COLOFON
In het hartje van Barneveld, gelegen in de Gelderse Vallei, bevindt zich een
woonerf, bestaande uit 7 eengezinswoningen en 16 appartementen. In het
midden daarvan ligt een grote tuin met een grote ontmoetingsruimte: het
Grote Huis. Dit woonerf behoort sinds 1987 toe zorg-Leefgemeenschap
De Bondgenoot, een plek waar momenteel 28 volwassenen en 7 kinderen
wonen.
Wie veel draagkracht hebben, houden deze zorg-leefgemeenschap in stand
om mensen die vastliepen en vereenzaamden een nieuwe levensperspectief te bieden. Wie een beschermde woonvorm nodig heeft, vindt hier een
warm-sociaal verband waarin ment ertoe doet en kan participeren in het
grote geheel. Alle bewoners vinden elkaar in een manier van samenwonen
waar men gelukkig is met de mensen om zich heen. In de afgelopen 34 jaar
heeft bijna iedereen op deze wijze zijn weg gevonden. Hiermee heeft de
Bondgenoot in de brede samenleving een pilo�unctie gekregen.
E-mail:
Website:

info@bondgenoot.nl
www.bondgenoot.nl

Opmaak: Manuel Boonzaaijer
Druk: Drukwerkdeal.nl
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VOORWOORD
Lieve Bondgenoot vriend(inn)en,
Het geeft mij een feestelijk gevoel u te mogen begroeten! Dit doen we net
als vorig jaar rond Kerst en Oud en Nieuw. Vorig jaar was dat een Corona
Jaarwisseling en dit jaar zal dit nog zwaarder op ons rusten. Het is een
feest van gezelligheid, maar die zal bij velen ver te zoeken zijn. Hier in
Barneveld leven we met elkaar op één terrein met een groot ontmoetingscentrum (het Grote Huis). Zo vormen we alle dagen en ook in deze Coronatijd een oase in Nederland. Met deze nieuwsbrief maken we verbinding
met onze relaties en vallen we bij u op de deurmat. Verderop vindt u vele
bijdragen over hoe we hier leven, werken en denken. We zijn daar trots op.
Na al die jaren zijn we nog steeds een unicum in Nederland. Dat gaat niet
vanzelf. We delen zeven dagen per week het leven in hoogte- en dieptepunten. Men vraagt ons wel of dit vol te houden is, maar het is ons een
voorrecht. Het geheim is dat we te midden van wonderen leven. We geven
veel, maar ontvangen meer terug.
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Verder hebben we een weg gevonden om met de pandemie om te gaan.
Onze zorg/leefgemeenschap probeert niet één route uit te stippelen of
één visie te propageren. Dat is mogelijk doordat we leven met een groot
visioen dat al meer dan dertig jaar ziekten en problemen overstijgt, zodat
we een vluchthaven kunnen blijven voor mensen die in isolement moeten
vechten tegen eenzaamheid, wanhoop en onverschilligheid.
We danken u voor de vriendschap en trouw waarmee u ons vergezelt.
Met uw sympathie houden we het wonder in stand van een genezende en
verwarmende leefgemeenschap!
Ik herinner mij de kerstkaart van vorig jaar. Op de voorkant zien we
onze moederplaneet Aarde en op de achterkant de zeven wereldwonderen, waar we deel van zijn. Veel mensen hebben die kaart bewaard. Voor
de anderen is dit nieuw of een herinnering.
Wij hopen samen met al onze relaties, vrienden en vriendinnen deel te
blijven van het wonder dat alle problemen te boven gaat.
Stephen Boonzaaijer
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CHAT MET ELISABETH
Lieve Elisabeth,
Wat fijn dat we voor deze nieuwe nieuwsbrief weer een spirituele chat
mogen houden.
Dat is belangrijk, want zoveel jaren heb jij de Bondgenoot-nieuwsbrief verzorgd en heb jij de contacten met onze vrienden op zo’n geweldige wijze
onderhouden. Zij hebben er recht op te weten hoe het met je gaat. Dat je
nog leeft, onder ons! Voor ons begint het haast gewoon te worden: je bent
niet klein te krijgen. Maar het is helemaal niet gewoon. Dat weet je zelf als
geen ander.
Je hebt niettemin veel afstand moeten nemen van de organisatie in De
Bondgenoot. Maar de vraag is dan: hoe ziet jouw dag er momenteel uit?
Waar wijd jij je aan - als je een goede dag hebt?
Lieve Maria,
Nee, het is niet gewoon dat ik nog leef. Zelf heb ik iedere dag te maken
met de vraag: hoe geef ik betekenis aan mijn leven en aan de dag? Ik moet
heel zuiver leven, anders krijgen de kwade machten de overhand op mij.
De kanker heeft mij geleerd hoezeer het erop aan komt hoe ik met mijn lijf
omga.
Iedere morgen bij het opstaan protesteert mijn lijf. Door uit te spreken
dat ik niet half maar heel wil leven, lukt het mij op te staan. Bij het ontbijt,
samen met Gerrit, spreken we uit dat het een geschenk is dat we leven. Na
het ontbijt mediteer ik een uur. Meestal op een gedicht of meditatie van
Stephen. Het mediteren maakt dat ik in de overgave kan staan, positief
ben en het leven van de zonnige kant kan zien.
Om half elf drink ik samen met andere bondgenoten thee in het Grote
Huis.
Aan deze koﬃe- en theetafel ontstaan mooie gesprekken, die mij gelukkig
stemmen. Om 12.15 uur is er de lunch in het Grote Huis. Ik probeer daar
altijd bij aanwezig te zijn. Het is voor mij het hoogtepunt van de dag. Er zit
veel blijdschap in het bij elkaar zitten. Dat ervaar ik iedere dag weer. Als ik
een goede dag heb, ga ik schrijven aan een boek. Toewijding aan schrijven
maakt dat ik boven het leven uitgetild wordt. Iedere dag schrijf ik ook een
paar mails en brieven aan bondgenoten in het land. Soms heb ik nog gesprekken. Een paar keer in de week wordt de morfine en alles erom heen
verwisseld en dat is ook een hele klus voor de zusters en de artsen.
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Nu je tweede vraag. Ik zal eerlijk zijn, Maria. Het moeilijkste van alles vind
ik het afstand nemen van de organisatie van De Bondgenoot. Het heeft me
soms boos en verdrietig gemaakt. Ik zat overal in en het Bondgenootleven
was mijn lust en mijn leven. Er werd weleens gezegd dat ik De Bondgenoot
belangrijker vond dan mijn privéleven. Dat was ook zo. Nog steeds betrap
ik mezelf erop dat ik mij met dingen wil bemoeien waar ik vanaf moet
blijven. Dat zit diep in mij. Dus ik heb een lange leerweg te gaan. Enerzijds
houdt de pijn mij scherp. De pijn recht in de ogen kijken is een grote kunst.
Ik loop er makkelijk voor weg.
Anderzijds leer ik in deze tijd mij steeds meer te verwonderen over het
Bondgenootleven. Er is veel diepgang en daar koester ik mij aan. Het is een
broedplaats om tot heling te komen. Dat zie ik aan anderen, maar ik ervaar
het aan mijn eigen leven. Hoe kan het bestaan dat ondanks uitgezaaide
kanker mijn lijf en mijn geest zo mooi en helder blijven?
g
Daar zit een diep geheim.

Maria en Elisabeth
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Wil je een tipje van die sluier oplichten?
Oei! Het heeft te maken met zoeken en aangeraakt worden. Er staat in de
bijbel: zoekt en je zult vinden. Dat is een grote waarheid. Als je niet zoekt,
gebeurt er niets. Ik heb lang gezocht naar iemand die echt kon luisteren.
Niemand had tijd, ze luisterden even en haakten af. Het geheim is dat je
echt iemand nodig hebt die jou ziet, naar je kijkt, want dan alleen kan je
aangeraakt worden. Het lijkt zo simpel, maar dat is het niet in deze wereld.
Ik werd aangeraakt toen ik echt werd gezien. Die aanraking kwam van een
mens die het hemels visioen in zich draagt. Een visioen van een andere
wereld. Ik weet nog dat mijn hart opsprong, dat mijn ziel begon te trillen.
Er gebeurde iets met mij dat heftig en groot aanvoelde. Het droeg zoveel
schoonheid en liefde in zich dat ik anders werd. Het was een ware revolutie.
Stephen, de stichter van De Bondgenoot, draagt dit hemels visioen in zich.
Als je er voor openstaat krijg je door deze aanraking weet van een totaal
ander leven. Vanuit dit visioen is De Bondgenoot ontstaan. Wij mogen er
allemaal deel aan hebben. Hierdoor is De Bondgenoot een oord van heling. Als bondgenoten relateren wij ons aan het visioen door bijvoorbeeld
mooie gedichten te lezen.
Maria, jij bent dichter en jouw gedichten spreken ook van dit hemels
visioen. Stephen, onze inspirator, leeft te midden van ons en wij verbinden
ons aan hem en aan zijn vele werken.
Ik heb al zeven jaar uitgezaaide kanker en weet dat het relateren aan dit
hemels visioen mij enorm heeft verrijkt. Het schrikt de kanker af. Nooit
denk ik aan de dood, want de aanraking van het hemels visioen tilt mij
boven alles uit. Steeds opnieuw zoek ik deze verbinding op.
Dank je wel, Elisabeth.
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HET VERBORGEN LEVEN VAN EMMA
Half december 2021 is het zover: het nieuwe boek van Elisabeth komt uit.
Het verhaal dat heel lang heeft aangedrongen om te worden geschreven.
Pas dit jaar was Elisabeth eraan toe, de tijd was gekomen om het op te
schrijven en naar buiten te brengen. Ze werkte keihard, de laatste maanden samen met Inanna, haar uitgever (Ambilicious).
Nu gaat het verhaal de wereld in.
“Het verborgen leven van Emma’ is een waargebeurd verhaal over een
gezin met vijf zonen en een dochter. Emma wordt vlak na de Tweede
Wereldoorlog geboren. Op twaal�arige leeftijd ontdekt ze een geheim, een
innerlijke tiran die haar verbiedt te eten. Ze voelt zich hierover schuldig en
houdt het angstvallig verborgen.”
Als volwassen vrouw en moeder van vier kinderen hoort ze voor het eerst
dat dit geheim een naam draagt. De lezer wordt meegetrokken in het
ontroerende en indrukwekkende leven van de Emma. Een vrouw die in opstand komt en vecht voor de vrijheid om zichzelf te worden. Op wonderlijke wijze vindt Emma een kracht die haar een toekomst tot in het oneindige
schenkt. Het verhaal van Emma laat zien dat spiritualiteit in staat is om een
mens boven de misère uit te tillen.
Het boek is straks te koop in de
boekhandel, maar je kunt het ook
rechtstreeks bestellen bij Elisabeth.
Je ontvangt een gesigneerd exemplaar met een persoonlijke boodschap. De prijs is € 19,99.
Wil je het boek bestellen?
Stuur dan een mail naar
elisabethriphagen@live.nl
Gesuino Poddighe
ISBN : 9789493275089
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NIEUWE STOELEN
In het Grote Huis, in de grote ruimte beneden, onze huiskamer, staan acht
tafels en er omheen staan ruim dertig stoelen. Elke dag worden ze veel
gebruikt bij het ontbijt, met de lunch, en bij koﬃe en thee momenten.
De stoelen hebben een rode stoffen bekleding en zijn al jaren oud, en na
veel poetsen niet meer schoon te krijgen.
Wat nu? vroegen we ons af, gaan we nieuwe stoelen kopen? Dat is eigenlijk jammer, want het zwarte frame is nog prima. Zelf opnieuw bekleden?
Maar dan geen stof meer! We informeerden eerst bij een kantoormeubelhandel wat stofferen van de stoelen zou kosten. Dat was erg duur.
Nu is Manuel is zeer handig. Hij haalde een stoel uit elkaar en
vond het de moeite waard om zelf eens te proberen hem te bekleden. Dat
bleek goed te doen. In overleg met Nel werd besloten om voor leer te kiezen, waar zij een goed adres voor wist. Dat werd unaniem goed gekeurd.
Prachtig leer in een mooie cognackleur.
De eerste stoel was gelijk een succes.
En zo volgden er steeds weer meer stoelen rond
de tafels. Het geeft een zeer verzorgd geheel en
ziet er chic uit. Bovendien ruikt het lekker als je
het Grote Huis binnenkomt. Daarnaast is het fijn
dat we dit werk niet hoefden uit te besteden.
Nel en Erna hebben het leer al een keer
Noot van Manuel:
goed verzorgd en gepoetst als een eerOp dit moment heb ik zo’n 25 stoelen
ste onderhoudsbeurt.
bekleed - genoeg voor de eetzaal
Wij, alle bewoners zijn heel blij met
beneden. Er staan er nog 20 op me te
dit mooie resultaat en genieten er elke
wachten, maar die
hebben niet zo’n
dag van. Manuel, heel hartelijk bedankt
haast.
voor je grote bijdrage! We hopen nog
Scan de QR-code
jaren plezier te hebben van dit project.
voor een kort (3 min.)
filmpje van de klus!

Alie
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RENOVATIE APPARTEMENTEN
Ik ben gevraagd om iets te vertellen over alweer het laatste appartement
dat we met het klusteam opgeknapt hebben. Na al het sloopwerk begon
het opbouwen van een nieuwe ‘koof’ om ruimte te scheppen in de douche, nieuwe leidingen en extra elektra in de keuken aan te leggen. (Een
koof is een houten ombouw rond de riool en luchtafvoer.)
Na het plaatsen van een nieuw plafond in de douche was het de beurt aan
onze vaste tegelzetter en stukadoor, die ondanks hun drukke werkzaamheden toch tijd voor ons hadden vrijgemaakt. Zij hebben prachtig werk afgeleverd. Daarna hebben we alle muren en plafonds geverfd. Al het houtwerk hebben we voor deze keer in schitterend hoogglans gebroken wit
geschilderd. We wilden hier een ‘zonnehuis’ mee creëren. Ook hebben we
de verwarmingsketel verplaatst naar de hal om zo meer ruimte en comfort
te scheppen. Alles is nu bijna klaar. Het wachten is nog even op de keuken
die nog geleverd moet worden, maar wij denken dat De Bondgenoot er
weer een prachtig appartement bij heeft gekregen, hetgeen voor ons ook
mede de motivatie is geweest om er iets moois van te maken. Bovendien
heeft Douwe de buitenkant van de kozijnen gerepareerd, waardoor het er
weer jaren goed voor staat.
Theo
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RETRAITEDAG
Op zaterdag 13 november hebben we op de Bondgenoot een hele dag
besteed aan bezinning, ontmoeting en verdieping. Zoals we elke week op
vrijdagavond doen, alleen nu met de ruimte en tijd van een hele dag. Het
was een prachtig gebeuren. Iedere bondgenoot was aanwezig.
Na een feestelijk ontbijt in het Grote Huis opende Stephen het
kringgesprek met de woorden: ‘Ieder mens heeft een gebrek, maar samen
staan we sterk.’ Een prikkelende stelling. Het ‘samen staan we sterk’ is in
deze uitspraak het makkelijkste deel, daar waren we het snel met elkaar
over eens. ‘Ieder mens heeft een gebrek’ was vooral troostend bedoeld.
Je bent niet de enige met een gebrek. Ieder mens merkt bij zichzelf (en
anderen) onvermogens op en dat is op de Bondgenoot geen probleem. Je
gebrek verzacht hier in een klimaat van acceptatie. Acceptatie hanteren we
daarom als grondregel. Je hoort er bij en bent onderdeel van het geheel. In
dat geheel verrijken en inspireren we elkaar en daar worden we allemaal
blij van.
Het onderdeel zijn van het geheel hebben we uitgedrukt als: gemeenschapsmens. Dit in tegenstelling tot het individu, dat op zichzelf staat. Als
gemeenschapsmens kijk je voorbij jezelf en speel je in op de ander of op
de situatie. Als individu maak je je los en besteed je je tijd en aandacht aan
eigen dingen. We zijn geboren als gemeenschapsmensen, dat is de basis.
Dat maakt het mogelijk om aan te sluiten, in te spelen en te vertrouwen
dat het goed is. Het Zuid-Afrikaanse “Ubuntu” drukt dit ook uit: ik ben
omdat wij zijn. Maar als het nodig is, of als je dat zelf nodig vindt, is het
ook goed om individu te zijn: zelf te beslissen, in opstand te komen tegen
de groep en scherpte in te brengen. Stephen bracht hierin een nieuwe
stellingname: ‘Alleen als je ertoe gedwongen wordt of als je je gedwongen
voelt, moet je je als individu opstellen’. In de norm ben je een gemeen11

schapsmens en onder goede mensen kun je je in vertrouwen overgeven
en warm voelend aanwezig zijn. Als het nodig is, moet je je als individu
opstellen en je eigen keuzes maken. Zo komen we tot een mooie opbouw:
het warm voelende als basis, het helder denkende als het nodig is. Het is
een ontdekkend en levendig gesprek waaraan iedereen meedoet.
In de middag gaan we in subgroepjes uiteen en is er alle tijd en
aandacht om te benoemen welke talenten we bij de ander waarnemen die
ten gunste komen aan De Bondgenoot. De kunst is om dit terug te brengen
tot 2 á 3 meest karakteristieke talenten. Een stimulerende oefening, om
onder woorden te brengen wat je bij de ander ziet en ervaart, in positieve
zin. Iedereen heeft op de Bondgenoot zijn of haar eigen unieke inbreng
die we waarderen. Het is erg mooi en verdiepend om elkaar op deze zeer
persoonlijke manier te ontmoeten.
Het laatste deel van de middag spreken we samen over de spiritualiteit van de Bondgenoot. Op de nieuwe flyer van De Bondgenoot
(bijgevoegd bij deze Nieuwsbrief) beschrijven we dit begrip als ‘een geest
die je aanvoelt, goeddoet en aan alles verband geeft.’ De spiritualiteit van
de Bondgenoot is afkomstig uit een visioen van een leven in vriendschap,
vrijheid en verbondenheid, en met een goede God. Stephen gaat ons
hierin voor en met elkaar geven we hier invulling aan. Hiermee krijgt ons
dagelijks handelen een diepere betekenis, omdat we onderdeel zijn van
een groter verband.
We besluiten de dag met een heerlijke gezamenlijke maaltijd. De sfeer
is goed, verdiept en ontspannen. Samen staan we sterk en verrijken we
elkaar!
Met dank aan de oma’s die op deze dag de zorg voor de kinderen op zich
namen!
Dirk
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LEEFGEMEENSCHAPPENDAG
Op zaterdag 6 november bezocht Maria
namens De Bondgenoot de bijeenkomst van
de VERENIGING RELIGIEUZE LEEFGEMEENSCHAPPEN
NEDERLAND, die elk jaar plaats vindt: dit keer in het
voormalige klooster van de fraters van Tilburg. Daar – op het
prachtige landgoed in Vught - is nu het “Klooster-hotel ZIN” gevestigd, dat
geleid wordt door de communiteit Eleousa. Het is een plek die uitnodigt tot
reﬂectie en zingeving, barmhartigheid, compassie en broederschap.
Het was bijzonder om daar vertegenwoordigers van zoveel gemeenschappen uit het hele land te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.
(Sinds kort is deze groep van relatief kleine leefgemeenschappen een
vereniging geworden.) Gedreven mensen die leven vanuit een ideaal van
een betere wereld; vanuit een visioen van barmhartigheid. De gastheer
Broer Huitema verwoordde het mooi: “Barmhartigheid is: zien, bewogen
worden en in beweging komen.” In al deze leefgemeenschappen is dat een
leidraad. Er is dus veel wat ons bindt.
Tijdens de ochtend werd het resultaat gepresenteerd van een groot onderzoek onder ruim zeventig leefgemeenschappen in Nederland. Twee jonge
onderzoekers, Anna en Herman van Veelen-Blomgren, hebben daartoe in
de zomer ook onze bondgenoten Liesbeth en Dirk geïnterviewd. Ik vond
het onder andere boeiend om te zien hoeveel leefgemeenschappen zich
vooral centreren rondom Utrecht en Amsterdam, en verder verspreid
zijn over alle provincies, behalve in Zeeland en Drenthe. Ook toonde een
grafiek dat tussen 2014 en 2018 er een grote piek ontstaan is van nieuwe
leefgemeenschappen met veelal jonge mensen. Blijkbaar is er een tendens
in de samenleving onder jongeren naar meer verbinding, meer bewustzijn,
meer gemeenschapszin. Meer zingeving ook. Dat is een mooie ontwikkeling.
Op die dag namen we ook afscheid van de voorzitter Marius Buiting, arts,
jurist en directeur van het NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen); een bijzonder en bewogen mens die jarenlang
met veel elan de vereniging heeft geleid en door wie veel tot stand is
gekomen.
Ik vond het een geweldige dag en voelde een grote onderlinge verbondenheid. Ik was mij opnieuw bewust hoe groot het voorrecht is deel uit te
maken van De Bondgenoot, en daarmee van deze Vereniging.
Maria
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EEN BERICHT UIT HET LAND
Wow… een uitnodiging van mijn lieve vriendin Elisabeth
Riphagen om een stukje te schrijven voor jullie nieuwsbrief. Nieuwsbrieven…we worden er mee overstelpt: via
de post en via de mail. De meeste gooi ik meteen weg,
maar de nieuwsbrief van de Bondgenoot,
in boekvorm, lees ik van voor naar achter. Zo mag
ik op afstand meegenieten van jullie prachtige woongemeenschap, waarvan de nieuwsbrief leest als een liefdesbrief!
Over liefde gesproken: Het is alweer zeven jaar geleden dat ik
voor een Fracaritadag van de Broeders van Liefde in contact kwam met
Elisabeth. De Fracaritadag stond in het teken van Indonesië en Elisabeth
las voor uit haar eerste boek “Achter de eeuwige glimlach”. Een piepklein
fotootje van dat moment prijkt nog altijd in een hoekje van mijn computerscherm. Een moment om nooit te vergeten. Het was de start van een intense vriendschap op zielsniveau. Wie Elisabeth kent, weet wat ik bedoel.
Elisabeth en Gerrit: laten we vooral Gerrit niet vergeten en al
helemaal niet als het over Indonesië gaat. In de jaren daarna kwam ik als
fondsenwerver/projectmanager van Fracarita diverse keren op bezoek bij
Gerrit en Elisabeth en daarmee ook op bezoek bij De Bondgenoot. Het
voelt elke keer weer bijzonder om aan te mogen schuiven bij de lunch. En
elke keer weer denk ik bij het naar huis rijden: het zou bij mij kunnen passen, het leven in een woongemeenschap rond Christus. Een woongemeenschap zoals de hele wereld eruit zou kunnen zien, als we de liefde steeds
weer centraal zetten. Een stukje Koninkrijk van God op aarde. Ik realiseer
me heel goed dat dat niet vanzelf gaat:
dat er in elke gemeenschap ook dingen
zijn die niet soepel lopen. Dat er soms
scherven zijn. Maar als je die scherven
met liefde aan elkaar lijmt, krijg je een
kunstwerk. Zo voelt De Bondgenoot
voor mij: als een prachtig kunstwerk,
waarin gebrokenheid er mag zijn. Daarom een dankjewel aan alle bondgenoten: voor alle keren dat ik even aan mag
schuiven en van die liefde mag proeven,
letterlijk en figuurlijk.
Hermien Staals
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INTERVIEW MET BEN
Even voorstellen: Ben Warris. Een vriendelijke bijna-zeventiger met
pretoogjes, die al bijna een jaar op De Bondgenoot woont. Hij neemt op
een heel eigen manier zijn plek in: dankbaarheid, humor en diepzinnigheid straalt hij uit. Alle bondgenoten, groot en klein, zijn blij met hem.
Ben is iemand die gezelligheid schept.
Op een mooie herfstmiddag zitten Ben en Maria in het Grote Huis en
praten over zijn leven en over de manier waarop hij met De Bondgenoot
in aanraking kwam.
Ben: Mijn oude beroep
is slager, later werd ik kok
in een verzorgingshuis in
Voorthuizen. Dat heb ik
jaren gedaan. Een tijdje
geleden werd ik zo ziek dat
ik zes weken in het ziekenhuis moest blijven. Daar
ging ik zo snel achteruit
dat ik moest verhuizen
naar het hospice in Barneveld. Dat was in feite
het eindstation van mijn
leven. Ik heb toen alles
weg gegeven wat ik nog
had. Ik bezat niets meer
en had mijn begrafenis al
geregeld.
Maria: Wat ging er toen in je om?
O, ik heb in dat hospice een geweldige tijd gehad, vier maanden lang.
Alle lof voor de verpleegkundigen daar! Ik bracht er wat leven in de
brouwerij met spelletjes. Ook maakte ik vrienden. Met één man heb ik
diepe gesprekken gehad, maar ook ontzettend veel gelachen. Ik leerde
hem puzzelen, en hij leerde mij over God. Ik was sinds mijn zestiende
niet meer in de kerk geweest, dus ik maakte een enorme ommezwaai.
Ook met een theologe had ik gesprekken over God. Die schonk mij een
prachtig uitgeprinte versie van Psalm 116. Dat ontroerde mij diep.’Maar
15

je vriend ging dood, en jij bleef leven. Wat gebeurde er toen?
Het ging onverwacht zo goed met me, dat ik weg moest uit het hospice
en uitkijken naar een nieuw onderdak. En toen kwam De Bondgenoot in
beeld. Het eerste gesprek met Stephen was meteen positief. Die eerste
vrijdagavond mee-eten, rondkijken en kennismaken met de bewoners
onder het genot van een lekker bakkie soep. Ik schrok gewoon van alles
wat er voor mij gedaan was: een appartement met een bed, een tafel,
stoelen, potjes en pannen. Wat een verrassing! Ik was immers alles kwijt
en moest opnieuw beginnen. Wat een geluk had ik! Nu woon ik hier bijna
een jaar en ben als door een wonder weer opgeknapt. Ja, het gaat steeds
beter met me. Geweldig wat een liefde, begrip en genegenheid heb ik hier
ontvangen. Onze Lieve Heer heeft dit voor elkaar gebokst. Hier heb ik het
licht gevonden.
Dat merken wij ook aan de prachtige gedichtjes die je schrijft en 		
die je wel eens voorleest bij de lunch.
Dat gebeurt spontaan vanuit mijn dankbaarheid, recht uit het hart.
En je gaat dus ook met plezier naar de vieringen in de OSG.
Dat vind ik prachtig. Die spiritualiteit is heel wat voor me, hoor. En elke
zondag wordt het vervoer geregeld, door Elisabeth en Gerrit.
Het valt ook op dat je heel behulpzaam bent naar anderen, en in 		
het Grote Huis. Je staat graag in de keuken!
Dingen samen doen is belangrijk. Ik vind het ook fijn om elke donderdag
met Emma naar het Schaffelaartheater te gaan voor een mooi cultureel senioren-programma. Ook heb ik altijd al in een koor willen zingen – muziek
is belangrijk voor me – en nu zit ik zomaar op de cantorij van de OSG!
En je kunt lekker plagen en grapjes maken.
O ja, daar hou ik wel van. Al moet ik soms even mezelf corrigeren met Ben,
hou nu even je bek dicht.
Haha! Dat moeten we allemaal wel eens. Nou, Ben, dank je wel 			
voor dit mooie gesprek!
Maria.
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HET ACHT UUR ONTBIJT
Er zijn op De Bondgenoot twee ontbijtmomenten: één om zeven uur voor
de vroege vogels, en één om acht uur. Ik kies voor dat laatste tijdstip,
ook al ben ik een vroege vogel. Maar vóór acht uur kan ik dan nog lekker
buiten een kwartiertje hardlopen en een poosje schrijven. Meestal zijn
we met drie of vier mensen aan dit ‘late’ ontbijt. Douwe is een rots in de
branding, een paar keer per week zijn Lise en Margriet ook van de partij.
En tegenwoordig ook Faye, die een tijdje bij ons te gast is.
Ik vind het een fijn begin van de Bondgenoot-dag. Een moment van ‘samen’. We starten altijd met een klein ritueel: een paar woorden uitspreken
over het Goede Leven zoals wij dat op deze woonplek ervaren, of een gebed. Dat zijn tere ogenblikken. Daarna ontwikkelt zich dikwijls een gesprek
over de meest uiteenlopende dingen, heel persoonlijk soms. Over hoe je je
puberteit beleefde, hoe je ouders met emoties omgingen; soms praten we
over actualiteiten, of over onze lievelingsboeken. En soms zijn we gewoon
stil.
Het komt wel eens zo
uit dat enkel Douwe en
ik samen aan de tafel
zitten. Dan communiceren we geheel en al
in het Spaans, vanaf
het Buenos días tot
het Hasta más tarde
(‘tot later’). Het is een
geweldig leuke en
uitdagende oefening in
spreekvaardigheid. Douwe is al vergevorderd en vertelt met humor over
de lesopdrachten van de cursus die hij volgt aan het gerenommeerde Instituto Cervantes. En ik, voor wie het Spaans best lang geleden is, verwonder
me erover hoeveel ik nog weet van die taal. Soms worstelen we even met
de grammatica, soms lachen we om taalgrapjes en over de Spaanse mores;
we vullen elkaar aan, corrigeren elkaar en houden vol, net zo lang we precies kunnen uitdrukken wat we willen zeggen, ook over De Bondgenoot.
Al bij al is zo’n ontbijt een kostbaar begin van de dag. Ik zou het niet willen
missen.
Maria
17

REPARATIE DAKGOOT
De dakgoot ligt er altijd stilletjes bij. Zij zorgt ervoor dat de afvoer van
water netjes verloopt. Maar schijn bedriegt, onder invloed van warmte en
kou wil zij nog wel eens heen en weer schuiven en dat veroorzaakt soms
kleine scheuren en gaatjes. Dit vindt met name plaats bij de overgang
van de huizen naar de appartementen. Het weefsel dat eronder ligt kan
zij dan niet meer goed beschermen.
De kozijnen en het houtwerk eronder
worden aangetast. Als bewoner van
de Bondgenoot heb ik de zorg voor de
kozijnen op mij genomen. In de hoedanigheid van vrijwillige houtchirurg kom
ik dan in actie. Natuurlijk eerst een
inspectie en vervolgens wordt dan het
mes ofwel de zaag erin gezet. Eerst het
aangetaste weefsel verwijderen. Dat
betekent soms ook dat de ramen in de
kozijnen moeten worden verwijderd.
Je ziet mij dan ook vaak op de steiger.
Gelukkig hebben wij dankzij de fondsen een nieuwe steiger kunnen aanschaffen. Dit was zeker nodig want de
oude had zijn beste tijd gehad. Daarna komt de echte actie; met behulp
van soms ingewikkelde constructies
worden er nieuwe delen gemaakt, geplaatst en geplakt. Daarna alles weer
netjes afwerken en de klus is geklaard.
Natuurlijk moet er ook een loodgieter
aan te pas komen om de scheuren en
gaatjes weer te dichten. Op deze manier kan de dakgoot weer jaren vooruit
en haar taak naar behoren uitoefenen. Omdat ik nu alle appartementen
onder handen heb genomen, kan ik
onderhand met pensioen.
Douwe
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GEZINSUITBREIDING OP DE BONDGENOOT
Op De Bondgenoot wonen mensen van alle leeftijden, van nul tot tachtig. Dat maakt onze leefgemeenschap bijzonder. Als we met z’n allen op
vrijdagavond aan de soepmaaltijd zitten, lijken we wel zo’n grote Italiaanse
familie waar alle generaties vertegenwoordigd zijn. We waren dan ook
geweldig blij met de geboorte van een nieuw bondgenootje, zoon van
Maartje en Manuel.
In de wintereditie van 2018 vertelde ik in deze Nieuwsbrief over ons dochtertje Eva. Hoe Maartje en ik na bijna tien jaar ongewild kinderloos te zijn,
uiteindelijk met behulp van het ziekenhuis in Gent, België, in verwachting
raakten.
We waren er echt van overtuigd dat ons geen groter wonder kon overkomen dan dát. Maar in december 2020 bleek Maartje weer zwanger te zijn!
Voor het eerst zonder hulp van een ziekenhuis nota bene. Dat hadden wij
nooit voor mogelijk durven houden.
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Ons zoontje kwam op 4
augustus 2021 om 19.10
uur gezond en wel ter wereld. Wij zijn ontzettend
dankbaar en gelukkig dat
wij nu twee prachtige
kinderen hebben. Beiden
op (een voor ons) miraculeuze wijze in ons leven
gekomen.
Zijn naam is David Antony
Boonzaaijer, roepnaam
David.
Vele namen hebben wij
tijdens de zwangerschap
de revue laten passeren
maar David kwam altijd
weer naar boven. Bovendien past het goed bij
de naam Eva, al was het
maar omdat beide een ‘V’
in het midden hebben.
Antony heette mijn te vroeg overleden Australische neef. Iedereen
heeft wel een of meerdere personen in zijn leven die van grote betekenis
zijn of waren. Antony was dat voor mij, en door onze zoon naar hem te
vernoemen dragen we eraan bij de herinnering aan mijn neef levend te
houden. Ik denk dat ie er geen bezwaar tegen heeft.
Eva, nu drie en half, is dol op haar broertje. Het was voor haar
even wennen dat er nu in één keer ook een kleine baby is die aandacht
nodig heeft, maar nu snapt ze het helemaal.
Met David gaat het heel goed. Ik verwonder mij
hoe snel een baby altijd groeit en contact maakt.
David trakteert ons vaak op een gulle lach. En… of
het nu toeval is of niet: hij kan heel vorsend en
intens kijken – zoals mijn neef Antony dat ook
kon.
Manuel
Antony Beerepoot,
14 april 1960 - 22 juli 2012.
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VAN EEN OUD-BEWONER
Sommige van jullie zullen mij herkennen, omdat ik van april 2016 t/m
augustus 2017 in de Bondgenoot heb gewoond. Voor degenen die mij niet
hebben meegemaakt, ik ben Abdul, vierentwintig jaar, en oorspronkelijk
uit Syrië afkomstig. Ik ben als vluchteling naar Nederland gekomen toen ik
achttien jaar oud was. Dat is alweer zes jaar geleden.
De mensen in De Bondgenoot hebben mij geholpen mijn leven in Nederland een nieuwe start te geven. Dit zou meer als een recht beschouwd
moeten worden, want ik gun zo’n start iedereen. Het was voor de start
belangrijk dat ik een liefdevolle en zorgzame groep vrienden om me heen
kreeg die er altijd voor mij waren.
Bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning werd mij beloofd dat ik een
woning zou krijgen in de gemeente Barneveld. Dat waren vluchtelingen
appartementen. We zaten als vluchtelingen bovenop elkaar. Het ergste
was dat de appartementen ver weg
van de Nederlandse samenleving
stonden. Dit wilde
ik helemaal niet,
want ik vond het
belangrijk om onder Nederlanders
te zijn. Dat is nodig
voor een succesvolle integratie.
die toen (en deels
nog steeds) gaande
Abdul tijdens een van de Bondgenoot-vakanties; hier in
was.
Sainte Enimie, in het zuiden van Frankrijk, juni 2016.
Dat deden ze door
wwwwmij een appartement op de Bondgenoot aan te bieden. Op het moment dat ik op bezoek kwam, hoefde ik daar niet lang over na te denken.
Er was meteen een klik, ik had het gevoel dat ik erbij hoorde, ook al was ik
‘anders.’ De Bondgenoten hadden een gave om me thuis te laten voelen.
Tegelijkertijd stimuleerden ze mij om beter te worden.
De Bondgenoten waren bereid mij te helpen bij de vluchtelingencrisis
Elisabeth zei bijvoorbeeld op de eerste dag dat ze graag wilde dat ik Nederlands sprak, en geen Engels, wat ik toen nog deed.
Ik herinner me dit voorval alsof het gisteren gebeurde. Ik vond dat eng.
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Het is niet dat ik het niet kon, want ik sprak al redelijk goed Nederlands. Ik
durfde het niet.
Maar door het begrip en het geduld van de bondgenoten durfde ik steeds
meer van mezelf te laten zien en ik leerde hierdoor snel en goed Nederlands te spreken. Ik vond het heel moeilijk om mezelf fouten te horen maken en om me kwetsbaar op te stellen tegenover mensen die ik nog niet
zo lang kende. Maar mijn vrienden in De Bondgenoot gaven me het gevoel
dat ik er helemaal mocht zijn en het niet uitmaakte dat ik fouten maakte.
Ik leerde ook hoe het is om er voor anderen te zijn, en om anderen
te helpen. Het duurde niet lang voordat ik me niet meer ‘anders’ voelde.
De Bondgenoot leerde mij de verbinding aan te gaan. De Bondgenoot is
een liefdevolle gemeenschap die zeer gastvrij is en waar mensen om elkaar
geven.
Na mijn vertrek in augustus 2017 heb ik een bacheloropleiding gedaan aan
de Technische Universiteit Eindhoven, tegelijkertijd werkte ik naast mijn
studie in de ICT. In 2020 was ik klaar met mijn bachelor en begon ik aan
twee masters, beide gerelateerd aan cybersecurity, één in Eindhoven en
de ander in Nijmegen. Sinds kort werk ik in de ICT bij een bank, de Volksbank. Dit jaar zal ik beide masters afronden en verder werken aan een veiliger digitaal Nederland. Ook heb ik mijn droom om een hond te bezitten
in vervulling kunnen laten gaan, want ik ben eerder dit jaar naar Arnhem
verhuisd en heb sinds oktober dit jaar een lieve golden retriever pup.
Ik ben en blijf De
Bondgenoot dankbaar
voor de liefde en steun die
ze mij heeft gegeven. Zonder De Bondgenoot was ik
nooit zo ver gekomen. De
Bondgenoot gaf mij een
prachtig voorbeeld hoe ik
naar mensen mag leren
kijken. Ik hoop dat veel
mensen in De Bondgenoot
een kans krijgen, zoals ik
die heb gekregen. Ik wens
haar een goede toekomst
toe.
Warme groeten,
Abdul Altawekji
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CULTURELE AVOND FEBRUARI 2021
(Praatje op het bankje op het terras, in de herfstzon)
Maria: Weet je nog, Liesbeth, dat we een Culturele Avond hielden in februari? Dat is alweer negen maanden geleden! Vanwege de corona-maatregelen was het een intern gebeuren, maar daarom niet minder leuk - en
sprankelend zoals altijd. Zullen we eens diep graven in ons geheugen om
te kijken of we nog weten hoe de bondgenoten zich die avond creatief
hebben uitgeleefd?
Liesbeth: Dat is niet moeilijk. Ik zie die avond nog helemaal voor me! Het
plezier spatte er vanaf.
Maria: Het thema was “Kan ik dat echt?” En het bleek dat heel wat Bondgenoten heel wat kunnen! Ook de kleinsten. Ik vond het zo leuk om met
Fiona en Noemi het liedje te brengen (met een dansje) van Annie M.G.
Schmidt: “We hebben een tante en een oom, die wonen in een eikenboom.” Ze zongen het helemaal uit hun hoofd!
Liesbeth: En dan dat grappige verhaal dat Margriet voorlas uit een kinderboek, heel aandoenlijk. Ook Emma las ons voor. Net als Alie. De dans die
Marijn liet zien was echt prachtig, zo sierlijk ook. Ze durfde dat toch maar,
super hoor!
Maria: Muzikaal was het trouwens ook weer een feest, hè?
Die Ben gaf (in playback) een
kostelijk lied ten beste uit de
jaren zestig: “Het vlooiencircus.” Onder fake-gitaarbegeleiding van Stefan en Sander.
Liesbeth: Ja Maria, het was
echt heerlijk om elkaar zo mee
te maken. Vooral Douwe met
zijn clowns-act op de evenwichtsbalk kan ik me herinneren. Jee, wat spannend. Het publiek hield de adem in of hij het wel zou
durven allemaal. Zelfs volwassenen moedigden hem aan om de sprong te
wagen naar de overkant.
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Maria: O, en hoe de familie de Bruin het thema had verwerkt! Echt geweldig hoe zij in een toneelstuk de rollen hadden omgedraaid: De kinderen
waren de ouders en Nel en Dirk speelden de kinderen. De wereld omgekeerd. De zaal lag in een deuk, zo overtuigend de kleine Manuel voor vader
speelde en Nel en Dirk op hun kop gaf.
Luís en Sayri brachten als vader en zoon een mooi instrumentaal nummer.
Lise deed een spannend musical lied met video-beelden en Maartje zong
weer de sterren van de hemel onder pianobegeleiding van (grote) Manuel.
Ze heeft een stem waardoor je opgetild wordt tot grote hoogte. Ik vond
het ook heerlijk om met haar een duet te zingen; het was een beetje improviseren, maar het liep lekker.
Liesbeth: Klopt! Bertus durfde ook met het lied van Stef Bos ‘Papa’. En dan
die slot-apotheose met de Spaanssprekende groep onder ons! Een wervelend en lekker swingend Spaans lied: ‘Resistiré’! (‘Ik zal in opstand komen!’) Iedereen klapte mee. Velen zullen echt van zichzelf gedacht hebben
‘kan ik dat echt?’ Een pluim voor iedereen!!
Maria: En denk jij dat die ‘Truus’, jouw zogenaamde vriendin, de volgende
keer de Culturele avond weer komt binnenvallen?
(Vaste hilarische act van Liesbeth en Maria, waarin ‘Truus’ hardnekkig een totaal verkeerd
beeld van De Bondgenoot ten beste geeft.)

Liesbeth: Haha, je weet maar nooit! We moeten maar zien wat ze dan
weer op haar hart heeft.

Marijn - Maria - Douwe - Luis
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INTERVIEW MET SANDER
Sinds vorig jaar kerstmis woont
Sander bij ons op De Bondgenoot.
Sander zou je zijn 44 jaar niet
geven. Hij is jongensachtig slank,
snel en beweeglijk. Zijn grote
felblauwe ogen glanzen als hij zijn
verhaal doet. We zitten samen in
de najaarszon die schijnt door de
ramen van het Grote Huis. Sander
vertelt dat hij erg van planten
houdt, en dat hij zijn kamer er vol
mee heeft staan. ‘Het bos is mooi,
maar je kunt het bos ook in huis
halen.’
Maria: Waar heb je hiervóór gewoond, Sander?
Sander: Op een eiland in Noord
Ierland. Ik woonde er vier jaar in
een Tempel van de Hara Krishna
beweging. Daarvoor woonde ik vijf jaar in de Radadesh tempel in België,
een groot kasteel.
Ik heb op beide plekken hard gewerkt. Was er de hele dag in touw, vaak op
pad in een busje om boodschappen te doen voor veertig, vijftig mensen.
Ook in Ierland trouwens, waar ik bovendien de veerpont bediende. Fysiek
zwaar, want die pont ging nog wel eens kapot. Er kwamen veel bezoekers
op het eiland. In de winter zorgde ik er voor het hout voor de houtkachels
van de tempel (er was geen cv), dat ik vanuit het bos moet aanslepen, de
hele dag door. Ik was zogezegd ‘Chef-hout.’ Maar samen met het bosonderhoud en de zorg voor de koetjes werd me dat op een gegeven moment
allemaal te veel. Er kwam veel stres bij kijken, vierentwintig uur per dag,
en ik ben in elkaar geklapt. Op het moment dat ik het meest kwetsbaar
was, hebben de bewoners mij ‘gepakt.’ En dat terwijl ik mij tot de laatste
vezel aan de tempel had gegeven. Ik moest weg, maar ik wilde niet. Ik
wilde echt niet terug naar de gewone maatschappij.
Het was allemaal erg intens. Terug in Nederland heb ik zes maanden bij
mijn zus gewoond. Een tijd van verwerking. Ik huilde hele dagen.
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En hoe kwam je daar
weer uit?
(Aarzelt, dan met
doordringende blik:)
Door te bidden. Ik
weerde Hara Krishna
uit mijn leven, zo afgeknapt was ik, ik wilde
er niets meer mee te
maken hebben. Maar
toch zocht ik een andere god. Toen ben ik tot
Moeder Maria gaan
bidden. En het was
alsof zij mij antwoord
gaf! Echt waar. Dat was
heel emotioneel. Er
staat ergens geschreven: “Als je me roept,
zal ik komen.”
(Het blijft even stil.)
En toen vond je De Bondgenoot?
Ik vond dat ik toch beter op mijn plek was in een woongroep. Met De
Bondgenoot voelde ik meteen een klik. Het is een heel bijzondere groep
mensen. Dat dit nog kan, om zó goed met elkaar te praten! Er is een hechtheid die je niet veel ziet. Ikzelf kan het eerlijk gezegd niet altijd opbrengen
om me daar helemaal aan over te geven. Ik heb in de Tempel teveel van
mezelf gegeven en nu moet ik leren goed met mijn energie om te gaan.
Dat gaat nu trouwens beter. Spiritueel gaat het ook weer beter. Weet je,
het maakt me niet zoveel uit met welke god precies ik me inlaat. Ik voel
contact met de Geest. Die is in elke godsdienst anders. Ik vind die godsdiensten als instituut verre van ideaal, maar ik heb één uitspraak altijd
onthouden (komt geloof ik uit de Romeinenbrief): “Onderzoek alle dingen
en behoud het goede.”
Dank je wel, Sander, voor dit fijne gesprek!
Maria
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BEGELEIDING AFGHAANS GEZIN
Toen we op de televisie de aangrijpende beelden zagen van in paniek
vluchtende mensen op de luchthaven in Kabul wisten wij nog niet dat we
enkele weken later gevraagd zouden worden om een Afghaans gezin te begeleiden om ze wegwijs te maken in de nieuwe samenleving die Nederland
voor hen zou vormen.
Het getreuzel in het verlenen van de visa voor mensen die zich in gevaar
hebben ingezet voor de Afghaanse samenleving in dienst van de westerse
mogendheden heeft ons toen al zo geraakt dat we deze mensen uiteraard
een warm welkom wilden heten.
Toen bekend werd dat er in Barneveld een Afghaans gezin zich zou vestigen en wij gevraagd werden als vestigingscoaches, hadden we het gevoel
midden in de actualiteit te staan. We wilden ons betrokken weten op hun
situatie en ons niet louter formeel en functioneel opstellen in het begeleidingstraject, maar ons medemenselijk naar hun toewenden.
Hoewel we ons instelden op een goed onthaal bleef het een hele uitdaging om ons over en weer op elkaar af te stemmen, niet wetende in wat
voor realiteit deze mensen hebben verkeerd. Wat was hun geschiedenis,
hun verwachting van de toekomst, welke culturele verschillen gaan we
meemaken, welke capaciteiten hebben ze, hoe kijken ze naar ons en wat
hebben wij hun te bieden en wat niet, in het verwerven van een plaats in
Nederland.
De allereerste opvang in het AZC in Ter Apel verliep chaotisch. Een warm
welkom was het geenszins. Bij het verlaten van het centrum werden ze
niet geïnformeerd over de verdere stappen die doorlopen moesten worden in afwachting van inschrijving in de gemeente Barneveld.
We hebben in het contact met de vluchtelingen goed begrepen dat deze
mensen niet achterom kijken en maar al te graag stappen willen zetten in
een richting die perspectief biedt voor een volwaardig bestaan. Zij vragen
ons, als begeleiders, alles in het werk te zetten in de bureaucratie om processen te bespoedigen. In de tussentijd onderhouden we contact, helpen
we waar we kunnen en kijken we hoe we met elkaar op weg gaan.
Jan en Erna
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ONTMOETING MET VERONICA ROODBOL
Op donderdagavond 4 november kwamen bijna alle volwassen bondgenoten bij elkaar in het Grote Huis voor een lezing van Veronica Roodbol uit
Amersfoort. Veronica werkt als leerkracht in het speciaal basisonderwijs.
Daar heeft ze te maken met kinderen die een leerachterstand hebben en
vaak in belastende thuissituaties leven waarin soms sprake is van verwaarlozing en geweld. Hoe zorg je ervoor dat deze kinderen zich veilig voelen,
hoe bied je hen structuur aan, hoe stimuleer je hen om probleemgedrag te
vermijden en zelfvertrouwen op te doen? Hoe benader je ouders die vaak
geen idee hebben hoe zij hun kinderen moeten aanpakken? Vaak is het
gedrag van de kinderen immers een spiegel van de thuissituatie.
Veronica vertelde gedreven en met humor over haar
ervaringen en gaf ontroerende voorbeelden. Prachtig om
te horen hoe zij met haar team werkt aan een positieve
en stimulerende benadering van de leerlingen; hoe ze
hen helpt met vaste rituelen en aanzet tot zelfreflectie in
duidelijke, eenvoudige taal. Alle bondgenoten hingen aan
haar lippen en er volgde een boeiende uitwisseling van
gedachten. Op De Bondgenoot leven we in een unieke
situatie waarin wij allemaal met (andermans) kinderen te
maken hebben. Opvoeding is niet alleen iets van ouders. Op De Bondgenoot vormen we een grote familie, allemaal tantes en ooms als het ware,
en soms moeten we elkaars kinderen corrigeren. Hoe gevoelig ligt dat?
De avond daarop hebben we in de Grote Kring door gefilosofeerd
over dit waardevolle gesprek. Stephen stimuleerde ons na te denken over
de parallel met de Bondgenoot. Ook bij ons zijn structuur en veiligheid de
basiselementen waardoor bewoners kunnen gedijen. Het waren bijzonder
inspirerende avonden!
Maria.
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LEERLINGSCHAP
In de Bondgenoot wordt er vaak benadrukt, dat het belangrijk is om je als
leerling op te stellen. Een leerling van het leven. Ieder kleurt dit op zijn
eigen manier in.
Voor mij heeft leerlingschap voornamelijk met afwegingen te maken. Het
aanwenden van eigenschappen op het juiste moment en de juiste plaats.
Een eigenschap kan op de juiste tijd en plaats ideaal zijn en op het verkeerde moment en plaats, het omgekeerde. Soms is het beter om te zwijgen en
soms is het beter om te spreken.
Als ik aan deze vreemde tijd denk, moet ik toegeven dat ik het lastig vind
om te zien hoe mensen soms blindelings volgzaam kunnen zijn. Maar als
ik teveel in dat oordeel ga zitten en mensen wil overtuigen van iets, dan
baal ik dat mijn ego mij weer om de tuin heeft
geleid. Daarmee wil ik niet zeggen dat het ego
verkeerd is, maar dat mijn ego op dat moment
de baas was. Ik wil mijn ego pas inzetten als ik
mij eerst heb kunnen onthechten.
Onthechten van mijn emoties, mijn angsten,
mijn oordeel en onthechting van het gewenste
resultaat. Dat is niet makkelijk, maar dat betekent leerlingschap voor mij en dat gaat met
vallen en opstaan. Onthechting wil pas lukken
als ik eerst alles doorvoeld heb, heb durven
toe te laten.
Op de Bondgenoot mogen fouten gemaakt
worden en dat maakt deze gemeenschap zo
bijzonder. Daarnaast willen we ook van elkaar
leren, we stellen ons open voor de ander. Als je
dat niet doet en als je niet naar je eigen beperkingen durft te kijken, blijf je dezelfde situaties
creëren. Tegen hetzelfde aanlopen.
Datzelfde geldt voor grenzen stellen. Als je
altijd iets over je eigen grens laat gaan, zal
de emmer uiteindelijk zo vol lopen, dat het
haast niet meer te handelen is. Je voelt en ziet
steeds dat er vanuit jouw eigen perspectief iets
niet klopt, maar doet er weinig mee.
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Dit kan komen door onzekerheid, het bewaren van de lieve vrede en/of
omdat je je reputatie veel belangrijker vindt dan hetgeen er in je hart leeft,
tot uiting te brengen. Wanneer het hart zich voor een lange tijd niet kan
uitspreken, creëert het lichaam beperkingen en ziektes. Zodat je haast wel
verplicht wordt om meer naar je hart te leven.
Naar je hart leven heeft een brede betekenis, maar als ik het in één woord
zou willen omschrijven, dan denk ik dat ‘authenticiteit’ het dichts in de
buurt komt. Maar goed, daar kan ik volgend jaar weer heel anders over
denken. Voor mij betekent leerlingschap namelijk ook, dat ik durf te veranderen en mij niet angstvallig aan mijn persoonlijkheid vastklamp en deze
steeds wil herbevestigen.
In de Bondgenoot krijg je de kans van je leven om in het avontuur te stappen en de vele facetten van het leven te ontdekken. Mijn dank als leerling
van het leven is daarom groot.
Lise

LITERAIRE AVOND

Henry

Zaterdag 20 november.
Waar de avond kan beginnen met iets poëtisch als
een gedicht in de schelp van jouw handen, (Maria)
kan het eindigen met een luguber verhaal over een
afgehakt hoofd dat op de dinnertafel belandt (Henry:
“Heer Halewyn”.) Onze jaarlijkse Literaire Avond was
weer goed gevuld, niet alleen wat betreft de vele bijdragen, want ook stonden er verschillende gebakjes klaar, gepresenteerd door een topteam van
Emma en Lise die de gasten verwelkomden met koﬃe en thee.
Nadat Maria met veel enthousiasme de avond inluidde – “literatuur, lezen
en schrijven hebben een warme plek op De Bondgenoot” – was het de
beurt aan kleine Noëmi om de literaire spits af te bijten. Dat deed ze met
een superschattig verhaaltje over een bruine kip en een paar weerspannige mededieren. Haar moeder Nel tuurde daarna in een gedicht naar de
wolken; een expressief stukje waarin ze de kern van haar beleving erg
mooi verwoordde.
g
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Elisabeth droeg een stukje voor uit haar nieuwe boek:
‘’Het verborgen leven van Emma’’ waar we ademloos
naar luisterden.
Bertus bezong de eigenaardigheden van de mens in
“We hebben allemaal wat, we
zijn allemaal raar.” (Tekst van
Elly & Rikkert.) Hij refereerde
daarmee aan het thema van
onze retraitedag, zie elders
in deze nieuwsbrief. Gelukkig
Elisabeth
bracht hij het tweemaal ten
Bertus
gehore zodat we de tweede keer gezellig mee konden
zingen. Alie’s bijdrage was een ontroerende column over voorgoed afscheid nemen van je vader.
En dan kwam Sander, die zijn gedachten goed in
het Engels kan verwoorden, in een meeslepend
ritme waarin hij ons meevoerde naar een nevelig
verleden. Een rap-achtig gedicht dat ons verbluft
achterliet.
Ook Stefan, die zo mooi rustig uit zijn woorden
kwam, oogstte veel lof. “Erg knap verwoord man!”
En laten we Gerrit niet vergeten die een spannend dagboekfragment van Elisabeth voorlas
van meer dan twintig jaar, toen ze naar haar
geliefde Indonesië terugkeerde.
Stefan

Sander
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Doodstil was het toen Henri het indrukwekkende gedicht van Willem Wilmink voordroeg: “Ben Ali Libi, de goochelaar” over een in de WWII vermoorde Joodse artiest. Die oorlogssfeer werd ook neergezet door Bertus,
tijdens het lezen van een spannend hoofdstuk uit “Het hoge nest” van
Roxane van Iperen.
Ben kreeg in zijn voordracht de lachers op zijn hand met zijn rake karakteristieken van de alle bondgenoten, vooral toen hij zei: ‘’Opzij opzij, want
Liesbeth moet erbij.’
Emma verwoordde in haar gedicht op warme wijze de moeders: je moet
ze alle ruimte geven want ze mogen bewonderd worden. De bijdrage van
Lise was lekker pittig, want zij ging flink tekeer, consequent rijmend op het
onstuimig ‘weer.’ Het thema van de avond was: ‘Door weer en wind’ en
daar zijn we zeker doorheen gegaan.
Met dank aan Maria, de organisatorische kracht achter deze mooie avond
die de bijdragen op een fantastische manier heeft samengebracht. Iedereen is tot zijn recht gekomen!
Lise, Sander en Maria

Een enthousiast publiek
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DE GEBOORTE VAN DE VERNIEUWDE WEBSITE
Trots en blij zijn we dat de vernieuwde website van De Bondgenoot recent
het levenslicht zag. Deze zin lijkt wel op een geboorteaankondiging. En
op zich is dat niet zo’n gekke vergelijking. We zijn dan ook al een hele tijd
‘zwanger’ geweest en in voorbereiding voor het zover was. En we zijn erg
blij met de totstandkoming ervan.
De reden om de website te vernieuwen was dat het goed afgestemd moet
zijn op de huidige situatie. Eerder kwamen nieuwe bondgenoten vaak binnen vanuit instanties die ons kenden. Maar instanties veranderen en ook
het de zorg in Nederland verandert voortdurend. Mensen komen nu vaker
binnen via de website doordat mensen zelf zoeken op internet. Daarom is
het goed om ons daarop af te stemmen en zoekers van duidelijke informatie te voorzien wát De Bondgenoot nu eigenlijk voor plek is en wat je hier
verwachten mag als je hier zou willen komen wonen.
In september 2020 zijn we daarom met een drietal vrouwen
gestart om de website van De Bondgenoot volledig te herzien. Teksten
herschrijven, lay-out moderniseren, foto’s updaten en heldere informatie geven. Naast het proces van de website herschrijven hebben we ook
besloten een papieren flyer uit te brengen die verspreid kan worden bij
huidige zorg instanties om zo meer bekendheid te geven aan onze zorgleefgemeenschap. Meer reclame dus. Die flyer treft u ook aan bij deze Nieuwsbrief ter verspreiding in uw eigen context.
Wij (Maria, Maartje en Nel) hebben met enorm veel plezier en passie aan
dit wordingsproces gewerkt. Vanaf september 2020 spraken we elke week
een avond af in het Grote Huis om samen te brainstormen. Dat ‘zoekende’
gesprek was heel belangrijk omdat we de woorden zo goed konden wegen
op hun betekenis en nuance.
We begonnen allereerst met een uitgebreide verkenning over het
doel van de site, wie willen we aanspreken, wat voor informatie willen we
delen, wat zijn de pijlers van onze identiteit, wat zijn de kaders van hulp
die wij kunnen bieden en hoe vertellen we op een eenvoudige manier de
meerwaarde van samenleven. En hoe zorgen we ervoor dat je vanaf de
website iets kunt proeven van ons leefklimaat?
Wij hebben ons best gedaan en hopen dat u de informatie op de
website verhelderend en inspirerend vindt. Het is altijd moeilijk (zo niet
onmogelijk) om een organisch gebeuren zoals samenleven vast te leggen
in een tekst. Ons doel was buitenstaanders een inkijkje te bieden en de
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voedingsbron van onze spiritualiteit te belichten, zoals dat zich uit in de
beoefening van het relationele leven: de medemens voluit accepteren en
leven vanuit de goede Geest.
Graag deel ik hier een paar stukjes tekst, zodat u zelf al even kunt proeven
wat de toon is van de website.
Bijvoorbeeld: een korte uitleg over relationeel leven.
‘Leren liefhebben zal je niet moeilijk vallen, als je weet dat je daarbij jezelf mag zijn
en dat de ander niet gelijk hoeft te zijn aan jou. Een echte relatie kent spanning
en toch nabijheid. Dat is het geheim van de liefde: dat twee mensen het anders
zijn van de ander volledig intact houden en respecteren, en toch graag in elkaars
nabijheid zijn’.
Uitleg over de Grote Kring
‘Op de vrijdagavond verzamelen alle volwassen bondgenoten zich na de gezamenlijke soepmaaltijd in het Grote Huis. Dan praten we over het leven en gaan
een diepe ontmoeting met elkaar aan. Dat is de Grote Kring. In principe wordt
iedere bondgenoot daar verwacht, want de Grote Kring is het spirituele hart van
De Bondgenoot. Dat wil je niet missen. Daar ontstaan altijd weer verrassende
gesprekken waarin we onze gedachten kunnen vormen over het leven, en elkaar
verrijken met persoonlijke inzichten en ervaringen. We vormen een plek van
levenskunst. De kunst is om je eigen leven te waarderen, jezelf te accepteren en
je levensverhaal een plek te geven. Daarnaast leer je ruimte te scheppen voor het
levensverhaal van de ander’.
Een citaat van een bondgenote:
‘Ik was een vlinder, maar angstig weggekropen in mijn cocon. Ik hoorde niet thuis
in een geestelijke zorginstelling, maar ik kon ook niet alleen verder. De Bondgenoot
bood mij een veilige plek waar ik me thuis voelde. Zo klom ik langzaam uit mijn
cocon en spreidde ik mijn kleurrijke vleugeltjes.’

We zijn ontzettend blij dat Manuel als website-manager optreedt. Met zijn
expertise heeft hij een mooie toegankelijke en professionele site gebouwd.
Benieuwd geworden? Neem een kijkje op www.bondgenoot.nl
Nel
Noot van Manuel:
Tot half januari wordt u vanaf de oude website automatisch doorgelinkt
naar de nieuwe. U merkt daar, als het goed is, weinig tot niets van.
Dit heeft te maken met de opzegtermijn bij de oude webhost. In januari
komt de domeinnaam ‘www.bondgenoot.nl’ beschikbaar voor de
nieuwe website - nu nog ‘www.zorgleefgemeenschap.nl’ geheten.
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PROJECTEN IN INDONESIË

van Stichting Bondgenoot Partner.
De meeste lezers van deze Nieuwsbrief zijn op de hoogte van de steun
aan arme jongeren in de afgelegen
en arme gebieden in Indonesië via
Stichting Bondgenoot Partner.

Na lange tijd is iedere keer de eerste
ontmoeting altijd weer hartverwarmend.
Hier Gerrit met een lerares in de keuken
van de landbouwschool te Boawae
(Flores).

In de afgelopen bijna 23 jaar vanaf
1999 hebben we meer dan honderd
projecten ondersteund en begeleid.
Helaas kon Elisabeth wegens haar
ziekte, ontstaan in 2014, niet meer mee naar Indonesië. Gelukkig zijn de
deskundigen Linda Waanders (basisonderwijs) en Geert Klaassen (landbouw en technisch onderwijs) bereid belangeloos specifieke projecten te
ondersteunen en te begeleiden. Zij konden nog net voor de corona begon
in 2020 hun projecten bezoeken. Mijn laatste werkbezoek was eind 2019.
Via de mail en apps proberen wij zoveel mogelijk de communicatie met de
projecten te laten verlopen. De afgelopen twee jaren konden lopende en
enkele nieuwe projecten toch worden voltooid en gestart. Onderstaande
projecten liggen op de eilanden Sumatra, Java, Bali, Flores en Timor. De
belangrijkste waren:
g
g
g
g
g
g
g
g

Studiebeurzen aan arme leerlingen op drie middelbare beroepsscholen
en aan talentvolle studenten aan universiteiten op Java
Ondersteuning scholenstichting in arm gebied met 78 basisscholen op
Flores
Praktijkmiddelen en internaten aan twee middelbare landbouwscholen
op Flores en Timor
Praktijkinventaris voor de middelbare meisjesberoepsschool en water
voorziening kindertehuis voor geestelijk gehandicapte kinderen in
Atambua, Timor
Noodhulp aan slachtoffers ten gevolge van een cycloon, gepaard gaande
met enorme regens, in het oosten van West Timor
Voorlichtingsproject voor basisscholen op het gebied van perma cultuur
op Bali
Watervoorzieningsproject in afgelegen berggebied in Noord Sumatra
Inventaris vakrichtingen autotechniek en multimedia voor twee middel
bare technische scholen resp. te Ruteng (Flores) en Wonogiri (M-java)
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Helaas is onze coördinator t.b.v. de projecten op
Java en in O-Indonesië
het slachtoffer geworden
van corona. Sinds 2004
hebben wij intensief met
hem samengewerkt en
verliezen in hem een fijne
vriend, betrouwbaar en
deskundig, die oog had
voor de mindere in de
samenleving.
Op dit moment zijn wij
in overleg met jonge en
Hier zijn leerlingen aan het werk in de papayatuin van
enthousiaste leden van
de landbouwschool in Bitauni (Timor)
een vrij jonge stichting in
Nederland, die ook op kleine schaal reeds hulp verlenen op het zelfde vlak
in Indonesië als onze stichting. Zij willen graag onze bemoeienis en ervaring om op dezelfde wijze projecten te ondersteunen. Wij hopen dat zij in
de toekomst ons werk voortzetten.
Linda, Geert en ik hopen dat wij in 2022 weer aan de slag kunnen op de
projecten in Indonesië. Wekelijks wordt ons gevraagd wanneer we komen.
Ik ben erg dankbaar dat
ik op De Bondgenoot mag
wonen. Hier zijn mensen
die tijdens mijn langere
afwezigheid dan extra op
Elisabeth zullen letten.
In veel opzichten blijf
ik zeggen: Lang leve De
Bondgenoot.
Op verzoek wil ik graag
meer informatie geven
over ons werk in Indonesië.
Hartelijke groet,
Gerrit Riphagen.

Nieuwe keuken en nieuw meisjesinternaat te Boawae
(Flores). Het hoofd van de mavoschool, ibu Goretti,
hier voor de ingang van het internaat, is helaas overleden. (Het internaat kreeg de naam Elisabeth.)
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HOOGTEPUNTEN (op De Bondgenoot)
We vroegen aan de bondgenoten wat het afgelopen jaar voor hun een
hoogtepunt was op De Bondgenoot. Hieronder een aantal reacties:
Gerrit: “De grote kring op de vrijdagavonden
is voor mij de ziel van De bondgenoot”
Bas Jan: “De zomervakantie in Oostenrijk samen met Liesbeth, Jan en
Erna.”
Lise: “Mijn mooiste moment op de Bondgenoot was de retraite van vorig
jaar. Ik voelde veel verbondenheid en had het gevoel dat mensen hun hart
uitspraken naar elkaar. Het leek op een ode aan het leven.”
Erna: “Dat Basjan en ik na zoveel jaren op de Bondgenoot plotseling elkaar
vinden in het lezen van goeie boeken en er ook nog eens een gezamenlijk
uitstapje aan verbinden voelt voor mij echt als een hoogtepunt!”
Maria: “Naast de geboorte van David, ons nieuwe bondgenootje en kleinkind (wat een vreugde en verrijking!) noem ik hier ook de bestuurs-dagen,
eens in de twee weken. Geweldig verbindend, motiverend en inspirerend
onder Stephens bezielende leiding.”
Douwe: “Hoogtepunt voor mij: de culturele avond van afgelopen februari.
Het meest waardevolle voor mij (en daarmee ook een soort hoogtepunt):
dat Elisabeth er nog steeds is en dat Ben genezen is van de kanker. Dit
dankzij een goede spirituele omgeving die wij hier hebben.”
Dirk: “Voor mij is de vrijdagavond het hoogtepunt, in gesprek met elkaar
en in de kring.”
Liesbeth: “Ik vind het een hoogtepunt dat de Bondgenoot niet bestaat uit
aparte hoogtepunten. Juist door alle uren, dagen en weken heen weten wij
een bijzonder niveau in spiritualiteit hoog te houden. Door de kostbaarheid van onze leefvorm te benoemen en te vieren op vele bedachte -maar
ook vaak op onverwachte- momenten, leven we voortdurend op hoog
niveau.”
Emma: “Het Kers�eest op De Bondgenoot!”
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Elisabeth: “Het hoogtepunt in De Bondgenoot 2021 was voor mij de geboorte van het kleine Bondgenootje ‘David Antony’ in augustus.”
Ben: “Het allermooiste is dat ik alle verjaardagen hier mocht meemaken
van de bondgenoten, dat ik mijn familie in Spanje nog kan begroeten en
dat ik nog steeds hier mag zijn.”
Marijn: “Zo’n magische vrijdagavondkring waarin je kunt voelen dat je er
met z’n allen helemaal bij bent en er een prachtig diep gesprek ontstaat.”
Stefan: “Mijn hoogtepunt op De Bondgenoot is dat ik een
ontzettend mooi nieuw appartement heb mogen inrichten.
Dat was van te voren al klaargemaakt en ik geniet er iedere
dag van! Het geeft veel ruimte en rust.”
Maartje: “Natuurlijk is mijn hoogtepunt dit jaar de
geboorte van David; alle bondgenoten hebben zo
meegeleefd! Daarnaast vond ik de Culturele avond
echt een hoogtepunt. Iedereen krijgt de kans om
z’n talenten te laten zien.
Dat is zo iets bijzonders hier.”

Foto: Liv Sansoz
(https://www.camptocamp.org/images/657334)
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POSBANKTRAIL
Omdat het erg motiverend is om samen ergens naar toe te werken, pakten
een paar hardlopers onder de bondgenoten het plan op om mee te doen
aan de Posbanktrail, nabij Velp. Stefan en ik (Marijn) hadden al eerder
meegedaan aan hardloopevenementen. Wij gingen voor de 13,5 km! Luís,
die voor het eerst mee deed, ging voor de 6 km.
Eenmaal ingeschreven moesten we flink aan de bak om ons goed voor te
bereiden. Dit leverde mooie, gezellige gezamenlijke trainingsuren op, rennend over het prachtige Wekeromse zand en het Lunterse buurtbos. Alleen
dat was al een feestje.
Op zaterdagochtend 23 oktober vertrokken we vol goede moed naar de
Posbanktrail. Sayri (zoontje van Marijn en Luís) en Emmanuel gingen gezellig mee om ons aan te moedigen. Het heuvelachtige landschap deed al
een pittige trail vermoeden. En pittig was het! Maar het prachtige landschap maakte dat het toch ook vooral genieten was. We hebben onszelf
echt overtroffen en als je dan over die finish komt (waarvan je kilometers
terug al droomde) en er mensen op je staan te wachten die je binnenhalen, dan is dat extra mooi. En het allermooiste is nog om te beseffen dat
we dit zonder de ander niet beleefd zouden hebben.
Marijn
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DITJES & DATJES
-

De Bondgenoot verrijkt is met een schone jonge
bloem? Ze heet Faye.

-

Kleine Manuel de tweede prijs heeft gewonnen
met judo en een prachtige beker kreeg?

-

Fiona bijna een meter hoog in de lucht kan
springen als ze blij is?

-

Noëmi haar zwemdiploma heeft gehaald en heel trots is?

-

Stefan zich geweldig inzet voor de grote Bondgenoot-tuin? Naast
Bertus en Alie zie je hem nu dikwijls met hark en bezem in de
weer.

-

Douwe op de Spaanse televisie is geweest en rap Spaans spreekt?

-

Maria twee ochtenden per week op David en Eva past en daar
intens van geniet?

-

Stephen nog altijd hard lopend zijn boodschappen in het dorp
doet, en in Barneveld bekend staat als de rennende dominee?

-

Jan elke morgen de herfstbladeren van de paden veegt en dat dit
een rustgevend, meditatief effect heeft op anderen?

-

Faye heel lekkere suikervrije koekjes bakt?

-

Het Grote Huis soms een filmhuis is?
En dat Liesbeth, Bertus, Alie, Emma, Stephen en Maria, en Faye
zich op een paar zondagavonden lieten meeslepen
door de prachtige serie “The Queen’s Gambit”?

-

Onze mooie piano in het Grote Huis weer gestemd is en
de pianostemmer vol lof was over de hoge
geluidskwaliteit?
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-

Margriet ons op de groeps-app vermaakt met
komische foto’s en videootjes van dieren? En dat
ze een eekhoorntje gespot heeft in de notenboom
op ons parkeerterrein?

-

Ben bijna de hele zomer in oranje kleren heeft gelopen vanwege
WK voetbal?

-

Lise op bijna elke situatie wel een passend musical-lied kent?

-

Elisabeth elke dinsdagochtend gastvrouw is in het Grote Huis en
die rol met verve op zich neemt?

-

David in de kring bij de koﬃetafel van hand tot hand gaat, ons alle
maal rustig observeert met zijn ernstige donkere oogjes om ons
vervolgens te verwennen met z’n spontane gulle lachjes?

-

Basjan zuinig is op zijn vriendschappen en graag wil helpen waar
dat nodig is?
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-

Theo boven ons fietsenhok een prachtige nieuwe opslag heeft 		
getimmerd voor onze nieuwe steiger?

-

Gerard al een tijdje op De Bondgenoot woont als gast en zich erg
thuis voelt bij ons?

-

Manuel en Maartje 12 december jl. 12,5 jaar getrouwd waren?

-

Liesbeth volgend jaar weer oma hoopt te worden?

-

Sander met zijn grote blauwe ogen mensen in het hart kan raken?

-

Gerrit elke dag euforisch terugkomt uit het Paradijs waar hij een 		
uur loopt om zijn conditie op pijl te houden? (Het Paradijs 		
is een prachtig bos even buiten Barneveld)

-

Wisten jullie dat Emma elke donderdagmorgen met Ben of Erna 		
naar het Schaffelaartheater gaat voor een prachtig cultureel		
programma voor 55+? En dat ze daar ontzettend van geniet?
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