Kort jaarverslag 2017

1. Inleiding
2017 was een druk jaar. We zijn zoveel mogelijk doorgegaan met ons gewone werk: gastenwerk,
migrantenwerk, dorpsakker De Parel, Rwanda en diaconaat. Daarnaast stond het jaar ook in het
teken van de uitwerking van het besluit dat we in 2016 namen om de huidige zustergemeenschap
om te vormen in een diaconale leefgemeenschap. Zo werkten we aan de voorbereidingen voor de
nieuwbouw, hielden we ons bezig met de verkoop van het huidige gebouw aan de Jan van
Zutphenweg, en gingen we met medewerkers in gesprek over de toekomstige reorganisatie.
In dit verkorte jaarverslag 2017 belichtten we de belangrijkste ontwikkelingen binnen het werk van
de Zendings-Diaconessen. Wilt u meer weten? Een uitgebreid jaarverslag is verkrijgbaar via e-mail:
receptie@zdh.nl of bel 0343 – 723 780.

2. Gastenwerk
2.1 Thema-Retraite
In 2017 zijn de thema-retraites van start gegaan. De deelnemers zijn van maandag tot vrijdag in de
stilte. Ze kiezen uit één van de vijf thema’s waar ze de hele week mee bezig zijn. De thema’s zijn
Leven met hoop, Wie ben ik eigenlijk?, Dichtbij God, Vertrouwen in vergeving en Geroepen tot
navolging. We hebben de thema-retraite midweek 8 x aangeboden.
2.2 Thema-weekenden
We hebben in het afgelopen seizoen 7 keer een stilteweekend georganiseerd, 2 lange weekenden
rond het thema rouw-dragen met God, 2 lange refresh-weekenden voor mantelzorgers en 1
vakantiemidweek voor 55-plussers. Daarnaast waren er 7 oasedagen. Tijdens deze weekenden en
dagen mochten we bijzondere dingen beleven en zagen we mensen veranderen.
2.3 Gastenverblijf
In 2017 zijn er 16 groepen geweest die gebruik hebben gemaakt van ons gastenverblijf. Naast
bekende groepen waren er een aantal nieuwe groepen. Groepen van derden houden bv. hun
Bijbelstudie-, gemeente-, of bezinningsweekend.

3. Migrantenwerk
3.1 AZC
We gingen regelmatig op bezoek bij migranten in Amerongen en op het AZC om hen op de
activiteiten in het Zendings-Diaconessenhuis te attenderen. De impact van deze bezoeken is soms
groter dan je denkt. Veel migranten hebben namelijk weinig Nederlanders in hun kennissenkring.
“Zonder jullie zou ik erg eenzaam zijn” zei een dame die al 5 jaar in Amerongen woont.

3.2 Computervaardigheden
Dit jaar hadden we 2 groepjes cursisten die de Excelcursus met goed gevolg afsloten. Door deze
contacten leren ze het werk van de zusters kennen. “Ik wist niet dat de zusters sociaal zo actief
waren”, zei een van de Nederlandse cursisten.
3.3 Gesprekskring/coffeetalk
De ontmoeting tussen Nederlanders en nieuwe Nederlanders liepen goed. Gemiddeld kwamen er 10
mensen. Op ouder/kind excursies, Open Monumentendag en de zomerexcursies lag dat rond de 16.
Het leverde veel nieuwe contacten onderling op. De Nieuwjaarsbijeenkomst was een succes. Mensen
voelden zich gezien en kregen het gevoel een plaatselijk netwerk op te bouwen.

4. Parel
4.1 Volop oogst
Vanaf maart was het werk weer in volle gang. Er werden aardappels gepoot, sla gezaaid en asperges
en rabarber geoogst. We oogstten dit seizoen ook volop courgettes, uien, aardappelen, ruiden,
bessen, bonen en nog veel meer. Twee maanden achtereen zijn er verse groenten aan de
Voedselbank geleverd en aan enkele gezinnen uit het netwerk van de zusters.
4.2 Aanstekelijk tuinieren
Een mooie ontwikkeling was de start van het project ‘Aanstekelijk Tuinieren’. Dit project is een
samenwerking met landgoed Zuylenstein, Kasteel Amerongen, landgoed De Horst in Driebergen en
de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Via subsidie van de gemeente, zijn er twee tuincoaches
aangesteld. Onder leiding van een coach zetten mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt
zich in voor ‘groene projecten’.
4.3 Schuilhut
Tijdens het oogstfeest op 23 september werd de Schuilhut feestelijk geopend door wethouder Hans
Nijhof en zr. Greet Verhoeven. Dit tuinhuisje wordt gebruikt voor de opslag van materialen en om
samen koffie te drinken. Gelukkig waren er veel vrijwilligers om te helpen met het aangeven van
materialen en andere voorkomende werkzaamheden.

5. Rwanda
5.1 Wijziging naam
In 2017 werd een begin gemaakt met de procedure om de naam van de stichting te wijzigen. Dit
omdat “Abaja ba Kristo” door bijna niemand wordt begrepen. De nieuwe Nederlandse naam is:
Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda. Daarvoor moest een statutenwijziging in gang worden
gezet en werd begonnen met het aanpassen van de website.
5.2 Kleuterschool Indatwa
In januari kon gestart worden met een nieuw project: kleuterschool Indatwa. De gebouwen van het
voormalige weesdorp werden geschikt gemaakt om ruim 70 kinderen te ontvangen. Voor dit nieuwe
project werden in Nederland fondsen geworven en acties op gang gezet. Onder andere de
kindernevendienst van de PKN in Amerongen en een basisschool in Veenendaal voerden hiervoor
actie.

5.3 Rwanda Naaiproject
De dames van het Rwanda Naaiproject kwamen elke maandagmiddag samen om kleding te maken
voor de kinderen in Rwanda en artikelen te produceren voor de verkoop in het winkeltje. De
opbrengst van verkochte spullen komt ten goede aan de zustergemeenschap in Rwanda. Het
winkeltje werd goed bezocht door gasten en bezoekers.

6. Diaconaat
6.1 Voedselactie
Twee keer werd een voedselactie gehouden: in de zomer met artikelen die door de leden van de
Protestantse kerk in Amerongen bijeen werden gebracht en rond de Kerst in de vorm van een
supermarktbon. Ook werden enkele mensen geholpen met huisraad en meubels.
6.2 Acute noodsituaties
Er werd enkele keren een beroep op ons gedaan vanuit het Sociaal Dorpsteam om in acute
noodsituaties bij te springen met eten. Wekelijks werd voedsel gedeeld met mensen die
ternauwernood rond konden komen van hun uitkering of in een schuldhulpverleningstraject zaten.
6.3 Sociaal Vangnet
Het Sociaal Vangnet functioneerde dit jaar op een iets lager pitje; doordat het Sociaal Dorpsteam
inmiddels goed is ingewerkt, bleek dat we met een lagere vergaderfrequentie konden volstaan. We
weten elkaar te vinden als er ergens nood is.

