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Mijn naam is Jeroen Olijve.

a
Ik help af en toe met activiteiten zoals chauffeur of met helpen met het maken van
n gemaakt. Deze kunnen ze met
dingen. Dit jaar heb ik met de jongeren een kerststukje
kerstweekend geven aan de mensen waar ze naar toen gaan. Ik doe dit met veel plezier
want een lach van een kind is een mooi stukje waardering.

DEBO-Timber is een houtgroothandel uit Losser. Robert Degen kwam in december met
een onverwacht kado: een speelhuis met twee schommels en een zandbak. Zijn vrouw,
broer en zoon hielpen bij de installatie. Het werd een enorm gezellige zaterdag met een
heel mooi resultaat. Op ons blog kun je hier een verslagje van lezen.
Een écht team dat denkt aan anderen en graag plezier geeft, daarvoor maken we met
liefde een ruime plek vrij op onze Sponsorbank.
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Sponsors Bart en Barbara Sijbrandij dragen het Huis van de Straat een warm hart toe.
Bart en Barbara zullen Wim en Lisette met raad en daad terzijde staan, onder meer op
het gebied van automatisering.
"Wanneer ondersteuning in het eigen gezin niet meer lukt, dan is het leven in een
gezinshuis, in een gewone straat en in een gewone buurt een goed alternatief. Wij
hebben nu al jaren van dichtbij in de keuken van Wim en Lisette van Rossum mogen
meekijken. We hebben met eigen ogen gezien hoe jongeren ongedwongen deelnemen
aan activiteiten binnen en buiten de deur, zich optrekken aan de andere gezinsleden en
uitgroeien tot jongeren die weer vertrouwen hebben in de toekomst."

Sponsor Jannie Schouten vertelt het volgende:
"Mijn zoon woont geruime tijd Wim en Lisette. Het gaat heel goed met hem. Zelf ben ik
erg creatief. Ik vind het dan ook erg leuk om bij feestdagen of andere creatieve
momenten, de kinderen te helpen."

Sponsor Maarten Tamboer is student Embedded Systems Engineering en heeft de
eerste website voor Het Huis van de Straat gemaakt. Maarten helpt bij IT ondersteuning
en staat altijd klaar als we weer een probleem tegenkomen.
"Tijdens mijn bezoek aan Het Huis van de Straat heb ik zelf de gezellige sfeer geproefd."

Laurent Vibes est Le Sponsor Français. He is a very good French cook and once a year
he will organize a cooking event at the House in the Street.
"All members of the House will participate in preparing an unforgettable dinner. If you
were a member of the house some time ago, you will remember the weekend when I
organized a Tapas & Calamaris Party in Denekamp! I surely remember the good
commis (assistants of the Chef) of the House. Bon appétit!"
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Sponsor Marijn van Rossum kent het werk van het Huis van binnenuit:
“Ik ben Marijn van Rossum. Vanaf m’n 5e levensjaar zijn mijn ouders werkzaam in deze
sector. Voor mij betekent dat ik al geruime tijd met deze jongeren samengewoond heb.
Inmiddels woon ik op mijzelf en doe ik de opleiding Integrale Veiligheidskunde, deze
opleiding heeft een aantal raakvlakken met het werk van m’n ouders. Ik vind het daarom
erg leuk om nog steeds betrokken te zijn bij Het Huis van de Straat. Dingen die ik zoal
doe zijn: Kinderen naar eigen ouders of gastgezinnen brengen, helpen met de dagelijkse
gang van zaken en ik onderneem activiteiten met de jongeren om ze handvatten mee te
geven om te overleven in de gewone wereld.”
Marijn is van Sponsor en vrijwilliger een actieve medewerker geworden van Het Huis
van de Straat.

Sponsor Leon Van der Hoek vervult een heel bijzondere voorbeeldfunctie:
“Mijn naam is Leon van der Hoek. Ik heb 3 jaar bij Wim en Lisette in het huis van de
straat gewoond. In deze tijd heb ik het normale leven leren kennen. Hierdoor heb ik
overstap naar de zelfstandigheid gemakkelijker kunnen maken. In de tijd dat ik in Het
Huis van de Straat heb gewoond, kreeg ik interesse voor de opleiding maatschappelijke
zorg. In het afgelopen school jaar heb ik stage gelopen bij Wim en Lisette. Dit is mij zo
goed bevallen, dat ik nog steeds graag iets wil betekenen voor de jongeren die nu in het
huis van de straat wonen. Met regelmaat onderneem ik activiteiten met de jongeren
zoals: voetballen, zwemmen en samen huiswerk maken. Ik vind ik het leuk om bij
organisatorische taken betrokken te worden en mag ik Lisette hierbij helpen. Ook heeft
Wim wel eens een projectje in de tuin en hierbij ondersteun ik hem waarbij nodig. ik heb
hier veel plezier aan en hoop dit nog lang te mogen doen.”
Leon was zo'n goede betrokken Sponsor dat hij nu als officiële medewerker in Het Huis
is aangesteld.

Sponsorfamilie Boensma zorgt voor crisis en weekendopvang voor het Huis en kwam
met het volgende mooie verslag:
"Hallo Het Huis van de Straat, Wim en Lisette
Inmiddels hebben we nu het tweede weekend achter de rug waarin we twee jongeren op
bezoek hebben gehad. Toen je ons een tijdje geleden vroeg of we jullie kids een leuke
afwisseling wilden geven hebben we daar eerst even over na moeten denken.
Aangezien we zelf ook een pleegkind hebben, wilden we dit eerst bespreken binnen ons
eigen gezin. We hebben vervolgens kennis gemaakt tijdens de vakantie. De kids hebben
hiervan genoten. Daarna gewoon de knoop doorgehakt en tijdens de vakantie kwam de
eerste jongere al een week bij ons op de camping. Een vroege vogel die het gezellig
vond om 's ochtends rond 7 uur even met Tom en mij een bakkie koffie te drinken en
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even rustig op te starten. Als daarna de andere kids wakker werden kon er naar
hartenlust gezwommen worden of spelletjes worden gespeeld. Ze waren de hele dag in
touw.
Het tweede weekend kwam een andere jongere. Een gamer pur sang. Binnen ons gezin
dus helemaal op zijn plek. Het vergde wel even iets aanpassing aan het menu
aangezien hij een moslim is. Gelukkig hadden we nog een heerlijk menu met zalm uit de
oven achter de hand met pasta en spinazie.
Hoe heerlijk is het voor kids die normaal in het structuur moeten dat ze even niets
hoeven en kunnen genieten. Heerlijke dingen die ze mooi weer mee kunnen nemen in
hun leventje. Ons gezin kijkt alweer uit naar het volgende bezoek.”
De familie Boensma verzorgt nu al jaren weekend- en vakantieopvang voor jongeren
van Het Huis die even niet bij hun familie terecht kunnen.

Sponsor Marco Smit zet zich in om samen met Het Huis de Canine Care te bieden:
“Tijdens de vele trainingsuurtjes en wandelingen die ik met Wim heb gemaakt, werd al
snel duidelijk dat we behoorlijk op 1 lijn zitten in de gedachtegang dat gebruik maken
van dieren drempelverlagend werkt bij mensen. Aangezien ik helemaal in de honden
ben, kwamen we op het idee om hier iets mee te gaan doen. Graag zet ik mij in voor Het
Huis van de Straat om samen met honden de kinderen op een positieve wijze te leren
omgaan met honden. Met als hoofddoel de kinderen laten inzien dat wanneer ze rustig
en correct blijven ze eerder en beter resultaat behalen. Dit geldt niet alleen in de
dierenwereld, maar ook in de grote-mensenwereld. Daarnaast zijn er vele honden met
gedragsproblemen thuis, omdat men niet weet hoe met een hond om te gaan. Ik hoop in
ieder geval deze kinderen duidelijk te maken hoe je met een hond moet omgaan om een
gehoorzame huishond te krijgen, zodat wanneer ze in de toekomst een hond
aanschaffen ze een goede basis hebben om de hond op te voeden.”

Sponsor Ellen Schulten is Organisatiedeskundige en brengt met Lisette en Wim de
bedrijfsprocessen van het Huis van de Straat visueel in kaart.
"Ik vind dat Lisette en Wim de veranderingen en kostenbesparingen in de Jeugdhulp zó
positief aanpakken dat we samen het hele door jaar een Jaarverhaal bijhouden. Dit
Jaarverhaal gaat een persoonlijk inzicht geven in het reilen en zeilen van Het Huis van
de Straat. Door het verhaal te verspreiden onder gezinshuisouders die ook plotseling
ondernemers zijn geworden, kunnen de nieuwe ervaringen gedeeld worden."
De samenwerking met Ellen werkte zo goed dat ze in alle indirecte processen van Het
Huis van de Straat heeft overgenomen. Wim, Lisette en Ellen leiden nu samen de twee
panden Het Huis en De Horizon.
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Sponsor Patrick Prins heeft Het Huis een heuse houten Sponsorbank geschonken. Dat
was een enorme verrassing voor Lisette en Wim. Patrick wil zich ook inzetten voor het
Moestuinproject.
Patrick is ondertussen met alle activiteiten zo betrokken geraakt bij onze gezinsgroep
dat hij tegenwoordig als vaste medewerker altijd bij De Horizon te vinden is!
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