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Voorwoord
Beste vrienden van Het Huisgezin,
De afgelopen periode is een bijzondere tijd geweest en 
als we terugblikken dan was dit een mijlpaal! De loods 
naast de boerderij is verbouwd tot appartementen voor 
tienermoeders. Een verbouwing die eigenlijk groter was 
dan die van de boerderij destijds. Dankzij de hulp van 
bedrijven en vele vrijwilligers is het nu bijna klaar. Dag in 
dag uit voorzag God door jullie heen dat het gerealiseerd 
kon worden. In september hopen we met ons nieuwe en 
bijzondere project voor tienermoeders te starten. Een 
nieuw concept dat niet in Nederland bestaat, met een 
stappenplan om tienermoeders weer een toekomst te 
geven. 

Ook op de vrijwilligersdag op 25 mei is er veel gebeurd. 
Wat is er veel werk verzet … zoveel mensen die kwamen 
helpen. Lieve mensen uit de grond van ons hart, aan allen 
die in welke vorm dan ook een bijdrage hebben gele-
verd: BEDANKT!!!

Als bestuur kijken we terug en zijn we vol verwondering 
hoe God dit mogelijk heeft gemaakt. Hoe Hij ons zegent 
op deze prachtige plek waar de visie uitgebreid kan wor-
den. Maar bij dit alles hebben we uw hulp nodig en doen 
we een beroep op u voor het nieuwe project. Er is nog 
een bedrag van € 50.000,- nodig. Wilt u ons steunen 
door middel van een gift of een maandelijkse bijdrage? 

Bid u mee voor Het Huisgezin dat ook de omgeving God 
hierin zal zien en dat het een getuigenis mag zijn. Word 
deelgenoot in onze week van gebed van 25 augustus 
t/m 31 augustus.

Ik wens u veel leesplezier met onze Vriendenbrief.

 Met vriendelijke groet,
 Anneke Moddejonge
 Voorzitter Stichting Het Huisgezin

Beste vrienden,
We werden bepaald bij 
de foto op de voorkant 
van de vriendenbrief. 
Wat is het toch mooi dat 
je mag meelopen met 
kinderen, om ze verder 
te helpen op hun pad. De 
kleintjes lopen letterlijk mee 
aan je hand. Hoe ouder kinderen 
worden, hoe meer je ze loslaat of eigenlijk overgeeft aan 
Hem. Het zijn mooie momenten, maar soms ook pittige 
momenten. We weten dat we gedragen worden door onze 
Hemelse Vader. 

We zijn blij dat we ook mee mochten lopen met kinderen die 
geslaagd zijn voor hun studie, over zijn gegaan op school, of 
naar een andere school gingen. 

Daarnaast zijn we bezig met de realisatie van de appar-
tementen, waar we tienermoeders verder op pad willen 
helpen. Het is mooi en bemoedigend om te zien hoe we 
dit met een heel team van vrijwilligers en bedrijven mogen 
doen. Ieder draagt zo z’n steentje bij en zet z’n talent in, om 
op pad te gaan met elkaar. Het is ook een stap in vertrou-
wen, waarbij je steeds weer op de proef wordt gesteld over 
het vervolg en de uitkomst.

Bemoedigend dat iedereen, ook u als vriend, meedoet. 
Er is een liedje dat zegt: ‘Wij zijn één gezin, jong of oud, of er 
tussenin.’ Zo ervaren wij dat ook. 

Een lieve groet en Gods Zegen,
Pieter en Annemarie



Wij, Piebe en ik, zijn vanaf de start van de 
realisatie van de tienermoederapparte-
menten betrokken bij de uitvoering. We 
proberen één avond in de week vrij te 
maken om te helpen in De Tike. Tijdens 
die avonden hebben we van alles al ge-
daan: vloerisolatieplaten leggen, wanden 
isoleren, veel gipsplaten aanbrengen en 
schuren, stucwerk aanbrengen tbv glas-
vliesweefsel. Meestal waren Pieter, Bram 
en andere vrijwilligers dan ook aanwezig. 
Kenmerkend voor deze avonden is dat de 

sfeer goed is en er hard gewerkt 
wordt. Altijd is er ruimte voor een 
gesprek en natuurlijk een grap en 
een grol tijdens het nimmer ontbreken-
de bakje ko�  e met een lekker koekje. 
Mooi om te zien is het grote vertrouwen 
van Pieter en Annemarie dat God voorziet 
in arbeidskracht en middelen om het pro-
ject te voltooien. Een voorbeeld hiervan 
is dat mijn heit als pensionado door de 
week ook regelmatig in De Tike te vinden 
is. Vooral het sociale contact met andere 

vrijwilligers vindt hij fi jn. Zo draagt ieder-
een zijn steentje bij en vordert de bouw 
gestaag.

Piebe en Tjeerd

Helpende handen
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Vrijwilligersdag 25 mei

Het zal begin 2017 zijn 
geweest toen wij in 
contact kwamen met 

Pieter en Annemarie 
Smaling van stichting Het 

Huisgezin.

Binnen onze gemeente had-
den we de vraag gesteld waar we 

ons dienstbaar konden maken. En we 
werden doorverwezen naar Pieter en 
Annemarie Smaling. De familie was net 
gesetteld in De Tike en de verhuisdozen 
stonden nog overal, maar ze hadden wel 

even tijd voor ons. Na een prettig kennis-
makingsgesprek werd de eerste vrijwilli-
gersdag voor ons al snel een feit.

Na twee jaar, waarin Sander en Pieter 
menig ritje in de bus hebben gemaakt, 
mochten wij 25 mei weer aantreden 
voor, wederom, de vrijwilligersdag. Om 9 
uur stond de ko�  e al klaar voor de vele 
vrijwilligers en – zoals gewoonlijk – stond 
de deur in De Tike weer wagenwijd open 
voor iedereen.
Na gebed van Pieter en een duidelijke uit-
leg van Annemarie omtrent de werkzaam-



heden van deze dag, ging iedereen om 
een uur of half 10 aan het werk. Er moest 
deze keer behoorlijk wat gebeuren, ook 
vanwege de tienermoederapartementjes 
die begin september af moeten zijn. Ook 
het gewone onderhoud blijft niet liggen, 
dus er was voor een ieder wat te doen op 

zijn of haar vakgebied! 

Schuren, plamuren, verven, 
sauzen, schoonmaken, 

tuinwerkzaamheden, 
dakgoten schoon-

maken, zandbak 
vullen, ramen 
lappen, mooie 
decoratie voor 
het hek maken, 
onkruidwieden 

enzovoort ... Wat 
waren we weer 

goed bezig met z’n 
allen. Er werden leuke 

gesprekken gevoerd door jong 
en oud, met soms een lach en een traan 
(ook dat hoort erbij).

En vergeet de ko�  emo-
mentjes niet, wat een ge-
zelligheid en natuurlijk de 
heerlijke lunch. Zoals altijd weer 
prima verzorgd en last but not least: 
het overheerlijke diner als afsluiter van 
deze dag. Je zou toch wensen dat het ie-
dere zaterdag vrijwilligersdag was!!

De volgende vrijwilligersdag staat alweer 
genoteerd. Wij hopen erbij te zijn!

Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, 
u verlaat niet wie u zoeken, HEER. 
      Psalm 9:11 

Sander en Pietsje Nicolai

Vrijwilligersdag

5 oktober 2019
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Mijn naam is Rita Boonstra en ik ben 
werkzaam voor een anonieme vrouwen-
opvang, waaronder ook een opvang voor 
jonge tienermoeders. Deze vrouwen en 
jonge moeders komen uit moeilijke si-
tuaties en hebben dingen meegemaakt 
die soms lastig voor te stellen zijn in een 
welvarend land als Nederland. In de vrou-
wenopvang komen soms vrouwen binnen 
met in een plastic tasje wat persoonlijke 
spulletjes. Via mensenhandel zijn ze ons 
land binnengekomen, zonder paspoort of 
andere legitimatie. Daar staan ze dan in 
een vreemd land, ze spreken de taal niet 
en kunnen dus nog niets vertellen over 
wat ze allemaal hebben meegemaakt, 
wat ze allemaal moesten doen voor hun 
‘handelaren’ of, om een ander woord te 
gebruiken, hun pooiers ...

De tienermoeders komen meestal uit Ne-
derland, echter ook niet zelden uit een 
gevaarlijke situatie waarbinnen in de re-
latie sprake is van zware mishandeling, 
intimidatie en vernedering. Soms zitten ze 
op een geheime plek omdat de vader van 
hun kind een gevaar voor hen is, en soms 
worden ze gezocht door hun familie om-
dat ze als jonge tienermoeders de eer van 
de familie fors geschonden hebben.

Voor de vrouwen, de tienermoeders en 
hun kinderen is het belangrijk dat ze hun 
leven weer op orde krijgen, ona� anke-

lijk worden van de mensen die 
slecht voor hen zijn. Dat ze weer 
vertrouwen krijgen in zichzelf, dat 
ze een goed netwerk kunnen opbou-
wen, trauma’s verwerken en kunnen wer-
ken aan hun toekomst.

Voor deze vrouwen en jonge moeders 
is het lastig te geloven dat er ook men-
sen zijn die goed zijn. Van mensen die 
zelf genoeg hebben en die mooie ba-
by-en peuterspulletjes aan Het Huisgezin 
schenken, krijgen deze jonge moeders 
de spulletjes, via Annemarie. Soms zou ik 
willen dat ik de reacties kon fi lmen, kip-
penvelmomenten. Een jonge moeder die 
op zichzelf gaat wonen en die nu een ba-
bykamertje kan inrichten: ‘Rita, de kleuren 
van de commode passen precies bij het 
ledikantje, waar komen die mooie spullen 
vandaan?’ Een andere moeder die bij de 
geboorte van haar dochtertje helemaal 
niets had dan alleen een omslagdoek ... 
en die via Annemarie een mooie 
kinderwagen krijgt, gevuld 
met allerlei benodigd-
heden. Voor ons in 
Nederland zo ge-
woon, echter in 
deze situaties 
zo bijzonder!

Soms even een telefoontje/WhatsApp’je 
naar Annemarie ... en achter de schermen 
worden er, door vrijwilligers van Het Huis-
gezin, mooie pakketjes samengesteld 
voor vrouwen voor wie niets zeker is, zelfs 
hun leven niet.
Misschien dat jij die dit leest een van de 
gulle gevers bent ... Weet dat je iets moois 
voor iemand hebt betekend, dat je hebt 
bijgedragen aan een stap in de goede 
richting. Een stap in de richting van een 
menswaardig bestaan, van vertrouwen in 
de toekomst. 
Namens deze vrouwen, de jonge moe-
ders, wil ik je dan ook van harte bedan-
ken!

Liefs, Rita Boonstra

Dankbare ontvangers
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Zoals u al heeft kunnen lezen in de vorige 
Vriendenbrief wordt er hard gewerkt aan 
de realisatie van de tienermoederappar-
tementjes. Op bijgaande foto’s kunt u zien 
hoeveel werk er al is verzet door bouwbe-
drijf Lont in samenwerking met veel trouwe 
vrijwilligers. En het resultaat mag er zijn, het 
wordt prachtig! 

In Nederland zijn de plekken voor op-
vang van tienermoeders binnen een gezin 
schaars.
Stichting Het Huisgezin wil zich juist daar-
om ook sterk maken voor deze doel-
groep. We willen ons specifi ek richten op 
tienermoeders in de leeftijd van 13 tot 20 
jaar. Opvang is mogelijk vanaf 3 maanden 
zwangerschap tot uiterlijk 1 jaar na de be-
valling.

We zijn dankbaar en blij dat de bouw zo 
voorspoedig gaat! Er zijn enthousiaste 
sponsoren die gul geven, ook daar zijn we 
dankbaar voor. Wilt u meehelpen aan een 
veilige, stabiele plek voor jonge moeders, 
bid dan met ons mee en, wanneer u het op 
uw hart hebt, steun ons ook fi nancieel. Er 
is nog een bedrag nodig van € 50.000,-.
Maak uw gift over naar Het Huisgezin o.v.v. 
tienermoederappartementjes.

Maria van der Galiën-Hoolwerf
Bestuurslid Stichting Het Huisgezin

Tienermoeders



Mijn naam is Romke Krist, ik ben getrouwd 
met Nancy en samen hebben wij een lieve 
dochter, Ilse.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als 
zelfstandig tegelzetter/badkamermonteur. 
Via Albrecht Bron ben ik in contact geko-
men met het Huisgezin. Een aantal jaar ge-
leden heb ik in Opeinde een paar keer een 
tegelklus gedaan, en toen ben ik erachter 
gekomen wat Het Huisgezin eigenlijk is. Ik 
merk een en al liefde voor de kinderen die 
hier wonen.

In De Tike werd ik weer gevraagd om het 
een en ander te betegelen. Nu de tiener-
moederappartementjes worden gebouwd, 
doe ik ook hier weer met alle liefde het 
tegelwerk. Dit keer samen met Engbert 
Jongsma en Louw de Jong.

Ik vind het geweldig om hieraan op deze 
manier mijn 'tegeltje' bij te dragen. Ook de 
mooie gesprekken die we hebben, en de 
humor vind ik super.

Door de jaren heen heb ik steeds meer 
respect gekregen voor Pieter en Annema-
rie, en niet te vergeten voor hun kinderen. 
Hierbij wens ik ze dan ook Gods zegen en 
liefde voor de toekomst toe.

Romke Krist

Romke aan het woord

moederappartementjes worden gebouwd, 
doe ik ook hier weer met alle liefde het 
tegelwerk. Dit keer samen met Engbert 

‘Bid, en u zal gegeven worden; 
zoek, en u zult vinden; klop, en er zal 
voor u opengedaan worden. 
Want ieder die bidt, die ontvangt; 
wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt 
zal opengedaan worden.’
                   Mattheüs 7:7-8

Zoals u al in het voorwoord hebt 
kunnen lezen, willen we een gebeds-
week organiseren.
Gebed is de motor van ons werk!

Op zondag 25 augustus starten we 
met 7 x 24 uur (t/m 31 augustus) 
gebed voor Het Huisgezin.

Op bepaalde tijden willen we bij 
elkaar komen, andere tijden kunt u 
thuis voor Het Huisgezin bidden. Wilt 
u meedoen stuur dan een mailtje 
naar gebed@hethuisgezin.nl, dan 
houden we u op de hoogte.

Alvast bedankt!

‘Bid, en u zal gegeven worden; 
zoek, en u zult vinden; klop, en er zal 
voor u opengedaan worden. 
Want ieder die bidt, die ontvangt; 
wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt 
zal opengedaan worden.’
                   Mattheüs 7:7-8

Zoals u al in het voorwoord hebt 
kunnen lezen, willen we een gebeds-

Week van
  Gebed



‘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 fi nanciën@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 fi nanciële ondergrond. Zonder eigen inkomen zijn Pieter en Annemarie aangewezen op de fi nanciële 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 fi scus.


