Nieuwsbrief augustus 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!
Deze nieuwsbrief heeft een bijzondere inhoud!
In de laatste nieuwsbrief vertelden wij jullie over onze verhuisplannen. Inmiddels zijn we een aantal
maanden verder en is heel veel gebeurd.
Het nieuwe huis wordt steeds meer bewoonbaar. Onze periode in Houten hopen we deze week
definitief af te sluiten.
De gevoelens hierover zijn wisselend. Alles wat vertrouwd is gaan we achterlaten. Vertrouwde
plekjes, lieve vrienden, mooie contacten, een prettige samenwerking met instanties en collega’s met
dezelfde passie voor samengestelde gezinnen.
In Houten ligt de start van ons samengestelde gezin. Wat was het hard werken, wat waren we
onervaren, wat hebben we ontzettend veel geleerd. Het is een bijzondere dynamiek het
samenvoegen van twee gezinssystemen. We realiseren ons goed dat wij veel gevraagd hebben van
onze kinderen en ook hoe bijzonder het is dat wij nog bij elkaar zijn.
Ons samengestelde gezin is ook de aanzet geweest voor het opzetten van de praktijk Samen Thuis
Houten.
We hebben de afgelopen jaren veel stellen mogen ontmoeten en een tijdje met ze op mogen
trekken. Het was mooi, kostbaar, divers. Elk verhaal uniek, maar ook met veel herkenning in dezelfde
worstelingen/dilemma’s.
Ook van de bijeenkomsten en gesprekken met stiefmoeders heb ik genoten. Een half woord was vaak
genoeg om elkaar te begrijpen. En het onderlinge contact was een bemoediging.
Daarnaast was het een voorrecht om te leren van andere professionals met een hart voor
samengestelde gezinnen. Een mooi netwerk met nieuwe initiatieven is op die manier ontstaan.
En toen kwam de verhuizing. Een nieuwe plek en Samen Thuis Houten zou verder gaan als Samen
Thuis Apeldoorn.
Maar…wij hebben besloten om te gaan stoppen met de praktijk.
Zoals het verhuizen ineens op ons pad kwam heb ik (Annemarie) sinds afgelopen week een nieuwe
baan.

Vanaf 1 oktober ga werken bij het CJG in Apeldoorn als gezinsondersteuner.
Voorwaarde om hier te mogen werken is dat we niet verder gaan met de praktijk. Dit met het oog op
eventuele belangenverstrengeling.
Het was een heel lastige beslissing. Samen Thuis is echt van René en mij. We hebben het met zoveel
plezier en enthousiasme gedaan en zagen dat er steeds meer naamsbekendheid rondom Samen
Thuis ontstond.
Toch stoppen we..
Overweging hierbij is dat een praktijk nooit klaar is. Het is een enorme tijdsinvestering geweest en
dat zou het ook in Apeldoorn weer gaan worden. We hadden alweer plannen en ideeën, maar we
kiezen voor de rust thuis.
En voor een baan waar ik ook veel van mijn ervaring en passie in kwijt kan. Daarnaast hoop en
verwacht ik dat er voor mijn kennis op het gebied van samengestelde gezinnen binnen het CJG ook
ergens plek is.
De start in Apeldoorn wordt dus op alle fronten een nieuwe start.
Wij bedanken jullie uit de grond van ons hart!!
Voor al vertrouwen dat jullie in ons gesteld hebben. Voor waar we mochten meedenken en luisteren.
Voor het verdriet wat we soms zagen, de boosheid en de ergernis, maar ook voor het geluk en de
liefde waar we deelgenoot van mochten zijn.
En dat wensen we jullie ook toe! Heel veel geluk en heel veel liefde. Blijf met elkaar in gesprek en
kom je er samen niet uit, trek ergens aan de bel.
Leven in een gezin is al een sport op zich, leven in een samengesteld gezin is top sport!
Nogmaals dank en wie weet kruisen onze wegen zich toch nog ergens in de toekomst.

Alle goeds en alle liefs,
René en Annemarie

Praktisch
Alle coachingstrajecten die nog lopen en andere activiteiten die al gepland stonden, zullen wij
passend afronden.
Vanaf 1 oktober starten wij geen nieuwe trajecten meer op.
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