Nieuwsbrief maart 2020
Graag houden wij jullie door middel van onze nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten rondom
Samen Thuis Houten. Veel leesplezier!
René en Annemarie

Werken vanuit deskundigheid, ervaring en passie!

En ineens worden we allemaal stilgezet.. Door een onzichtbaar virus wat ons allemaal bezig houdt en
wat een enorme impact heeft op ons dagelijkse functioneren.
Het vraagt veel van ons allemaal.
We leven waar we kunnen mee met onze kwetsbare ouderen, de werkers in de zorg en alle anderen
die ervoor zorgen dat wij onze boodschappen kunnen halen, dat onze straten schoon blijven en het
onderwijzend personeel dat zoveel mogelijk maakt voor de kinderen om door te kunnen gaan met
hun schoolwerk.
We leven mee met alle gezinnen, al of niet samengesteld, waar het spanning oplevert om ineens met
elkaar in één huis op zoek te moeten gaan naar een nieuw ritme en waar de structuur is weggevallen.
Ook wij hier in huis lopen af en toe tegen onze grenzen aan..
Toch proberen we elke dag weer met goede moed te starten en te kijken naar alle mogelijkheden die
er nog wel zijn.
Wij wensen jullie toe: rust, wijsheid om met de nieuwe situatie om te gaan, vertrouwen in betere
tijden, hoop en elke dag een moment voor een glimlach!

Nieuws!
•••
•

Dan even heel ander nieuws! Elf jaar geleden zijn René en ik gestart met ons
samengestelde gezin. Toen wij met alle kinderen zijn gaan samenwonen deden we dit in
het huis waar René met zijn kinderen net twee jaar woonde en in de plaats waar hij ook
al jaren woonachtig was. Samen op een nieuwe plek een nieuwe start maken was voor

ons op dat moment niet mogelijk. Het verlangen daarnaar is altijd wel gebleven. Nu
kunnen wij onze droom werkelijkheid laten worden.
In de zomervakantie hopen we te verhuizen naar Wenum-Wiesel.
Aan de rand van Apeldoorn hebben wij samen met vrienden twee huizen naast elkaar
gekocht op een prachtig locatie.
Wij hebben er ongelooflijk veel zin in!
Voor wat wij aanbieden vanuit Samen Thuis gaat er niets veranderen. Alleen zal dat op
een andere locatie gaan plaatsvinden.
De komende periode tot aan de zomervakantie gaan de reeds geplande activiteiten en
coaching onder voorbehoud door.

Agenda
•••

•

Data stiefmoederontmoetingen (een serie van 3)

o

•

Houten: 10 juni, 24 juni en 8 juli

Doorlopend bieden wij coaching en begeleiding aan. Zie onze website voor meer
informatie en aanmelding

Hoe overleef ik mijn samengestelde gezin…
Een paar weken geleden stonden wij, met nog twee andere, gezinnen in Radar. Hieronder de link
voor als je het gemist hebt.

http://www.richardhassink.nl/images/Samengesteldegezinnen_Radar.pdf

Foto nieuws
•••

Onze nieuwe plek.

Onze gegevens
•••
Website: www.samenthuishouten.nl
Facebook: @samenthuishouten
Telefoon: 06 – 4189 4147
E-mail: info@samenthuishouten.nl

