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NIEUWSBRIEF VOOR ALLE MEDEWERKERS VAN ASAREEL 

2 september 2022 

 
Beste collega-medewerkers! 

Het is al weer een tijd geleden dat we een Nieuwsbrief uitbrachten, maar de start van het 
nieuwe seizoen 2022-2023 is een goede aanleiding daarvoor.  
We hebben wat mededelingen: 

Bestuur 
Jos Lindhout was eerder gestopt met zijn werk als penningmeester, maar hij heeft tot 1 juni 
2022 nog tal van hand-en-spandiensten verleend. Bestuurslid, Jaap van der Plas, is per 1 juni 
penningmeester geworden, waardoor Jos al zijn taken heeft kunnen neerleggen.  
We zijn Jos enorm dankbaar voor alle werkzaamheden in de afgelopen jaren.  
Jos, dank voor je inzet en je trouw! 

Medewerkersvergadering en medewerkersuitje 
Op 6 september a.s. is de medewerkersvergadering. In een apart bericht wordt daarover 
meer verteld. 
Op 20 oktober a.s. van 18 – 21 uur gaan we heerlijk eten bij Wereld Genieten in Leiderdorp. 
We spreken onderling af wie met wie kan meerijden.  

Rechtszaak 
De rechtszaak die Amerike Verdoes heeft aangespannen zou plaatsvinden op 31 augustus, 
maar die is op verzoek van haar verplaatst naar 10 oktober a.s.  
Het bestuur kreeg de afgelopen maanden berichten binnen dat op Facebook vervelende 
mededelingen over ons gedaan werden, klanten stelden vragen over onze doelstellingen en 
dergelijke. En op Marktplaats werd door de nieuwe kringloopwinkel van Amerike tot onze 
verbazing verkocht onder onze naam..  
Het is heel fijn dat we niet gereageerd hebben op deze flauwiteiten. De rechter zal nu een 
uitspraak doen. 
Laten we bidden dat gerechtigheid en liefde zullen zegevieren boven geldzucht.  

Financiën 
De Kringloopwinkel draait dankzij ieders inzet goed. De klanten zijn tevreden, we krijgen 
complimenten over de inrichting en het assortiment. De afdeling Opslag, Vervoer en 
Reparatie heeft zijn draai gevonden. Kortom, het gaat goed! 
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De rechtszaak kost veel. Advocaten werken niet voor het minimumloon, zoals iedereen 
weet, en dat drukt de financiën. Ook de enorme verhoging van de energieprijs grijpt diep in.  
Pas na de uitspraak van de rechter weten we wat de mogelijkheden zijn.  

Hulpverlening  
Asareel heeft als beleid dat jongeren en jongvolwassenen zich kunnen melden met vragen 
en problemen. Als het enigszins mogelijk is wordt dan direct hulp en zorg verleend of 
verwezen naar instanties. Soms zijn het organisaties die Asareel attent maken op mensen die 
we kunnen ondersteunen.  

Van januari – augustus 2022 zijn er 21 personen geweest die dankzij Asareel geholpen zijn. 
Het bestuur is zich bewust dat er weinig publiciteit wordt gegeven aan het doel waarvoor 
Asareel in het leven is geroepen. Misschien moet dat wel, maar het koketteren met ‘kijk 
eens hoe goed we zijn’ past niet erg bij ons. De rechterhand mag niet weten wat de 
linkerhand doet.  
 
In het kort gaat het om  

• Een jonge moeder. Zij is met goederen voor de jonggeboren dochtertje overladen; en 
er zijn gesprekken gevoerd. Ria van Rooijen is zo goed om steeds te zoeken naar 
babykleding. Heel mooi! 

• Een jonge vrouw was door haar partner op straat gezet. Asareel heeft haar materieel 
geholpen. 

• De corona heeft een groot aantal personen in een isolement gebracht. Met 8 
personen zijn uitvoerige trajecten ingezet, variërend van het zoeken naar werk en 
huisvesting, tot lichte therapieën. Een aantal van die trajecten loopt nog. 

• Er kwamen vragen in de relationele sfeer. Ouders die het moeilijk met elkaar hadden 
en zich zorgen maakten om hun kinderen. Drie gezinnen zijn na een aantal 
gesprekken doorverwezen naar gezinstherapeuten. Ze zijn begeleid totdat ze bij deze 
therapeuten hun eerste gesprek hadden. 

• In een familie was ruzie uitgebroken die zo hevig was dat bemiddeling door politie de 
enige uitweg leek te zijn. Een deel van de familie is dankbaar, een deel is woedend op 
de hulpverlener die de politie verwittigde. 

• Vier jongeren zijn ondersteund bij hun studie. Ze waren begaafd met hun handen, 
maar niet met het schrijven. Het ging hier om eindexamens en eindwerkstukken 
maken. Ze zijn bij elkaar gezet en gedurende een aantal weken is op een locatie 
gewerkt aan de opdrachten. Ze zijn allemaal geslaagd. 

• Drie jongeren waren levensmoe. Ze werden al begeleid door goede psychologen, 
maar vroegen zich af of het leven nog wel zin had voor hen. Met hen is uiteraard 
geen therapeutische relatie aangegaan, maar is gezongen en gebeden. De liederen 
die hoorden bij hun stemming werden beluisterd en daarover werd gepraat. Op de 
een of andere manier werkt dat. Zingen en muziek zijn vaak troostend. Als er geen 
muziek meer is, dan is het echt ernstig. 

Als iemand van ons personen kent die op de een of andere hulp nodig hebben, laat het 
weten aan het bestuur. Asareel is er voor de medemens! 
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De Voorraadkast 
Co en Ton Viele, de twee mensen van de mooie Voorraadkast, hebben een warme plek in 
Katwijk en bij Asareel. Co heeft een aantal jaren geleden de Kringloopwinkel aan de 
Voorstraat officieel geopend. Dat schept een band! 
 
Het bestuur heeft afgesproken dat in de decembermaanden de Voorraadkast cadeaubonnen 
krijgt voor de gezinnen die begeleid worden.  
De Voorraadkast heeft soms goederen nodig, bijvoorbeeld voor jongeren die naar school 
gaan en een schooltas nodig hebben. Asareel krijgt – zo is de afspraak – ruimschoots van 
tevoren het signaal van de Voorraadkast wat ze nodig heeft. Dan kan Asareel gaan 
verzamelen! 

De frituurpan van de Voorraadkast was kapot, een signaal dat niet ongemerkt is gebleven.  
Op zaterdag, 3 september 2022, kon Asareel de Voorraadkast verblijden met een nieuw 
exemplaar. De reactie van Co was veelzeggend: “ik ben hier stil van …” 
En zonder woorden wordt soms zo ontzettend veel gezegd.  

 

 

 

Afgelopen donderdag 1 september waren we uitgenodigd in de Ichthuskerk naar aanleiding 
van de aktiedag. Hier kregen we een cheque overhandigd met het mooie bedrag  van 
€6000,- voor Asareel. 

 

 

 

 

Heel hartelijke groet  

en God zegene Asareel en zijn medewerkers! 

 

Dirk Ouwehand, voorzitter 

Katwijk, 2 september 2022 


