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Lieve mensen,

In deze nieuwsbrief natuurlijk ook weer 
een stukje van ons.

We kijken terug op een heel bijzonder en 
veelbewogen jaar.

Een jaar waarin we gestart zijn met het 
aanbieden van een plek voor jonge moe-
ders. De eerste baby is geboren in augus-
tus. De tweede baby wordt verwacht rond 
begin december. Het is mooi om aan het 
begin te staan van een nieuw leven en te 
zien hoe jonge moeders (en hun partners) 
hun best doen om aan hun toekomst te 
werken. 

Ondertussen is ook de dagbesteding 
van start gegaan. Ilona, een nieuwe me-
dewerker, is mede hiervoor in dienst ge-
komen. Zij zal zich in deze Vriendenbrief 
ook even voorstellen.

In maart begon de coronatijd ook voor 
ons. Mijn zus Karin was hier op 11 maart en 
vol verbazing zagen we toen de beelden 
op tv van de lege schappen in de super-
markten. Het zal zo’n vaart toch niet lopen 

met corona, zeiden we tegen elkaar … 
maar dat hadden we verkeerd ingeschat. 
Al snel kwamen de beperkingen en een 
volledige lockdown volgde. Al onze kin-
deren konden niet meer naar school, en 
er kwamen geen medewerkers en vrijwil-
ligers meer bij ons. Wat was het  anders. 
En toch kijken we met dankbaarheid te-
rug op deze periode. Met elkaar hebben 
we ons als gezin erdoorheen geslagen. 
Wel was er een kleuterjuf die bereid was 
om twee jongens les te geven die we in 
de coronatijd voor crisis binnen kregen. 
Ze kwam drie ochtenden per week en 
maakte het huiswerk met hen. Iedere 
morgen maakten alle kinderen ‘s och-
tends het huiswerk, in de middag kon ie-
dereen dan zijn eigen tijd indelen. Voor 
sommige kinderen was de lockdown een 
tijd van groeien, van rust, van beter in hun 
vel komen te zitten; er was even geen 
druk van school. Als gezin trokken we 
veel met elkaar op. Wat beseften we op 
dat moment dat we rijk gezegend zijn met 
ons gezin. Hier waren we en zijn we nog 
steeds dankbaar voor.

Ondertussen zijn er alweer heel wat 
maanden verstreken en de coronatijd 
heeft nog steeds ook invloed op ons 
systeem. Sommige scholen geven nog 
online les, op andere scholen zijn de 
kinderen veel vrij. De dagen zijn anders 
ingedeeld, sommige kinderen hebben 
studievertraging opgelopen. Al met al het 
blijft nog steeds een bijzondere tijd.

Gelukkig zijn al onze medewerkers al-
weer een tijdje aan het werk. De twee vrij-
willigersdagen konden helaas niet door-
gaan, maar de vrijwilligers bleven trouw 
komen, alleen nu op een andere manier. 
We hopen dat in 2021 de vrijwilligersda-
gen weer door kunnen gaan op de ‘oude’ 
manier. We wachten het af … 

Iedereen die ons kent, weet dat we men-
sen van de verbinding  zijn en wat missen 
we de contacten, de knuffels, de sponta-
ne acties enzovoort … Onlangs hoorden 
we een preek waarin het volgende ge-
zegd werd: ‘Hoe houd je elkaar vast, als 
je elkaar niet meer vast mag houden?’

Dit blijft een uitdaging, maar we hopen en 
bidden dat, ondanks de omstandigheden 
waar we met zijn allen in zitten, we het 
samen kunnen doen. Dat we om elkaar 
heen mogen blijven staan en we wensen 
dat een ieder gezond mag blijven.

We willen iedereen bedanken die op wel-
ke manier dan ook om ons heen staat!

Liefs van Pieter en Annemarie Smaling

Voorwoord
Beste vrienden van Het Huisgezin,

Het jaar 2020 was een bewogen jaar voor ieder van ons, maar in het bijzonder ook voor Het Huisgezin. De 
coronaperiode heeft veel teweeggebracht voor Pieter en Annemarie, maar Gods voorzienigheid was in alle 
opzichten ook heel bijzonder!

Zoals u gewend bent sturen wij voor de zomervakantie de eerste vriendenbrief, maar helaas is dit niet gelukt 
en hebben wij nu veel nieuws te vertellen. We zijn God dankbaar dat Hij ondanks de coronacrisis alles in Zijn 
hand heeft! 

Het afgelopen half jaar:
• konden de kinderen een hele periode niet naar school;
•  hebben vrijwilligers en medewerkers enkele maanden niet kunnen werken, later kwamen ze toch met in acht-

neming van de maatregelen;
• kwam er crisisopvang bij voor twee jongens;
• konden de vrijwilligersdagen helaas niet doorgaan;
•  werd er een baby geboren bij een tienermoeder die bij ons verblijft.
 
Er was zo veel meer werk in de afgelopen periode, maar er waren ook zo veel zegeningen:
•  De tienermoederappartementen zijn klaar en inmiddels verblijven er nu twee tienermoeders met hun baby.
•  We zagen veranderingen bij kinderen doordat ze zich thuis voelen in Het Huisgezin.
•  Er zijn pakketten gemaakt voor gevluchte vrouwen in Lesbos.
•  Ook zijn er pakketten gemaakt voor moeders en kinderen die de spullen goed kunnen gebruiken.
• Er werd dagbesteding gerealiseerd.
• We mochten nieuwe medewerkers begroeten.

Terugkijkend zijn wij als bestuur onder de indruk hoe God Pieter en Annemarie de kracht gaf om dit alles zo 
ontspannen te ondergaan en om al het werk te kunnen blijven doen! 
We vragen uw gebed en hulp om dit alles voort te kunnen zetten zodat Gods liefde verspreid wordt aan de kin-
deren en de jonge moeders. We willen graag een beroep op u doen. U kunt ons steunen door middel van een 
gift of een maandelijkse bijdrage, zodat de visie van Het Huisgezin voortgang zal vinden. Heel veel leesplezier 
met onze vriendenbrief!

Pieter, Annemarie, de kids, het bestuur en de medewerkers van Stichting Het Huisgezin 
wensen u fijne kerstdagen en een zegenrijk 2021 toe!
Met vriendelijke groet,
 
Stichting Het Huisgezin
Anneke Moddejonge
Voorzitter



   

Liefdevolle en verantwoorde zorg, voor 
jezelf, de ander en de maatschappij
Een ieder die weleens bij Het Huisgezin 
op bezoek is geweest, weet dat dat een 
bijzondere ervaring is. Niet alleen de gast-
vrijheid van Pieter en Annemarie, maar 
ook het woonhuis, de kamers, de tuin en 
ook de kamers en de ruimten voor de tie-
nermoeders. Het Huisgezin is een woon-
plek voor kinderen, jongeren en tiener-
moeders wanneer blijkt dat zij door allerlei 
omstandigheden niet door hun eigen ou-
ders kunnen worden grootgebracht.

Zelfs in de reguliere pleegzorg en hulp-
verlening is het conventionele denken 
volop aanwezig. Rust, regelmaat en rein-
heid en waar nodig ook nog zingeving, 
is voor hen een must om beschadigde 
kinderen weer op de rails te krijgen. Het 
bijzondere van Het Huisgezin is dat de 
zingeving wordt ingevuld door ons geloof 
in Jezus. Zijn liefde en kracht drijft ons en 
ons gebed is dat dit ook de kinderen mag 
inspireren zodat ze Zijn liefde leren ken-
nen. (Filippenzen 4:5-6)

Mijn naam is Ilona en ik ben sinds 1 juni 
2020 werkzaam bij Het Huisgezin. Ik help 
bij de jonge moeders en ben bezig met 
het opzetten van de dagbesteding. De 
dagbesteding is bedoeld voor jonge mei-
den die wegens omstandigheden op dit 
moment niet naar school of naar het werk 
gaan. De leeftijd van deze meiden is on-
geveer tussen de 15 en 20 jaar. Wij willen 
ze een plekje bieden waar ze zich gezien 
weten en waar ze zich thuis mogen voe-
len. 

Op dit moment krijgt de stichting erg veel 
babykleding en -spullen binnen. Tijdens 
de dagbesteding sorteren we alles, ma-
ken we mooie pakketten en brengen we 
het weg naar verschillende instanties. Ook 
knappen we zo nu en dan wat spullen op. 
Geven het een nieuw kleurtje en zetten 

Afgelopen jaren is de omvang en beteke-
nis van Het Huisgezin gegroeid. Dit geldt 
in de eerste plaats voor de bewoners van 
Het Huisgezin, maar in de tweede plaats 
is de positie ook binnen het maatschap-
pelijke veld gegroeid. Dit betekent dat 
hulpverlenende instanties, verwijzers en 
gemeenten Het Huisgezin bemerken, be-
zoeken en hen ook wil inzetten voor de 
zorg die zij kunnen geven. Nieuwe aan-
meldingen, maar ook vragen om te hel-
pen, komen bij Het Huisgezin binnen. Hoe 
gaan we hiermee om?

De insteek van Het Huisgezin is nog 
steeds dat het een gezin is voor kinderen/
jongeren die dit nodig hebben. Voor je het 
weet wordt je afgeleid en ben je druk met 
allemaal zaken die niet bij een gewoon 
gezin horen. Tijd om alles eens onder de 
loep te nemen.

De komende tijd gaan we onder begelei-
ding van ZoCo Advies alles doornemen: 
Hoe verantwoorden we de zorg die aan 
ons is toevertrouwd aan verwijzers en 
gemeente? En ook aan ouders? Wie doet 
wat? Wie zorgt ervoor dat de financiën 
goed lopen? En wat dacht je van de be-
zoeken van ouders? Hoe ga je ermee om 
wanneer cliënten en jongeren plotseling 
extra zorg nodig hebben? En de tiener-
moeders? Hun baby’s? Hoe zit het met de 
veiligheid? Hoe gaan we om met vrijwil-
ligers die structureel helpen? En met de 
medewerkers? Hoe is dat geregeld?

we het klaar om het weer weg te brengen. 
Dit is enorm dankbaar werk. Hoe mooi is 
het om samen met elkaar anderen blij te 
mogen maken! Daarnaast hebben we nog 
veel meer leuke ideeën om met elkaar te 
kunnen doen. Zoals een workshop vol-
gen, iets maken voor de webshop, iets 
bakken of koken of samen een gezellig 
uitje organiseren!

Het lijkt ons fantastisch om straks nog 
meer meiden te mogen verwelkomen en 
er samen een leuke dag van te maken. 
Het gaat niet alleen om wat we hier doen 
maar ook om het samen zijn. 

Ken jij iemand die er even een middagje 
tussenuit wil, of wil je zelf eens komen kij-
ken? Stuur ons gerust een berichtje! 

De beantwoording van deze vragen 
dwingt ons om ook naar de taakverdeling 
te kijken en na te gaan wie verantwoorde-
lijk is voor wat. Het bureau dat ons helpt 
neemt dit allemaal stap voor stap met ons 
door. Het mooie ervan is dat we aan het 
einde van dit traject, mits we alles goed 
hebben omschreven en er ook naar han-
delen, we een ISO-certificering hebben. 
Voor de maatschappelijke rol die we heb-
ben, is dat een enorm voordeel.

Wilt u met ons mee bidden dat we niets 
vergeten, dat we een goede structuur be-
denken en ook dat we alle stappen goed 
mogen doorlopen? 

Met deze stap geloven we dat Het Huis-
gezin, als afspiegeling van Gods gezin, 
mag doorgroeien en meer mogelijkheden 
krijgt in de verantwoorde zorg waar we 
voor staan!

Namens het bestuur,
Edwin van Ens

Ik ben enorm dankbaar dat ik hier mag 
zijn. Dat ik mijn steentje mag bijdragen 
aan stichting Het Huisgezin. Dat we met 
elkaar wat voor iemand kunnen beteke-
nen. God staat hier centraal en we mogen 
Zijn licht laten schijnen naar iedereen.

Ilona de Klein

Vanuit het bestuur  -  Liefdevolle en verantwoorde zorg Medewerker in beeld  -  Ilona de Klein

Vrijwilligersdag

2021 ivm corona 

nog niet gepland

Houd onze website

in de gaten



Een nieuwe website! 

Omdat de tijd en ontwikkelingen niet stilstaan werd het tijd om 
onze website www.hethuisgezin.nl in een nieuw jasje te steken. 
Met gepaste trots kunnen wij melden dat de lancering reeds heeft 
plaatsgevonden!

Niet alleen het uiterlijk van de website, maar ook de functionaliteit 
is flink op de schop gegaan. Zo is de website responsive gemaakt, 
zodat alle informatie makkelijk te lezen is op de mobiele telefoon. 
Verder willen we ons nadrukkelijker presenteren voor bedrijven en 
partnerorganisaties waar wij mee samenwerken. Er is nu veel infor-
matie te vinden over Het Huisgezin, neem maar gauw een kijkje!

Prijsvraag
We gebruiken veel hyperlinks op de website. Dit zijn linkjes in de 
tekst waar je op kunt klikken om naar een ander document of een 
andere website te gaan. 

Prijsvraag voor de puzzelaars onder ons: 
hoeveel hyperlinks zijn er verborgen? 

Gebruik ons nieuwe contactformulier, met onderwerp ‘idee’ om het 
antwoord door te geven. Voor de winnaar hebben we een mooie 
prijs klaar staan!

prijsvraag loopt tot en met 31 december 2020





‘Daar zat ik dan. Zomaar ineens bij vreem-
de mensen in huis. Moest dit mijn thuis wor-
den? Wilde ik dit wel? Hoe zou er over me 
gedacht worden? Het voelde raar, al wist 
ik dat het hier waarschijnlijk beter zou zijn 
dan bij mijn biologische ouders. Maar dat 
gevoel was ook niet gek, toch? 

Tweeëneenhalf jaar geleden kwam ik bij 
Pieter en Annemarie wonen. Je zou den-
ken dat het dan nog steeds niet echt als 
een thuis met ouders voelt. Toch voelt het 
voor mij wel zo. De mensen die Pieter en 
Annemarie kennen zullen wel weten dat 
Het Huisgezin gewoon een superfijn plek-
je is om te zijn. Of je nu gast, vrijwilliger of 
bonuskind bent.

Thuis bij mijn ouders ging het al langere 
tijd niet goed. Mijn ouders die in Somalië 
opgegroeid en islamitisch zijn, voedden mij 
op naar hun culturele normen en waarden, 
en levensperspectief, terwijl ik in Neder-
land opgroeide. Dat botste enorm en zo 
erg dat er zelfs sprake was van fysieke en 
mentale mishandeling. Niet veel mensen 
waren hiervan op de hoogte, omdat ik best 
gesloten en op mezelf was. Ik hield veel 

Jaren geleden kwam er een jong stel wo-
nen in Opeinde: Pieter en Annemarie. Een 
heel gezellig stel, wel verhuisd binnen 
Friesland, maar onmiskenbaar geen ech-
te Friezen gezien hun onvervalste Neder-
landse (Katwijkse) tongval. Wij leerden hen 
kennen op de huiskring van de Bethel, ze 
werden onze huiskringleiders.
Hun visie was dat ze graag kinderen wilden 
gaan opvangen en hun een thuis bieden. 
Het begin daarvan hebben we van dichtbij 
mee mogen maken. Wát een wonderlijke 
ervaring is dat voor ons allemaal geweest. 
Sinds dat begin hebben we met elkaar op 
mogen trekken, veel gesprekken met el-
kaar gehad en met elkaar gebeden. We 
zijn God dankbaar voor het samenbrengen 
van mensen die als vrienden met elkaar op 
mogen trekken.

voor mezelf en mijn ouders in een kwaad 
daglicht zetten was een ‘no-go’ voor mij. 

Ergens wist ik wel dat de situatie waar ik 
in zat niet goed voor me was, maar toch 
wilde ik er niet aan toegeven en loyaal blij-
ven aan mijn ouders. Totdat het een keer 
escaleerde en ik wegliep. Ik werd als ver-
mist opgegeven en ik zag het niet meer 
zitten om thuis te komen. Waarom zou ik 
teruggaan naar een plek waar ze me toch 
niet willen hebben, dacht ik. Toch ging ik 
de volgende dag naar huis terug en sinds-
dien kreeg ik begeleiding van Jeugdhulp 
Friesland. Ik durfde steeds meer over mijn 
gevoel te praten en begon echt meer 
mezelf te worden. Ik zag hoe het bij mijn 
vriendinnen thuis was en ik besloot zelf dat 
ik niet meer bij mijn moeder wilde wonen. 
Hoewel het lastig was om dat te vertellen, 
wist ik dat ik zo niet verder kon. 

Na een kennismakingsgesprek met Pieter 
en Annemarie, wat erg goed aanvoelde, 
ben ik 23 maart 2018 bij hen komen inwo-
nen. Ik was vijftien, droeg een hoofddoek 
en had geen idee hoe mijn tijd hier eruit 
zou zien. De eerste paar weken ben ik wel 
erg op mezelf geweest. Ik vermeed zoveel 
mogelijk contact en wilde het liefst zo snel 
mogelijk naar mijn kamer. Ik had tijd nodig 
om alles te laten bezinken. 

Gelukkig stond ik er niet alleen voor en 
kreeg ik hulp van veel lieve mensen om me 

De visie van Pie-
ter en Annemarie 
heeft inmiddels 
vorm gekregen in 

Stichting Het Huis-
gezin. Daarin heb-

ben wij ook een plekje 
gevonden waar we ons 

steentje kunnen bijdragen: 
bidden en werken, schoonma-

ken in dit geval.

Wat hebben gebed en schoonmaak met 
elkaar te maken?

Gebed draagt de Stichting Het Huisge-
zin. Eén keer per maand wordt er voor de 
vele activiteiten gebeden door een groep 

heen: Pieter, Annemarie, mijn super lieve 
vriendinnen, Dorijn (vertrouwenspersoon 
op school) en mijn geweldige hulpver-
leners waar ik het zo mee heb getroffen.  
Beetje bij beetje begon ik een ander per-
soon te worden die zelf keuzes kon maken 
en die wat zekerder stond in het leven. 
Daar heb ik natuurlijk de nodige hulp voor 
gehad en ik ben er nog niet, maar alles op 
z’n tijd. 

Al vrij snel groeide mijn band met Pieter en 
Annemarie, en ook met Bram en Rosanne 
kan ik het heel goed vinden; het voelt ge-
woon goed aan. Tuurlijk, soms is het gek 
en ook wel lastig dat je die band niet met 
je eigen ouders hebt. Maar ik ben blij met 
mijn plekje hier. 

Tweeëneenhalf jaar later ben ik dankbaar 
voor waar ik nu sta, mogelijk gemaakt door 
Pieter en Annemarie. Ik leer en ontwikkel 
me nog steeds en dat zie ik ook met de 
andere kinderen in huis gebeuren. Dat is 
mooi om mee te maken. Iedereen heeft zo 
zijn of haar eigen problemen en eigen ver-
haal. Toch blijft de sfeer in het gezin goed! 

Ik ben trots op Pieter, Annemarie, Bram en 
Rosanne die iedereen in het gezin accep-
teren (en met mij moeten dealen 😉) en na-
tuurlijk op alle vrijwilligers die dag en nacht 
klaar staan voor Het Huisgezin.’

Maya

trouwe bidders: de dagelijkse beslomme-
ringen, persoonlijke noden, wijsheid om 
beslissingen te nemen. En voor liefde, heel 
veel onvoorwaardelijk liefde. Deze liefde 
proef je als je meedraait met al die vrijwilli-
gers, er is een grote groep mensen die hun 
werk steunt.
Wekelijks wordt het hele huis van nok tot 
hok schoongemaakt door een fijne ploeg 
harde werkers. Zo kunnen Pieter en Anne-
marie hun tijd en energie besteden aan het 
wel en wee van het grote gezin. Zij waar-
deren het zeer en dat merk je. Wij dragen 
ze een warm hart toe, evenals velen met 
ons.

Wietze en Sylvia

Het verhaal van Maya Gebed en schoonmaak



Wij wensen iedereen
Fijne kerstdagen en een gezegend 2021

Het Huisgezin en bestuur

In de grote schuur op het erf van De Tike, 
komt een ontmoetingsruimte “Escape”, 
een plek om er even tussenuit te zijn. Het 
is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 
ongeveer 14 t/m 22 jaar die door omstan-

Helpende handen gezocht voor een leuke 
maandelijkse vrijwilligersochtend! 

Wij zijn op zoek naar een aantal mensen 
die ons willen helpen met het sorteren van 
kinderkleding en spullen die wij dagelijks 
binnenkrijgen.

Doordat wij steeds meer mensen blij mo-
gen maken met onze gekregen spullen 
binnen de dagbesteding, komen wij han-
den te kort in het sorteren.
Dit willen we de eerste woensdag van 

digheden thuis niet lekker in 
hun vel zitten, geen aansluiting 

met leeftijdsgenoten kunnen 
vinden, mantelzorg verlenen, 

thuis wonen met ouders die kam-
pen met psychiatrische problemen of 

er even uitwillen.
Een plek in de buurt waar je in de avond 
spontaan en vrijblijvend naartoe kunt en 
waar je altijd welkom bent om even op 
adem te komen en te ontspannen, is een 
uitkomst als je je niet lekker in je vel voelt of 
behoefte hebt aan contact. De ruimte biedt 
mogelijkheden om te gamen, of om bij de 

de maand laten plaats vinden van 
9.30u tot 11.30u. Dit zal starten op 
woensdag 3 februari.

We houden uiteraard rekening met 
de Coronamaatregelen.

Lijkt het jou leuk ons eens te helpen? Stuur 
dan even een mailtje naar:
ilonadeklein@hethuisgezin.nl. 
Dan sturen wij een mailtje terug met alle info.
 
Alvast bedankt.

openhaard te zitten, tv te kijken of gezellig 
aan de bar een praatje te maken. Er is altijd 
iemand aanwezig voor een ruggensteun-
tje, zodat iedereen zich gezien voelt. We 
hopen dit op korte termijn te realiseren.

ESCAPE - Ontmoetingsruimte

Helpende handen gezocht



Start opvang jonge moeders 
even stil door de komst van het Corona-
virus. Dit zorgde ook voor extra regels en 
afspraken met betrekking tot de bewoning 
van het appartement. Er moest immers ook 
rekening gehouden worden met de veilig-
heid van de leden van Het Huisgezin en 
hun families.
Uiteindelijk kwam medio april de eerste 
jonge moeder met haar kindje (van 1 jaar) 
en een tweede ‘op komst’ in De Tike wo-
nen.  Deze plaatsing verliep helaas niet 
goed en na enkele maanden ging ze el-
ders wonen. 

Begin juli kwam de tweede jonge moeder. 
Zij beviel in augustus van een zoon. De 
eerste ’Huisgezin-baby’ was een feit. Na 
een korte periode in het ziekenhuis te heb-
ben verbleven, mochten moeder en kind 
naar huis en kon de begeleiding vanuit 
Het Huisgezin  van moeder en kind starten. 
Heel bijzonder was dat …
Ondertussen kwam ook de dagbesteding 
in de loods op gang met Ilona als enthousi-
aste medewerker. 
Voor de herfstvakantie is er nog een jonge 
moeder in De Tike komen wonen. Zij is op 
4 december uitgerekend en de voorberei-
ding op de komst van de baby is in volle 
gang. We zijn erg benieuwd hoe dit alle-
maal verder zal gaan.

Iets anders wat we nog graag met jullie 
willen delen, is dat het werken met jon-
ge moeders uitdagend en divers is en 

Zo’n acht maanden geleden startte het 
de opvang met de komst van de eerste 
bewoonster met haar kindje. Er ging heel 
wat aan vooraf. Niet alleen de bouw en de 
inrichting van de appartementen, die overi-
gens écht fantastisch zijn geworden, maar 
ook de voorbereiding op de komst van de 
jonge moeders, kostten de nodige tijd en 
energie. En over dat laatste mag ik jullie 
iets vertellen. Voor degene die mij nog niet 
kennen, mijn naam is Sija Houweling en ik 
ben nu zo’n twee jaar als orthopedagoog 
werkzaam bij Het Huisgezin.

Begin september 2019 startten we samen 
met een aantal medewerkers van Het Huis-
gezin met een cursusochtend met als the-
ma: jonge moeders. Deze werd gegeven 
door een vriendin van Annemarie, die al ja-
ren werkzaam is bij Fier Fryslan en veel er-
varing heeft in het werken met jonge moe-
ders.  Deze ochtend had meerdere doelen: 
kennis opdoen, elkaar beter leren kennen 
én  met elkaar brainstormen over ideeën/
visies die we tot dan toe hadden over het 
jonge moeders. Bijzonder was, dat er ook  
twee ervaringsdeskundigen in ons midden 
waren,  die hun ervaringen openlijk met 
ons deelden.

anders in vergelijking met het opnemen 
van (jonge) kinderen in je gezin. Je hebt 
veelal te maken met een ‘extra zorg’ van 
een jonge moeder, complexe situaties en 
bijvoorbeeld andere waarden en normen 
van de jonge moeder onder andere ten 
aanzien van de opvoeding van haar kind-
je. Bovendien speelt het dilemma dat een 
jonge moeder (bijna) volwassen is, dus 
welke beslissingen kan/mag ze zelf nemen 
en welke niet? Dit zorgt voor best wat ‘uit-
dagingen’ ten aanzien van de begeleiding 
van deze jonge moeders, zoals jullie zullen 
begrijpen. 

Terugkijkend op de afgelopen maanden, 
kunnen we constateren dat er veel is ge-
beurd en we zijn dankbaar voor de zege-
ningen die we hebben mogen ontvangen 
van onze hemelse Vader. We zijn tot het 
besef gekomen dat we dit niet kunnen in 

Het was een boeiende ochtend waarin van 
alles werd besproken en waar we uitein-
delijk tot de conclusie kwamen dat er nog 
heel wat ‘denkwerk’ gedaan en beslissin-
gen genomen zouden moeten worden, 
voordat we zover waren om de eerste 
jonge moeder te verwelkomen. En dus 
kwamen we de daaropvolgende weken 
regelmatig op vrijdagochtend bij elkaar (in 
wisselende samenstellingen) om onze visie 
verder te ontwikkelen, regelzaken door te 
nemen en een digitaal rapportagesysteem 
te realiseren. 

Begin december kwamen de eerste aan-
meldingen binnen. De bouw van de appar-
tementen was toen nog niet eens helemaal 
voltooid. 
Met de aanmeldingen kwamen er ook 
weer nieuwe vragen en afwegingen: Is dit 
een geschikte kandidaat voor onze appar-

eigen kracht. Dat we Zijn hulp hard nodig 
hebben. Gelukkig mogen we weten dat het 
fundament van ons geloof Gods genade is 
en niet onze daden. En dat Hij de bron is 
van waaruit wij mogen leven, want: ‘In Hem 
leven wij, bewegen wij en zijn wij.’ Wij vin-
den ons bestaan in Hem. Geweldig om te 
weten dat we op Hem mogen vertrouwen 
en dat het niet gaat om ons, of onze daden, 
maar dat het gaat om Hem, onze Heer!

Sija Houweling

tementen.  Wanneer kunnen we starten? 
Hoe gaan we de begeleiding van de jonge 
moeder in de praktijk vorm geven (hoeveel 
uren, op welke manier en door wie?). Wel-
ke voorwaarden stellen we, bijvoorbeeld 
school/dagbesteding en het regelen van 
kinderopvang? En hoe gaan we ermee om 
als dit niet makkelijk te realiseren valt?

Annemarie gaf aan dat zij zich voornamelijk 
wilde blijven richten op haar pleegkinderen 
in Het Huisgezin en de begeleiding van de 
tienermoeders graag deels uit handen wil-
de geven. Jeanette, al jaren werkzaam als 
vaste medewerker in De Tike, bood  aan 
om deze taak op zich te nemen en pakte 
dit vervolgens vol enthousiasme op. Door 
persoonlijke omstandigheden van de jon-
ge moeder werd de komst van de eerste 
bewoonster nog een tijdje uitgesteld. En 
half maart stond de wereld vervolgens 



‘Ja, ik wil Het Huisgezin steunen!’ 
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Wilt u het werk van Pieter en Annemarie steunen? Heel graag! Elke euro komt ten goede aan de kinderen die aan hun 
zorg zijn toevertrouwd. Laat ons dit weten via secretariaat@hethuisgezin.nl of bezoek de website: www.hethuisgezin.nl 
Daar kunt u zich ook vrijblijvend abonneren op de Vriendenbrief.

U bent ook welkom om rechtstreeks een bijdrage te geven aan Het Huisgezin op:
IBAN NL54INGB0005334048
t.n.v. Stichting Het Huisgezin.

Oproep van de penningmeester
Wanneer u een gift doet, wilt u dan ook uw postcode en huisnummer 
in de omschrijving vermelden? Alvast bedankt.

Wie een kijkje wil nemen bij Pieter en Annemarie thuis is natuurlijk welkom! 
Laat dit even weten via: smaling@hethuisgezin.nl

Privacywet (AVG)
Zoals u van ons gewend bent, gaan we op een vertrouwelijke manier om met uw gegevens. De gegevens die we van u 
hebben zijn de gegevens op de adresdrager. Wanneer u een geadresseerde nieuwsbrief ontvangt en u wilt deze niet meer 
ontvangen, mail dan naar financiën@hethuisgezin.nl. We zullen uw gegevens dan uit ons adressenbestand verwijderen.

‘Elk kind   heeft het recht om kind te zijn’

Info over stichting Het Huisgezin
Sinds 2011 is het werk Pieter en Annemarie Smaling als opvanggezin ondergebracht in een stichting: 
Het Huisgezin. Het bestuur van de stichting ondersteunt hun werk. Om het werk van Het Huisgezin bekendheid te geven 
publiceert de stichting tweemaal per jaar een Vriendenbrief, die in druk wordt verspreid en op onze website is te down-
loaden. Stichting Het Huisgezin heeft geen winstoogmerk, maar aan het werk van Pieter en Annemarie vraagt wel om een 
stevig financiële ondergrond. Zonder eigen inkomen zijn Pieter en Annemarie aangewezen op de financiële middelen die 
de overheid beschikbaar stelt. Die zijn echter zeer beperkt en bieden onvoldoende armslag om Pieter en Annemarie om 
het werk als gast- en opvanggezin te blijven doen met de idealen die zij hebben. De stichting heeft een ANBI-status: giften 
die bestemd zijn voor het werk van Pieter en Annemarie zijn aftrekbaar bij de fiscus.
 


