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Voorwoord
Met dankbaarheid kijken wij terug op het jaar 2019. De Brug is
financieel gezond en is in staat geweest weer meer mensen
te helpen naar een verslavingsvrij leven.
Gedurende het jaar is nadrukkelijk aandacht geweest voor het
verbeteren van onze zorg door middel van het toevoegen van
nieuwe behandelmethoden en nieuwe behandelmodules.
Tegelijkertijd is het woontraject van De Brug onder de loep
genomen om deze te herontdekken met als doel een mensen
met zwaardere problematiek te kunnen gaan helpen.
Hierover kunt u meer lezen in dit jaarverslag.
Het fundament voor onze zorg vinden wij in onze christelijke grondslag, betrokken vrijwilligers en de inzet van onze medewerkers.
Daaromheen heeft De Brug een goed netwerk van huisartsen,
welzijnsorganisatie, bedrijven, instanties en een grote groep
donateurs die het werk van De Brug dagelijks helpen vorm te geven.

Henk de Wit, Manager Bedrijfsvoering
Atie Smit, Manager Zorg

In vertrouwen kijken wij vooruit naar de komende jaren. Er liggen veel kansen om nog meer mensen van de nodige zorg te voorzien. Wij zien een sterke
behoefte aan onze zorgverlening, maar weten ons afhankelijk van een goede invulling van onze vacatures voor medewerkers én vrijwilligers, voldoende
huisvestingsmogelijkheden en gebed.
Wij hopen dat u dit jaarverslag wilt lezen en hiermee een indruk krijgt van de hulp die wij, samen met u, aan onze gasten en cliënten kunnen geven.
						
Henk de Wit, Manager Bedrijfsvoering
						Atie Smit, Manager Zorg
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Inleiding

Emma Bekker, vrijwilliger administratie:
“Sinds 2 jaar ben ik met pensioen en sinds een
half jaar ben ik werkzaam achter de telefoon
en receptie bij De Brug; wat een heerlijke
plek. Er is hier een goede sfeer: de geur van
Aäron wil ik het noemen. Mensen die dienend
bezig zijn. Van harte hoop ik hier nog lang te
mogen dienen.”

In de afgelopen jaren heeft De Brug een breed en laagdrempelig zorgaanbod ontwikkeld.
Iedereen met een verslaving, psychiatrisch probleem of psychosociale problematiek is bij ons
welkom in het Inloophuis. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kunnen wij behandeling
bieden bij verslavingsproblematiek en begeleiding bieden bij verslaving, psychiatrie of
psychosociale problemen.
Hieronder onderscheiden wij onze behandeling, onze begeleiding, het woonaanbod van
De Brug en onze dagbestedingsmogelijkheden. Hiernaast bieden wij nog aanvullende werkzaamheden zoals uitgebreide preventiemogelijkheden en straatwerk, het Project Re-integratie
en het ouder- en partnerwerk.
In dit jaarverslag besteden wij ook aandacht aan onze cliëntenraad en de belangrijkste
personele wijzigingen.

Inloophuis: Dak- en/of thuislozen en
personen met GGZ-problematiek

Het inloophuis is een plaats, die gezelligheid en veiligheid biedt. Veel gasten komen langs
voor een potje poolen, een bakje koffie/thee of een glaasje limonade. Zij komen meestal ook
voor een goed gesprek of met een hulpvraag. Zowel de groepswerkers als de vrijwilligers
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bieden een luisterend oor en geven zo
nodig praktische adviezen. Gaat het om een
hulpvraag, dan bieden de groepswerkers de
gasten ondersteuning. Zij kunnen de gasten
ook begeleiden bij het aanvragen van een
identiteitsbewijs, een uitkering en andere
praktische zaken. Desgewenst kan er voor
een kleine vergoeding ook gebruik gemaakt
worden van de kapster.
Er zijn ook computers, waarvan de gasten
gebruik kunnen maken voor bijvoorbeeld
het zoeken naar woonruimte en (vrijwilligers)werk. Elke gast ontvangt de aandacht
en warmte die hij nodig heeft. Ook is het
mogelijk om in het inloophuis educatief of
creatief bezig te zijn. Iedereen kan kosteloos
gebruik maken van de faciliteiten zoals de
douche, wasmachine en droger. Ook is er
gratis WIFI.
Op werkdagen is er een ontbijt en een
gezonde maaltijd (tegen een kleine vergoeding); de maaltijden worden met zorg bereid
door eigen koks (vrijwilligers).
In 2019 waren het waren veelal drukbezochte dagen. Veel eenzame mensen, mensen
met een verslavingsprobleem, dak- en thuislozen en mensen met psychosociale problemen bezochten het inloophuis. Ondanks de
verschillende achtergronden was de sfeer
over het algemeen bijzonder goed.

In 2019 waren er 7.401 bezoekers (gemiddeld 25 bezoekers per dag); 1.620 keer
werd er door de gasten maakten gebruik
van het ontbijt en 6.186 keer van de
warme maaltijden.

Behandeling

Voor mensen die kampen met verslavingsproblematiek heeft De Brug, als zelfstandige
GGZ-instelling, een behandelaanbod op
basis van bijvoorbeeld Cognitieve Gedragstherapie, Acceptatie en Commitmenttherapie en verscheidenen modules.
In 2019 heeft De Brug 374 personen van
zorg voorzien. Hierbij heeft men gebruik
kunnen maken van individuele gesprekken,
groepsgesprekken, deeltijdbehandeling en
Stay Clean avonden.
Merendeel van de personen die bij De Brug
aankloppen hebben aan individuele
gesprekken voldoende, soms aangevuld met
groepsgesprekken of systeemgesprekken.
Als er meer zorg nodig is kan men gebruik
maken van ons trainingsaanbod binnen de
deeltijdbehandeling. Deze behandeling
wordt twee dagen in de week aangeboden
voor mensen die een intensievere vorm van
zorg nodig hebben.
Gedurende en na afloop van het zorgtraject
kan men gratis gebruik blijven maken van

Agnes Ooms, vrijwilliger ouder/partner
werk: “Ik wilde heel graag mijn steentje
bijdragen als vrijwilliger omdat mijn zoon
jarenlange begeleiding genoten heeft bij
De Brug en daar zal ik altijd heel dankbaar
voor blijven! Ook mijn man en ik hebben regelmatig de ouder/partner sessies
nodig gehad. Mijn man en mijn zoon zijn
inmiddels overleden en ook daarna bleef
ik welkom voor de broodnodige ondersteuning.
Sinds een kleine 2 jaar neem ik deel aan de
thema avonden voor ouders/partners van
verslaafden; dit ter ondersteuning van de
behandelaar. Gezien ik de nodige ervaring
heb opgedaan bleek het erg fijn voor deze
avonden dat ik daar bij aanwezig kon zijn.
Zelf vind ik het heerlijk dat mijn bijna
levenslange ervaring, door te moeten
leven met verslaafden, vrucht mag dragen
op deze avonden. Het is ook daadwerkelijk
gebleken dat de ouders/partners die de
avonden bezochten het zeer op prijs hebben gesteld omdat ik me goed kon inleven
in de plekken waar zij zich op dat moment
bevonden.”
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het Stay Clean aanbod van De Brug (een
supportgroep).

Begeleiding

Dienke, vrijwilliger inloophuis: “In
december 2018 ben ik begonnen bij het
inloophuis van De Brug. Ik maak 1 keer
per twee weken op vrijdag de keuken
schoon en ik ruim dan ook op. Hierdoor
hebben de gastheren en gastvrouwen meer tijd voor de gasten van het
inloophuis. Een paar keer heb ik een
andere vrijwilliger vervangen als kok
en dit is mij goed bevallen. Sinds kort
mag ik 1 keer per maand op vrijdag
koken en opruimen. Een behoorlijke
klus om klokslag één uur een warme
maaltijd klaar te hebben. Wat mij blij
maakt, is dat we allen, gast, professional of vrijwilliger, werkzaam mogen
zijn in Gods gemeentetuin.”

De Ambulante Begeleiding binnen De Brug
is een steeds groter onderdeel van ons
zorgaanbod. Via onder andere gemeenten
en Justitie worden mensen aan onze zorg
toevertrouwt. De begeleiding gebeurt op
verschillend niveau en naar zorgbehoefte.
Zo kan het zijn dat een cliënt een eigen
woning heeft en vanuit daar de begeleiding
krijgt, aan huis of op locatie De Brug. Maar
ook wanneer iemand geen onderdak heeft
en die heeft gevonden binnen één van de
woningen van De Brug wordt er een breed
begeleidingsaanbod geboden. Begeleiding
wordt bijvoorbeeld geboden in het goed
voor jezelf zorgen, je financiële situatie
en administratie, hulp bij het vinden van
dagbesteding of een betaalde baan. In
2019 heeft De Brug begeleiding geboden
aan 97 personen. Niet alleen lokaal, maar
ook regionaal zijn de contacten wat betreft
begeleiding goed en worden mensen doorverwezen naar De Brug.

Woonaanbod

Voor personen die geen vaste verblijfsplaats,
geen “thuis” hebben heeft De Brug drie
woningen beschikbaar als Tijdelijk Opvang

(Maatschappelijke Opvang). Hiervan kunnen
mensen gebruik maken die door verslaving of psychosociale problemen dakloos
geworden zijn. Als zij gemotiveerd zijn om
begeleiding bij het wonen te ontvangen
kunnen zij in deze woningen starten met het
toewerken naar een vaste vorm van huisvesting, een eigen “thuis”, zoals een eigen
(huur)woning.
In 2019 heeft De Brug een extra woning voor
Tijdelijke Opvang mogen openen in Katwijk
en hebben 14 personen verspreid over
het jaar en over de drie woningen van dit
zorgaanbod gebruik gemaakt.
Men leeft in deze woningen in groepsverband, waarbij men steun heeft aan elkaar.
Iedereen heeft een eigen slaapkamer, een
gezamenlijke woonkamer en men maakt
met elkaar afspraken over koken, schoonmaken en boodschappen.
In sommige gevallen heeft de Tijdelijk
Opvang het stabiliseren van verslaving tot
doel (in de woning kan dan nog ‘gebruikt’
worden), in andere gevallen wordt men
direct in een ‘gebruiksvrij’ (clean) woning geplaatst. De periode dat men in de
Tijdelijke Opvang verblijft gebruikt men om
een stabiel fundament te leggen voor de
volgende fase van hun leven. Niet altijd is
dit direct een eigen woning, de cliënt wordt
ook regelmatig doorverwezen naar andere
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instellingen of vervolgt het zorgtraject in de woning voor
Begeleid Wonen in Groepsverband (BWG) van De Brug.
De woning voor Begeleid Wonen in Groepsverband lijkt op een lichte vorm van Beschermd
Wonen en heeft in 2019 onderdak geboden aan 11 personen. Waar in de Tijdelijk Opvang
soms nog alcohol of drugs worden gedoogd is de woning voor Begeleid Wonen in Groepsverband een zuivere vorm van ‘cleanhousing’. Men leeft samen als één huishouden en heeft
behoefte aan een hoge structurering van de dag. De nadruk ligt op groepsdynamiek,
verslavingsvrij en gezond leven.
Begeleid sporten is onderdeel van het zorgaanbod in de woningen. Hierbij bouwen wij samen
met hem of haar aan een gezond dag- en nachtritme, een nieuw sociaal netwerk en een
nieuwe start van en terugkeer naar het reguliere arbeidsproces of vrijwilligerswerk.

Dagbesteding

Om de genoemde terugkeer naar het reguliere arbeidsproces optimaal te ondersteunen wordt
dagbesteding aangeboden binnen de kringloopwinkel en bij onze hoofdlocatie aan de Schaepmanstraat, hier betreft het bijvoorbeeld onderhoud aan de tuin of facilitaire werkzaamheden.
De dagbesteding helpt bij het creëren van dagritme, werkervaring en maakt karaktertrekken
waar de deelnemers tegenaan lopen in een veilige omgeving bespreekbaar. Hierbij zijn onze
vrijwilligers en kringloopmedewerkers onmisbaar. Meer informatie over de kringloopwinkel
vindt u aan de andere zijde van dit jaarverslag.

Ouder- en partnerwerk

Aan ouders, partners en verdere familie (ook wel genoemd de ondersteuners) biedt De Brug
ook begeleiding in de vorm van gesprekken. In 2019 hebben er 84 individuele gesprekken
plaatsgevonden,
10 intakegesprekken, 8 eenmalige gesprekken en 51 telefonische contacten. Het blijft van
belang dat er ook aan deze doelgroep begeleiding geboden wordt. De ondersteuners kunnen
telefonisch vragen stellen of één of meerdere gesprekken aanvragen met een ervaren
hulpverlener.

Levi Verschoof, vrijwilliger straatwerk:
“Via het evangelisatiewerk dat ik deed in
Katwijk, werd ik geïntroduceerd met het
straatwerk bij Stichting De Brug. Dit sloot
aan bij het verlangen van mijn hart. Sinds
2015 liet de Heere mij steeds duidelijker zien Wie Hij is en wat Hij daar heeft
gedaan voor de mensheid op Golgotha.
Ook hier in Katwijk zijn zoveel jongeren
in geestelijke of psychische nood en/of
gebonden aan verslavingen. Ik voel me
dankbaar dat ik samen met andere vrijwilligers tot die jongeren mag naderen, mag
wijzen op een toevluchtsoord waar men
geholpen kan worden. Een plek zonder
veroordeling. En om waar het kan, te wijzen op onze goede God, Die altijd uitkomst
kan èn wil èn zal bieden!”
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Tevens worden er voor hen thema-avonden georganiseerd ter ondersteuning. In 2019 waren er

9 groepsbijeenkomsten.

Project Re-integratie (Samenwerkingsproject met Kocon)

Cor den Boer, arts/psychotherapeut: “Als
arts mag ik mensen met medicijnen ondersteunen om te stoppen met hun verslaving en dat ook vol te blijven houden. Als
psychotherapeut mag ik mensen helpen om
inzicht te krijgen in hun verslavingsgedrag,
hoe dat ontstaan is en hoe je dat gedrag
kunt veranderen. De reden dat ik graag bij
de Brug werk, is omdat ik naast mensen wil
staan en hen wil helpen in hun worsteling
om van hun verslaving af te komen. Dat
lukt vaak niet alleen. Het geeft voldoening
om mensen daarbij te helpen en soms, als
mensen daarvoor open staan, ook te wijzen
op de hulp, die God ons wil geven om ons
te bevrijden van onze verslavingen. Want
dat is de visie van waaruit de Brug werkt en
waar ik helemaal achtersta. De Brug helpt
en kan alleen helpen, omdat God onze
helper is en wil zijn.”

Het Project Re-integratie bestaat sinds 2002 en wordt uitgevoerd door de Brug in nauwe
samenwerking met andere partijen (o.a. Brijder, GGZ Rivierduinen, gemeente Katwijk).
Het doel is ex-verslaafden en ex-gedetineerden te helpen bij een leven in de maatschappij
zonder terugval in middelen en/of criminaliteit.
In 2019 zochten 21 nieuwe deelnemers hulp bij het project, in totaal hebben 48 deelnemers
vanuit het casemanagement ondersteuning gekregen aan de hand van de 8 leefgebieden. 12
deelnemers zijn positief afgerond. De leeftijd van de deelnemers varieerde tussen de 26 – 67
jaar.
Aan de hand van het leefgebied financiën hebben 20 deelnemers hard gewerkt aan het afbouwen van hun schulden.
Van de 48 deelnemers hebben er 33 in de afgelopen jaren in de gevangenis gezeten. In 2019
was er sprake van 18% recidive in gemeente Katwijk.
De 11 mentoren hebben ook in 2019 zich
actief ingezet voor de deelnemers. Met
hun deelnemer hadden ze met regelmaat
contact, hetgeen als waardevol en positief
is ervaren. Samen met de mentoren en het
casemanagement hebben de deelnemers in
2019 ook veel aan sport gedaan. Kajakken,
mountainbiken, strandwandelingen tot zelfs
een survivaldag. De ervaringen die hierdoor
worden opgedaan dragen positief bij
aan het re-integreren in de Katwijkse
samenleving.

Irma Varkevisser, Jaap Schoneveld en Natalie van Dijk;
medewerkers Project Re-integratie
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Preventie en straatwerk

In 2019 heeft De Brug zelfstandig meerdere
voorlichtingen gegeven op basis- en middelbare scholen. Hiernaast is in samenwerking met de GGD een lespakket ontwikkeld
om mentoren en basisschoolleringen te
waarschuwen voor de keerzijde van alcoholen middelengebruik. De inhoudelijke les is
verzorgt door de GGD, vanuit De Brug waren
er ervaringsdeskundigen aanwezig. De Brug
heeft vanaf 2019, met dank aan verschillende donateurs de beschikking over twee
voorlichtingskoffers en alcohol-, drugs- en
gamen-simulatiebrillen.
Gedurende het jaar hebben meerdere jonge
straatwerkers zich gemeld om het
straatwerk van De Brug te stimuleren en
aanwezig te kunnen zijn op evenementen.
Vanuit donaties heeft De Brug kunnen investeren in een bakfiets om de herkenbaarheid van de straatwerkers te verbeteren en
hen een mogelijkheid te geven om flyers en
presentjes makkelijker te vervoeren.

Daniël Borgman (links) ambulant
behandelaar: “Dit jaar werk ik alweer 10
jaar bij De Brug als ambulant behandelaar. Nog steeds met veel plezier bij
deze mooie club en nog steeds met een
vereerd hart voor het feit dat cliënten
mij in vertrouwen nemen en hun mooie,
ontroerende en kwetsbare verhalen met
mij durven delen.
In de kern komt mijn taak erop neer
mensen helpen te ontdekken waar
hun drang om een middel te gebruiken
(alcohol, drugs, gokken of dwangmatig
gamen of porno kijken) vandaan komt
en hen te helpen hier op een andere
manier mee om te gaan. Door de jaren
heen heb ik geleerd dat de behandeling
over veel meer gaat dan alleen maar het
stoppen/minderen met een middel maar
vooral gaat over de mens achter de verslaving. Hoe zit iemand in elkaar? Wat
heeft iemand meegemaakt? Hoe gaat
iemand om met anderen, met emoties
en met zichzelf?
Veel voorkomende thema’s waar ik in
behandeling met cliënten aan werk zijn
bijvoorbeeld beter leren praten met je
partner, leren voor jezelf op te komen op
een gezonde manier, leren aanvoelen
wanneer het niet goed met je gaat en
dan goed voor jezelf te zorgen maar ook
jezelf leren aanpakken en niet bij de
pakken neer blijven zitten en het vinden
van nieuwe hoop voor de toekomst.”

Sjoerd (rechts) cliënt): “De reden dat ik bij
stichting De Brug terecht ben gekomen is
omdat ze in mijn omgeving zeiden: ‘Sjoerd ga
eens hulp zoeken voor je drankgebruik.’
Het was inderdaad achteraf gezien wel heel
veel wat ik dronk. Nadat ik uiteindelijk een
ongeluk (zonder ernstige gevolgen) veroorzaakte ging bij mij een lichtje branden; ‘Sjoerd
je moet er nu wat aan doen en zodoende heb
ik me aangemeld bij de brug.’ Ik heb aan de
behandeling heel veel gehad door de sessies
die we doorlopen hebben en ben nu meer dan
een jaar van de drank af. Door de sessies heen
weet ik nu ook waarom ik steeds meer ging
drinken en hoe ik er nu mee moet omgaan
zonder dat ik naar de drank pak. Mij is het
meeste bij gebleven van de behandelgesprekken hoe ik moet omgaan met mijn emotie.
Dat is door veel meer te praten en overleggen met mijn echtgenote en daar put ik mijn
energie uit.
En ook op mijn werk gaat het veel beter, heb
veel meer energie om dingen te ondernemen
dit is ook in mijn privé situatie. Mijn omgeving
zegt ook dat ik veel rustiger ben geworden.
Een ieder die dit herkend zou ik aanraden om
ook naar De Brug te gaan het heeft mij in de
juiste richting geduwd.”
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Telefonische 24-uurs bereikbaarheidsdienst

Caroline Zuijderduijn, ambulant begeleider: “Ik werk nu als ambulante begeleider
en maak deel uit van het team beschermd
wonen. Als ambulante begeleider ga ik vaak
bij cliënten thuis op bezoek en help ze met de
praktische zaken waarop ze op dat moment
ondersteuning bij de nodig hebben. Vaak
fiets ik van adres naar adres door Katwijk
maar moet soms ook wel eens met de auto op
pad. Richting Leiden, Hillegom, Warmond. Ik
ben blij dat ik hulp kan bieden waar nodig is
daar haal ik mijn voldoening ook uit.
Ook vind ik het heel mooi om te zien als ik
samen met een cliënt stapjes vooruit maak.
Al zijn het maar kleine stapjes elke stapje is er
toch 1! Ik ben zelf positief ingesteld en dit probeer ik vaak over te brengen op mijn cliënten.
Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk en
kan ook altijd terecht bij al mijn collega’s dat
is een heel fijn gevoel.”

De Brug is tussen kantoortijden en in het weekend bereikbaar voor mensen met urgente
hulpvragen. Zowel cliënten van De Brug of mensen die bijvoorbeeld via de website zien dat dit
mogelijk is, maken hiervan gebruik. Met name tijdens de avond- en nachtelijke uren en in de
weekenden kunnen mensen met verslavingsproblematiek het erg moeilijk hebben. Regelmatig
bellen ook ouders en partners voor een advies, als het ’s avonds of in het weekend uit de hand
is gelopen. Er worden dan praktische tips gegeven en er kunnen direct lijnen uitgezet worden
voor een vervolgtraject. Voor de bewoners en omwonenden van de Brugwoningen is De Brug
uiteraard ook altijd bereikbaar en deze wetenschap alleen al biedt hen een stuk rust. Het blijkt
regelmatig van hoeveel betekenis een luisterend oor in dergelijke situaties is.
In crisissituaties wordt doorverwezen naar de crisisdiensten. In 2019 zijn er 302 gesprekken
(binnen en buiten kantooruren) geweest.

Cliëntenraad

De cliëntenraad is vier keer bij elkaar geweest. De cliëntenraad heeft in haar vergaderingen
contact gezocht met de cliëntenraad van De Hoop ggz en gesproken over verscheidene documenten zoals de cliënttevredenheidsmeting en de nieuwe topstructuur van De Brug. Hiernaast
is de cliëntenraad in 2019 betrokken geweest bij de HKZ-kwaliteitscertificering van De Brug, is
er een werkbezoek gebracht aan De Hoop ggz en heeft de cliëntenraad akkoord gegeven op
het methadonbeleid van De Brug (‘nee, tenzij’-regeling).
De medewerkers van De Brug
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Leidinggevenden (Henk Binnendijk
(1e boven), Henk de Wit (1e onder)
en Atie Smit (2e onder) en
Coördinatoren
(Hans Walhout (2e boven) en
Michael van der Plas (3e boven))

Personeel en vrijwilligers

De Brug groeit steeds meer in aantal (betaalde) medewerkers. In 2019 waren er bij De Brug 21
medewerkers in dienst. De medewerkers zijn verdeeld over het management, de zorg, de
administratie en het Inloophuis. Vanwege groei van de organisatie zijn we binnen, met name de
zorg, altijd op zoek naar betrokken medewerkers. Ook in 2019 hebben we deze weer
kunnen vinden en zie je een jaarlijkse groei van het medewerkersbestand.
De Brug kan niet bestaan zonder de hulp van al die vrijwilligers die De Brug rijk is. In 2019 maar
liefst 120 vrijwilligers (samen met de Kringloopvrijwilligers een bestand van een kleine 200),
die met grote regelmaat vrije tijd opofferen voor de medemens en het werk van De Brug. Bij alle
voorkomende werkzaamheden zijn mensen actief bezig om een steentje bij te dragen. Regelmatig komen er nieuwe aanmeldingen bij. Daarmee wordt het totaalbestand van vrijwilligers
groter omdat het verloop klein is. Daar zijn we dankbaar voor. We kunnen altijd wel nieuwe
vrijwilligers gebruiken en de huidige vrijwilligers zijn daarvoor goede ambassadeurs.
Het vrijwilligerswerk van De Brug wordt juist door de vaste vrijwilligers goed gepromoot bij
familie en bekenden.

Meer informatie en verantwoording.

Op de website www.debrughelpt.nl kunt u terecht voor meer informatie over De Brug. Voor een
uitgebreide jaarverantwoording over 2019 wordt verwezen naar www.jaarverslagenzorg.nl.

Alette van der Bent, vrijwilliger kapster:
”Ik ben getrouwd en heb 5 kinderen. 2 jaar
terug werd ik gevraagd om te komen knippen bij De Brug. Ik hoefde daar niet lang
over na te denken want het leek mij mooi
om daar te kunnen helpen. Ik kan zeggen
dat ik daar geen spijt van heb. Wat is het
mooi om mensen te kunnen helpen die in
moeilijke situaties zitten. Dat ik dat via De
Brug kan doen geeft mij een goed gevoel.
Ik neem de Heere Jezus als voorbeeld, Die
juist op aarde oog had voor de zwakken en
mensen die het moeilijk hadden; Hij zocht
hen juist op! Zo probeer ik ook als christen
een voorbeeld te zijn. Het is mooi, als je ziet
dat de mensen blij en dankbaar zijn als ze
geknipt zijn. Ik hoop dan ook dit werk nog
lang te mogen blijven doen.”

