
 
 
 
 
Het jaar 2021 in de Wonne Glanerbrug 
 
Dankbaarheid- hét woord om ons leven van het afgelopen jaar te 
beschrijven. Er hebben 20 vrouwen en kinderen met ons meegeleefd 
en zijn ook weer vertrokken naar een eigen plek. Corona heeft veel 
gezinnen laten schudden op hun grondvesten en dat voelen wij als 
huis in de hoeveelheid aanvragen, die wij helaas niet allemaal kunnen 
beantwoorden. Het is een groot wonder als mensen in huis elkaar 
vinden in ontspannen gesprekken in de tuin en bij de koffie ondanks 
hun eigen sores. Dankbaar zien wij vrouwen ontdooien en plezier 
hebben. De kinderen vinden vaak heel snel hun weg in huis en met 
elkaar.  
Corona vroeg steeds weer om oplossingen te zoeken in situaties. Zo 
hebben we met Pasen een online ontbijt gehad met Jette die toen in 
quarantaine zat. Het was gelukt om het beste ervan te maken. 

 
 
Dankbaar zijn wij voor de mensen om ons huis heen, die bijdragen in 
het runnen van het huis. Er zijn mensen die een gift in de vorm van 
eten langsbrengen en een keertje zelfs verf, anderen doneren en er 
zijn acties (zoals de goede-doelen kaas van de plaatselijke 

Zuivelhoevewinkel) die ons helpen om te sparen voor een nieuw 
klimtoestel in de tuin en het opknappen van het huis. Dat gaat vanuit 
eigen middelen niet goed lukken en daarom zijn wij dankbaar voor het 
toekennen van een donatie door een fonds. Het voelt vooral 
gedragen door jullie; dat wij er niet alleen voor staan. Een grote hulp 
was de ondersteuning door Karen Smid bij het omvormen van ons 
naambord in een logo. Dat moest toen heel snel en wat heerlijk dat 
Karen er tijd voor vrij maakte.  
Wij zijn dankbaar voor alle werk dat is verzet in huis. Geleidelijk zijn 
we nu  zo ver dat wij alle gastenkamers één keer grondig hebben 
opgeknapt en dat de slaapkamers er netjes en fris uitzien. Met 
NLdoet hebben we de huiskamer aangepakt en we zijn er bijna… 
alleen nog verf op de muur. Voor komend jaar zijn er ook weer 
plannen en gaan we verder met de kapel. Onze behoefte groeit om 
weer een fijne plek te hebben om samen met onze gasten de rust en 
bezinning op te zoeken.  
Een bijzondere plek in huis heeft onze ‘therapiekat’ Paulus. Hij is 
graag bereid om op ieders schoot te gaan liggen en al spinnend te 
zorgen dat zijn zachtheid zich uitbreidt tot in de gemoederen van de 
mensen die hem aaien. Wij zijn nog steeds dankbaar dat wij ‘ja’ 
hebben gezegd toen ons werd gevraagd of wij plek hadden voor een 
kleine vondeling. Hij geneest en heelt op zijn manier.  
 
Onze kerstwens voor jullie met de woorden van Kris Gelaude 
Dit wens ik je:  
Een warme plek en mensen die je alles waard zijn, 
Geestdrift te over, 
Een lied in je hart, 
Goedheid die beantwoord wordt, 
Een weg bezaaid met stil geluk  
en met fonkeling van sterren.  
 
Annette en Anja  
 
Link naar onze website https://www.wonneglanerbrug.nl/  om verder 
te lezen en voor de (juiste) contactgegevens. 

https://www.wonneglanerbrug.nl/

