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Een kopje thee 
met  

twee lepels 
honing  

en 
 één lepel liefde. 

 

 
 

Lisette krijgt aan het begin van de herfst een lelijke hoest.  
Iedereen in Het Huis denkt meteen terug aan de tijd toen Lisette  
met een longontsteking in het ziekenhuis lag. Twee weken lang! 
We zijn allemaal ongerust. Wat kunnen we doen??? 
1 van de jongeren komt met een mooie oplossing: 
 

Lisette knapt er meteen van op! 
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Er wordt flink wat geschreven in een gezinsgroep. Een greep uit ons schrijfwerk: diagnoses, 
planningen, hulpverleningsplannen, contracten, dossiers, verzoeken, ISO-documenten, 
evaluaties, procedures en e-mails, heel veel mails. 
 
Toch vonden dat er nog iets miste; een persoonlijke noot over het reilen en zeilen van ons Huis. 
Daarom presenteren wij ieder jaar ons Jaarverhaal. Elke maand schrijven we een stukje waarin 

we iets van ons Huis beschrijven. Dat kan een gebeurtenis zijn die 
belangrijk was voor onze jongeren of voor onszelf maar het kan ook iets 
alledaags zijn. Het stukje kan gaan over onze methodologie maar het kan 
net zo goed beschrijven hoe het avondeten bij ons verloopt.  

 
    WELKOM IN ONS HUIS !
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0.	   Inleiding	  bij	  ons	  3e	  Jaarverhaal	  
 
In ons Jaarverhaal van 2014 spraken we over onze wens om nieuwe zorg-projecten op te 
zetten. We beschreven het begin van onze Canine Care therapie, een therapie met honden. 

Sleutelwoorden van een Canine Care traject zijn intuïtie, vertrouwen, zorg, 
spelen en verantwoordelijkheid.  We zagen in 2014 hoe goed het kan zijn 
voor jongeren om met dieren om te gaan en om te leren wat zorgen voor 

elkaar betekent. Daarbij merkten we dat de natuur een heel kalmerende en stabiliserende 
werking kan hebben op sommige jongeren. We wilden daarom ook graag een moestuin 
beginnen vóór en mét jongeren die met hun handen willen leren werken.  
 
We merkten in ons Jaarplan van 2014 ook iets belangrijks op over jongeren die 18 jaar werden. 
Door de overgang naar zelfstandig op kamers wonen te faseren met coaching en beschermd 
wonen, bereikten we mooie resultaten. Een voorbeeld was het MBO Diploma dat 1 van onze 18 

plussers onder ons toeziend oog behaalde. Het is eigenlijk logisch dat 
ondersteuning naar zelfstandigheid vaak nodig is: de stap naar alleen 
wonen kan voor iedere jongere knap lastig zijn. Meestal zijn er ouders of 

familie die daarbij helpen. Ze helpen met kleine dingen zoals het inrichten van een leuke kamer, 
ze doen kookboeken kado of draaien in het weekend een extra wasje. Ook helpen ouders vaak 
met moeilijkere zaken zoals het kiezen van een passende opleiding en baan of het goed leren 
omgaan met je eigen tijd en je eigen budget. Maar bij de jongeren uit Het Huis zijn ouders of 
familie niet altijd in staat om dit soort begeleiding te geven terwijl zij het juist zo nodig kunnen 
hebben.  
 
Samenvattend wilden we voor 2015 graag meer zorg-ideeën uitwerken met projecten waar de 

natuur een rol in speelt en projecten waar coaching centraal staat. Dit jaar zijn deze 
plannen een stuk dichterbij gekomen met de aanschaf van ons pand De Horizon van 
Het Huis. Het kostte ons meer tijd dan verwacht maar op het eind van 2015 

woonden er 5 kinderen in De Horizon! 
 
De Horizon heeft een hele grote moestuin die jarenlang door oud-medewerkers 
van Carint is onderhouden. Dus het werken met de natuur is ook een stuk 
dichterbij gekomen! We gaan dit voorjaar samen met vrijwilligers en met een 
aantal jongeren onze eigen moestuin realiseren. De tuin staat op het zuiden dus we rekenen 
erop dat we in ons volgend Jaarverhaal een flinke oogst kunnen laten zien.  
 
Maar nu lopen we met zevenmijlslaarzen vooruit. We beschrijven hier eerst van iedere maand 
van het jaar 2015 iets uit het leven in ons Huis. Een leuke situatie, een mooie gebeurtenis of 
simpelweg een dagelijkse activiteit die we graag willen delen.  

Projecten met dieren 
en in de natuur 

Leren zelfstandig te 
worden 

Een Horizon  
vinden 

Een moestuin 
opzetten 
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1.	   Januari:	  cool	  zijn	  is	  belangrijk 
 

 
De kerstvakantie is voorbij, de school is weer begonnen. Onze jongeren hebben het ritme al 
weer snel opgepakt. Hoewel ze het meestal niet zeggen, vinden de meeste kinderen het 
schoolritme stiekem best fijn. Maar goed, het staat niet zo cool om blij te zijn dat de school weer 
begint. En cool zijn, dat wil iedereen heel graag.  
 
Dat merk je ‘s ochtends ook bij het aankleden; sommige kleren kunnen plotseling ‘absoluut echt 
niet meer, hoor’. Zo`n opmerking kan van de één op de andere dag met de grootste stelligheid 
beweerd worden. We snappen best dat het belangrijk is om cool te zijn dus zolang het niet te 
gek wordt, mogen de jongeren hun eigen kleren uitkiezen. Het T-shirt dat plotseling uit de gratie 
is, mag ook wel in het weekend aan. Of misschien is het een maandje later juist weer ‘je van 
hét’ en komt het weer vooraan in de kast te liggen. Het is voor kinderen belangrijk om ‘erbij’ te 
horen. Dat geldt ook voor onze jongeren. Misschien zelfs wel een beetje meer want ze hebben 
natuurlijk al een minder gewone thuissituatie. 
 
Een ander belangrijk moment voor het cool-zijn speelt zich af bij het haren 
kammen. Of eigenlijk: net ná het haren kammen. Daar komt de ijdelheid van de 

jongeren om de hoek kijken. En we zeggen met opzet jongeren 
want het gaat echt niet alleen om de meiden. Welnee, de 
jongens zijn even ijdel, zo niet meer!  
  
 
Er is de juiste hoeveelheid gel nodig om de kuif zó neer te zetten dat ‘ie precies 

blijft staan als gewenst! Oh jee, als dat verkeerd gaat. Of als de gel op is. We hebben voor de 
zekerheid een héle grote voorraad potten gel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als onze jongeren net zoveel aandacht zouden besteden  

aan het opruimen van hun speelgoed  

als aan hun kapsel  

. . .  

dan zou het overal hééél netjes zijn! 
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2.	   Februari:	  soms	  is	  cool	  zijn	  minder	  belangrijk 
 
 
Als de kinderen van school komen, is het altijd een drukte van belang. Alle jongeren willen iets 
vertellen en we hebben voor iedereen een luisterend oor zodat we goed bijhouden wat er 
overdag is voorgevallen. 
 
Op een middag als het wat rustiger is geworden, vangt Lisette een gesprek op tussen twee 
kinderen. Ze praten over ene Jan Willem, een jongen die bij hun in de klas zit. Jan Willem is 
altijd zo aardig dat het bijna irritant wordt, zo beweren de twee: “Als je over de bok springt op de 
speelplaats komt hij naar je toe om je een complimentje te geven: Oh wat goed van jou.”. 
Lisette hoort dat Jan Willem ook wel eens wordt gepest. De twee kinderen zijn het met elkaar 
eens dat dit komt omdat hij altijd zo aardig wil doen en nooit boos wordt als er gemeen tegen 
hem wordt gedaan. Ze kunnen zich voorstellen dat hij af en toe gepest wordt, hij is ook zó 
ontzettend vriendelijk. Dat is niet echt cool. 
 
Dan merken ze op dat het knapste meisje uit de klas vanmiddag de volgende opmerking 
maakte:  
 
 

“Oh wat schattig is Jan Willem toch, zo lief. 
 

Waarop 1 van de jongeren zegt:  
“Op zo'n moment zou je toch wel graag Jan Willem willen zijn.” 

 
De andere jongere knikt heftig. 

Ze zijn het roerend met elkaar eens. 
 

Cool zijn is leuk, 
Supercool zijn is leuker 

 maar lief gevonden worden door een mooi meisje is het … 
allerbelangrijkst! 
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3.	   Maart:	  zomaar	  een	  poppenvilla	  gekregen 
 

 
Deze maand werd er plotseling een 
verrassing aangeleverd in Het Huis: Een 
grote mooie poppenvilla. De villa is naast 
leuk ook heel robuust en stevig. Dat is een 
prettige bijkomstigheid in onze Gezinsgroep! 
Want zelfs als er voorzichtig gespeeld wordt 
–zoals de jongeren vaak beweren- gaat er 
toch erg vaak speelgoed kapot.  
 
De villa kreeg meteen een prominente plek 
in de woonkamer. 
 
 
 
 

 
Lisette en Wim waren op de hoogte van de komst van de villa maar ze hadden het geheim 
goed bewaard. Nadat Het Huis het ISO Keurmerk gezinshuizen behaald had, lag er namelijk op 
een gegeven dag een brief in de brievenbus met de volgende mededeling: 
 
 

 
 

Rudophstichting, Liliane BV en de anonieme donateur: 

namens alle jongeren van Het Huis: 

heel erg bedankt! 

“ Van harte gefeliciteerd met uw certificering voor het Keurmerk Gezinshuizen©! 
Nu u de trotse eigenaar bent van het Keurmerk Gezinshuizen, komt uw gezinshuis in 

aanmerking voor een speciale actie van de Rudolphstichting en Liliane BV. 
 

Door een unieke samenwerking tussen Liliane BV en de Rudolphstichting kunnen 
gezinshuizen in Nederland met opgenomen kinderen in de basisschoolleeftijd bij de 

Rudolphstichting een aanvraag indienen voor een LILIANE poppenvilla. 
 

De poppenvilla’s worden volledig gesponsord door een anonieme donateur.  
Aan de aanvraag zijn voor het  gezinshuis geen kosten verbonden.” 
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4.	   April:	  jongeren	  een	  horizon	  bieden	  
 
 
Lisette en Wim willen Het Huis uitbreiden met een soort ‘Horizon Huis’. Voor deze uitbreiding 
schrijven ze een bedrijfsplan. Ze roepen daarvoor de hulp in van hun bedrijfsadviseur. De 
adviseur houdt brainstormsessies met Lisette en Wim om de visie, de missie en de strategie 
van de uitbreiding goed op papier te krijgen. De volgende tekst is het resultaat van 1 van deze 
sessies. 
 

Een belangrijke doelstelling van Het Huis van de Straat is om jongeren een nieuwe 
toekomst te geven samen met de volwassenen die voor hen belangrijk zijn. Deze 

nieuwe toekomst kan een beter functionerende deelname zijn aan de eigen thuissituatie. Maar 
het is niet altijd mogelijk of gewenst dat een jongere terugkeert naar zijn of haar thuissituatie. 
In dat geval probeert Het Huis van de Straat de jongere te helpen om een actieve en positieve 
rol te vinden als jonge volwassene in onze samenleving. Dit zou mooi passen in een uitbreiding 
van Het Huis van de Straat met een ‘Horizon Huis’. Bijvoorbeeld in de vorm van coaching of 
ambulante begeleiding terwijl de jongere op kamers woont.  
 

Een schilderij van een horizon is mooi door het perspectief dat de kunstenaar aanbrengt 
op de omgeving die hij in beeld brengt.  

Jongeren die al vroeg met Jeugdzorg te maken hebben gehad, hebben een speciaal en vaak 
vertekend beeld gekregen van hun eigen werkelijkheid. Er liggen kansen en mogelijkheden in 
hun leven die ze niet meteen zelf zien. Ik wil een ‘Horizon Huis’ opzetten om samen met jong 
volwassenen het juiste perspectief te schetsen op hun toekomst zodat ze zelfstandig en bewust 
invulling kunnen geven aan hun leven. Er is zoveel moois van het leven te maken, maar je moet 
het wel doen! 
 
Wim verwoordt het motto van een Horizon van Het Huis van de Straat als volgt:  
 

WAT ER OOIT OOK IS GEBEURD,  

JE HEBT HET NU ZELF IN DE HAND. 
  

Wat zie je hier? Het hangt af van het perspectief! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We stellen de lezer voor om even aan een testje mee te doen.  
Sla deze bladzijde nog niet om maar lees eerst deze aanwijzing: 
Spreek zonder na te denken snel de kleuren uit die in het vak staan op de volgende pagina.  
OK, daar gaan we ! 

Lisette
: 
 
: 

Wim: 
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5.	   Mei:	  de	  kleuren-‐perspectief	  test	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laat vervolgens iemand anders dit testje uitvoeren. Waarschijnlijk geeft deze persoon een heel 
ander lijstje van kleuren!  
 
We noemen dit de kleuren-perspectief test. 
 
We hebben deze test ook uitgevoerd met de jongeren van Het Huis. Alle jongeren kwamen met 
verschillende lijstjes. Soms durfde een jongere even niet goed verder of raakte hij of zij in de 
war. Dan merkten we op dat iedereen mag kiezen en dat er geen fout antwoord bestaat. 
Uiteindelijk kwamen de jongeren vrij snel tot een eigen lijstje kleuren. En het mooie was: iedere 
jongere kon uitleggen waarom hij of zij die specifieke kleuren had gekozen. Ze begrepen dat er 
verschillende antwoorden bestaan. Dat is precies waar het om gaat! 
 
We hebben dit testje ontwikkeld omdat we het belangrijk vinden dat jongeren leren dat ze goed 
om zich heen moeten kijken en dat ze zich realiseren dat ze keuzes kunnen maken. Er bestaat 
een bepaalde mate van vrijheid in de manier waarop iemand zijn verleden, heden en toekomst 
ziet. Er liggen veel elementen vast. Dingen die gebeurd zijn, situaties waar je niet omheen kunt. 
Maar er is een belangrijk moment van keuze: hoe pak je de elementen op en hoe je plaats je 
jezelf daarin. Welke kleuren wil jij zien? 
 
Wij kunnen samen met jongeren eraan werken om hun toekomstbeeld te realiseren. Daar gaat 
wel een stap aan vooraf : goed kijken en een eigen perspectief kiezen. 

 

GEEL   BLAUW  ROOD 
 
ZWART  ROOD  GROEN 
 
PAARS  ROOD ORANJE 
 
ZWART BLAUW GROEN 
 
GEEL  ORANJE  PAARS 
 
ROOD  ZWART  GROEN 
 
 
 
 

GRIJS 

WIT 
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6.	   Juni:	  een	  kijkje	  in	  de	  keuken	  
 
 
s Ochtends vroeg beginnen we natuurlijk met een lekker ontbijt. De 
tafel is iedere dag gedekt met bruin brood, kaas, hartig broodbeleg, 
hagelslag en pindakaas. De melk staat klaar. Ieder kind maakt zijn 
eigen boterhammen op de tafel die gedekt staat, die jongsten worden 
een beetje geholpen. Maar zelfs met deze hulp blijft het moeilijk de 
korstjes te eten!   
 
 
Er moeten ook flink wat broodtrommels gevuld worden. Dat zie je wel 
op de foto hiernaast. Enne… daarna moet je niet vergeten ze mee te 
nemen naar school!  
 
 
 
Het ontbijt is nog maar het begin van het werk in de keuken. Als de kinderen vroeg terug 
komen, zoals op een woensdag, bakt Lisette voor iedereen een eitje.  
 
 
Vervolgens is het in de keuken tijd voor het avondeten. Hier heeft onze Wonderwoman Maja al 
veel werk verricht. Maja is onze onmisbare hulp in de huishouding. 
Na een grote schoonmaak van alle kamers, de gemeenschappelijke 
ruimtes en de badkamers, pakt Maja de voorbereiding van het 
avondeten op. Aardappels worden geschild en groenten worden 
gesneden. Vaak staan de al pannen op het fornuis als Maja naar 

huis gaat. 
 
 
 
Dan hoeven we alleen nog maar het 
vuur aan te steken. Dat is werkelijk 
heel handig want ‘s middags tussen 4 
en 6 uur is het vaak de drukste tijd van 
de dag.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanavond Bami.  
Dat wordt smullen! 

Maar 1 pan is natuurlijk niet genoeg. 
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7.	   Juli:	  creativiteit	  en	  artiesten 
 
Hieronder een tekening die is gemaakt door 1 van onze jongeren.  
 
 

“Wat een creativiteit, wat een artiest”, riep Lisette uit  

toen ze de tekening zag. 

“Heb je het nu over de maker of over het gekozen onderwerp?”,  

vroeg Wim heel droogjes. 

We hebben met z’n allen enorm gelachen. 
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8.	   Augustus:	  naar	  pret-‐	  en	  waterpark	  Hellendoorn	  
 
Het is zomervakantie, ook in Het Huis. Er zijn jongeren die voor een langere periode 
naar ouders gaan, naar familie of naar andere mensen uit hun netwerk. Sommige 
jongeren blijven bij Lisette en Wim in Het Huis. Er is zelfs een drietal kinderen die een 
paar weken in Het Huis komt logeren. Gezellig! 
 
In Het Huis heersen altijd duidelijke regels. Regelmaat, duidelijkheid, eerlijkheid en 
veiligheid zijn bijvoorbeeld normen die hoog in ons vaandel staan. Maar tijdens de 
vakantieperiode worden de regels over regelmaat wat soepeler gehanteerd. Iedereen 
mag wat later naar bed -en dan slapen we allemaal ook iets langer uit! (de normen: 
duidelijkheid, eerlijkheid en veiligheid blijven natuurlijk altijd gelden. Daar wordt niet aan 
getornd en dat weten we allemaal donders goed!        ) 
 
Ook ondernemen we met z’n allen leuke dingen. We gaan zwemmen, een ijsje eten of 
samen naar de speeltuin. Deze vakantie was er wel een heel bijzonder uitje bij: het 
Pret- en Waterpark Hellendoorn. 
 

	  

Nou, pret hebben we zeker gehad!!! 
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9.	   September:	  een	  greep	  uit	  het	  werk	  van	  Patrick	  en	  René	  
 

 
Patrick en René zijn twee mensen die Lisette en Wim ondersteunen. Hier laten we een 
voorbeeld zien van het werk wat deze allrounders onder andere presteren. 
 
De vaste lezer van onze verhalen kent Patrick al uit 2013. Hij had als Sponsor Het Huis een 
echte Sponsorbank heeft gegeven. De volgende foto met onderschrift stond in dat Jaarverhaal: 

 
 
 
 
 
 
René wordt ook veel gesignaleerd in Het Huis. Op de 
foto`s kun je zien dat hij druk kan zijn met een taak 
waar mappen een belangrijke rol in spelen. Dan is 
René bezig met de voorbereiding op de ISO Keurmerk 
audit. Hij kijkt na of alle documenten de goede 
gegevens bevatten,  
of we niets over het 
hoofd hebben gezien en 
of alles op de juiste plek 
is opgeslagen.  
 
René heeft er veel  
plezier in, zo lijkt het! 

	  	  

 
 
 

Tegenwoordig zien we Patrick 
bijna iedere dag in en om onze 

woongroep. Hij is onwijs handig 
dus als er klusjes gedaan moeten 

worden dan kijken we meteen 
waar Patrick is.  

 
Patrick had vroeger een 

Hoveniers-bedrijf en alles wat 
met tuinieren te maken heeft, is 

ook gesneden koek voor Patrick. 
Dat is fijn voor de toekomstige 

moestuin !  
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10.	   Oktober:	  	  de	  meisjes	  zijn	  kampioen 
 
 
Sport is hartstikke belangrijk voor onze jongeren. Ze kunnen zich lekker uitleven. Sport 
is niet alleen goed als uitlaatklep voor de energie maar ook voor het spelen in 
teamverband. Er wordt spelenderwijs een beroep gedaan op sportief gedrag en denken 
aan de ander. Veel van onze jongeren zijn goede sporters (al zeggen we het zelf) zodat 
sporten tegelijkertijd kan bijdragen aan het toenemen van zelfvertrouwen.  
 
Er wordt flink wat afgezwommen en ook heel veel gevoetbald. Bij SDC 12, de 
voetbalclub van Denekamp, wordt vaak een wedstrijd gewonnen door bijdrage van een 
jongere van Het Huis. 
 
Meisjes zijn in de minderheid in ons Huis. Maar bij het voetballen zijn ze zeker niet de 
minderen, integendeel! Dit jaar werd het meisjesteam MC1 van de SDC 12  kampioen.  
Gefeliciteerd! 
 
 
 
 
 
 
 

Nog zo`n geode  

Nog zo ‘n goede 
speelster!  

Hoera, Kampioen! 
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11.	   November:	  Parijs	  
 
 
 
We hebben lang geaarzeld of we er wel of niet over moesten hebben; de aanslagen in 
Parijs op 13 november. We voelden ons er erg mee verbonden: Ellen, de zus van 
Lisette en onze nieuwe collega, was erg dicht in de buurt van de aanslagen. Het Huis 
van de Straat hield haar op die bewuste vrijdag op de hoogte van wat er waar gebeurde 
(de informatievoorziening was beter in het buitenland dan in Parijs). Lisette, bedankt!  
 
Maar past deze gebeurtenis wel in een Jaarverhaal van jongeren van Het Huis? We 
denken dat vrijdag 13 november  een belangrijke dag is voor de toekomst van Europa. 
Ook is het een gebeuren waar iedereen, ook in Het Huis, heel veel over praatte. 
Daarom hebben we besloten de volgende twee foto`s te plaatsen en de rest van de 
maand leeg te laten. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is de roos die Ellen  

uit naam van het hele Huis  

op de Place de la Republique heeft gelegd. 
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12.	   December:	  leuke	  foto’s	  van	  Sinterklaas	  &	  kerst	  
 
 

 
Het was weer een heel feestelijke decembermaand. Voor het Sinterklaasfeest waren we met 
een bijzonder grote groep. De allerkleinsten waren best zenuwachtig of Sinterklaas wel langs 

zou komen. Het wachten duurde behoorlijk lang, vonden ze. Maar dat was het waard! 
Sint kwam op bezoek in gezelschap van 4 pieten, een verrassing voor 

iedereen. Die 4 Pieten waren ook echt nodig want er 
was niet 1 zak met kadootjes maar er 
waren er 4!  We zijn allemaal enorm 
verwend en hebben ontzettend genoten.  
 
Dankjewel Sinterklaas! 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Is Wim wel zoet geweest? Sint moet er 
duidelijk even over denken 

 

De hele groep! 

Nog een verrassing: een 
buffet na de kadootjes! 

Wat is het belangrijkste:  
Sint of de kadootjes? 
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Iedereen was zo chique aangekleed voor de 
kerstgaladiners dat we besloten hebben een extra 
pagina aan ons Jaarverhaal toe te voegen. We 
kunnen zo ons Jaarverhaal afsluiten met een paar 
hele mooie foto`s: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

We hopen dat jullie genoten hebben  

van dit Jaarverhaal. 

Tot volgend jaar allemaal! 


