid. Maar de wijn niet 
meer. De volgende dag komen na het Trefpunt de drankjes op tafel 
en kan Anna kiezen uit sap, Wonnewijn, bier en…… 
 
Zie ook de andere  ***tjes      
 
Anke       
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Ida hier, en de 

Minderbroeders Kapucijnen 

in Den Bosch zorgden weer 

voor de  juiste getallen. 

Onze grote dank! 
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