Op de drempel van het nieuwe jaar;
een terugblik van De Wonne Glanerbrug
Wij nemen tijd om terug te kijken naar dit jaar
en wat bijzonder opvalt zijn de grote tegenstellingen:
Leven in gemeenschap - complete lockdown
Werklijsten – digitale werkvergaderingen en studie-uren
niet gewonnen bij een grote sponsoractie – ongelooflijk veel lieve aandacht en donaties ontvangen
gasten die hun leven weer oppakken en waar zelfs een kindje wordt geboren – groot aantal aanvragen van
mensen in nood
Maar even één voor één:
Net voor wij op reis gingen naar Annettes dochter in Mexico, drong zich met toenemender intensiteit het woord op,
dat het hele jaar zou overschaduwen: corona. De reis die al lang gepland was, kon uiteindelijk door de verschillen
tussen de continenten ongestoord doorgaan. Terwijl de berichten uit Nederland ronduit verontrustend waren,
konden wij nog wel genieten van een fantastisch mooi land en een warm weerzien met Anneke. Het is voor ons ook
steeds zoeken naar een goede bezetting in huis voor de tijden dat wij op reis gaan, maar deze keer voelde dat wel
goed. Samen zorgden de thuisblijvers voor dieren, planten en huishouden. We hebben ons er geen enkele keer
zorgen om hoeven maken.
Toen wij terug kwamen, landen wij in een land, dat al enkele dagen in een complete lockdown verkeerde. Het was
ook meteen voelbaar bij het doorlopen van een akelig leeg vliegveld. Met nog de gloed van de zon op onze wangen,
probeerden wij het alledaagse leven en werken op te pakken. Dat viel nog niet mee. Op alle vlaktes moesten we nog
wat dagen ervaring ‘inhalen’ voor we weer in de pas liepen met alle ontwikkelingen.
We hebben Pasen thuis met onze huisgenoten gevierd en wat
hebben wij gelachen bij het traditionele eieren zoeken. Hoe leuk
is het als tieners voor het eerst iets verstoppen en vervolgens
zelf geen enkel idee meer hebben, waar te zoeken. En
verstoppen is dan echt verstoppen: bv. onder bladeren en
grassen. Heerlijk ook de avonden aan het vuur, ongedwongen
gesprekken, marshmallows en selfies. Het laatste wordt een
steeds belangrijker onderdeel van de avonden.
Het was vooral ook een jaar om steeds weer te zoeken hoe vol
te houden en de moed niet te laten zakken, zich niet te laten verleiden tot cynisme. Fijn om hierin elkaar te vinden
en samen met de kinderen en huisgenoten een gemeenschap te vormen. Daarin voelde het huis heel sterk dit jaar.
Aandacht en zorg hebben voor elkaar.
In de eerste golf van corona hebben alle 4 gasten van ons tegelijkertijd een eigen stekkie gevonden en zijn
vertrokken. Dat op zich is al uitzonderlijk. Daarop volgde 1 maand zonder een aanvraag. We denken dat dat vooral
ook te maken had met corona en de andere (digitale) beschikbaarheid van hulpdiensten. Na die maand en de
tijdelijke versoepelingen van de lockdown, stroomden de aanvragen binnen. Zo hebben we ook nu wij deze brief
schrijven 4 gasten in huis. Het mooie is dat er steeds een andere sfeer in huis ‘hangt’ , afhankelijk wie er zijn. Zo
levendig het kan zijn met twee jochies van 5 en een baby, zo ontspannen zijn de avonden met koffiedrinken en
bijkletsen op dit moment. Wij beperken ons ook in de buitencontacten en misschien mede daarom groeit de
huisgemeenschap dichter bij elkaar. Één huishouden krijgt een nieuwe betekenis in deze dagen. Mooi ook hoe
bijzondere talenten tot een grote meerwaarde in huis uitgroeien. Zo is K. de bloemendame, die ook mooie
tuinboeketten en kerstbakjes tovert en is H. bezig met een verrassend project… volgende nieuwsbrief meer hierover.

Omdat onze vakantie al in maart viel, waren
we lekker thuis in de periode dat er van alles
te oogsten viel in de moestuin. Wat hebben
we lekker gesmuld van de aardbeien en
frambozen en er zijn duizenden foto’s
gemaakt van de wonderen van groei en
bloei.
Iets dat al lang op ons ‘lag’ te wachten, was een oude vloer in woon- unit in huis. Door
een verkeerde vloerbedekking was de ondervloer gaan schimmelen, niet echt een
gezond leefklimaat. We hebben eindelijk doorgepakt, een donatie aangevraagd en
vervolgens alles eruit gesloopt en een nieuwe vloer laten leggen. Wat zijn we opgelucht
met de verandering en blij met het resultaat.
Harma, onze vriendin, had ons aangedragen voor een soort prijzenwedstrijd van de KRO-NCRV, de “een warm hartactie”. Wij zijn uiteindelijk helaas niet in de prijzen gevallen, maar er waren talloze momenten van aandacht voor het
huis. Deze aandacht deed goed en leidde ook nog tot een aantal spontane donaties van mensen.
Hartelijk dank aan iedereen die bijgedragen heeft dat wij als huis voort
kunnen bestaan en ook aan de slag kunnen met het herinrichten van onze
stilteruimte/kapel. Niet altijd konden wij erachter komen, wie ons een gift
heeft laten toekomen, wij hopen dat er op deze weg onze dank iedereen
bereikt.
Überhaupt hebben wij dit jaar bijzondere momenten meegemaakt waarin
mensen ons hebben ondersteunt: twee voor ons op dat moment
vreemden die spontaan twee dozen met levensmiddelen schonken of bv
de Vincentiusvereniging die ons twee kerstpakketten bracht. Ook bakte
een oud-collega van Anja een lekker kersttulband en kregen wij
onverwacht liefdevol samengestelde voedselpakketten cadeau. Wij zijn er
ontzettend blij mee en kunnen het heel goed gebruiken.
Ons goed voornemen voor 2021 is om jullie wat beter mee te nemen in het reilen en zeilen van het huis. Één keer
per jaar is ook weer erg weinig voor een huis, waarin zo veel gebeurd. Wij waren echt geraakt door zoveel
betrokkenheid van jullie kant dit afgelopen jaar. Het is een poging om deze betrokkenheid waard te zijn en wat beter
de delen wat ons bezig houdt.
We gaan proberen om 3 keer per jaar een nieuwsbrief te schrijven. Die zullen wij op de website plaatsen, maar
willen wij ook graag via de mail verspreiden.
Wie wil, kan zich melden bij ons met zijn mailadres, dan krijg je de nieuwsbrief thuis.
Even een mailtje naar: glanerbrug@wonne.nl
Anders kun je hem altijd vinden op onze website: https://www.wonneglanerbrug.nl/

Wij wensen jullie en ons een goede start 2021,
mogen jullie dagen vervult zijn met licht en warmte
voor elkaar.
Groetjes Annette, Anja, Jette, Hidde en gasten

