
De eerste stappen zijn gezet! - Nieuwsflits 1 Jongerenhuis Ederveen  

 

Met deze eerste Nieuwsflits willen we u informeren over de voortgang van ons project. In februari was 
het zover, de bouw kon beginnen. Inmiddels vordert de bouw gestaag, de verwachting is dat begin 
2022 D.V. het pand klaar is voor bewoning.  

 

 

 

“Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs 
bouwlieden daaraan”  

 

 

 

De eerste stappen gezet  

Op 6 december 2016 begonnen we als brede werkgroep onze eerste vergadering met het lezen van 
Psalm 127. Inmiddels zijn de bouwlieden al een aantal maanden aan het arbeiden en we mogen met 
dankbaarheid zien hoe de bouw van ons jongerenhuis vordert.  

Veel is er in de tussenliggende tijd gebeurd: zoeken naar een geschikte locatie, contacten met de 
investeerder, overleg met de gemeente, discussies over het bestemmingsplan en het ecologisch 
onderzoek, en soms ook maandenlang wachten vanwege gemeentelijke procedures en aanpassingen 
van het plan. In de tussentijd konden we ons oriënteren op vergelijkbare projecten elders en we zijn 
bijzonder blij dat we al een enthousiast beheerdersechtpaar hebben kunnen aantrekken en over een 
gemotiveerd zorgteam kunnen beschikken.  

 



De afgelopen maanden hebben zich ook de eerste vrijwilligers gemeld en er zijn zelfs al gesprekken 
geweest met jongeren die mogelijk voor een plaats in ons jongerenhuis in aanmerking komen. Toch 
moet er nog veel gebeuren; de ruwbouw gaat snel maar de afwerking kost ook heel wat tijd. We 
verwachten dat de woning D.V. zo rond de komende jaarwisseling opgeleverd kan worden en dat we 
de eerste jongeren begin 2022 kunnen verwelkomen. Hopelijk mag het voor hen een veilige plek zijn 
van waaruit ze kunnen toegroeien naar volledige zelfstandigheid. Maar ook een plek waar dagelijks de 
Bijbel mag opengaan, het “beste Boek voor de weg”, ook de levensweg van deze jongeren.  

Teus Dorresteijn  

Voorzitter  

 

 

 

Bestuur stelt zich voor  

Het kernbestuur wordt gevormd door T. (Teus) Dorresteijn (voorzitter, Ederveen), A. (Adrie) Joosse 
(algemeen adjunct, Veenendaal), M.T. (Mirjam) de Vries (secretaris, Renswoude) en R. (Rein) van de 
Geest (penningmeester, Bennekom). Binnen het bestuur zijn de taken verdeeld en heeft ieder lid zijn 
of haar aandachtsgebied, de leden zijn afkomstig uit verschillende reformatorische 
kerkgenootschappen.  

 

 

 

Identiteit  

De stichting wil vanuit christelijk diaconaal perspectief hulp bieden. Als grondslag voor haar denken en 
handelen baseert de stichting zich op de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. Na aanmelding 
volgt een intakegesprek, waarin nagegaan wordt of de vorm van begeleiding passend is. 
Jongerenhuis Wallenburg heeft een reformatorische achtergrond. Vanuit die achtergrond is beleid 
opgesteld en zijn huisregels bepaald. Van gasten wordt gevraagd zich hieraan te houden.  



Doelgroep  

Het jongerenhuis is bedoeld voor jongeren die een tijdelijke vorm van begeleiding nodig hebben 
voordat ze helemaal op eigen benen kunnen staan. In het complex komen acht studio’s waarin 
jongvolwassenen (leeftijd 18-26 jaar) één tot anderhalf jaar kunnen wonen. In deze periode werken zij 
aan diverse doelen en groeien zo onder begeleiding van een beheerdersechtpaar toe naar 
zelfstandigheid. De doelen worden samen bepaald en kunnen liggen op bijvoorbeeld het gebied van 
financiën, sociale omgang, praktisch functioneren et cetera. De verwachting is dat begin 2022 de 
eerste jongeren terecht kunnen.  

 

 

 

 

Beheerdersechtpaar stelt zich voor  

De Wallenburg zal worden gerund door het echtpaar Jan-Willem en Willemien Lemstra. Zij helpen de 
jongeren graag verder op weg naar een eigen plek in de maatschappij. Het beheerdersechtpaar wordt 
ondersteund door een zorgteam met een professionele achtergrond in onder andere de jeugdzorg, 
hulpverlening en praktijkondersteuning. 

"De afgelopen jaren drong meer en 
meer tot ons door dat er zóveel 
jongeren zijn die dringend een 
steuntje in de rug nodig hebben bij 
het vinden van die eigen plek. Het 
gaat niet bij iedereen vanzelf! Het 
leek ons mooi om ons juist voor die 
groep jongeren in te zetten. Het 
jongerenhuis is daar nu precies de 
plek voor! We zien uit naar het 
moment dat het project echt van 
start gaat."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijwilligers gezocht!  

Voor de afwerking van het pand kunnen we goed ‘handen’ gebruiken. De verwachting is dat deze 
werkzaamheden in de winter plaats zullen vinden. Aanmelden kan via de website.  

Naast vrijwilligers voor de bouw zijn we op zoek naar vrijwilligers die assisteren bij allerhande taken. 
De opzet van het project is dat, door de inzet van vrijwilligers, het beheerdersechtpaar voldoende tijd 
en ruimte krijgt om zich aan hun kerntaken te wijden en de bewoners in hun dagelijks leven te 
begeleiden. Mogelijke vrijwilligerstaken zijn koken of begeleiden bij het koken, schoonmaak of 
onderhoud van gemeenschappelijke ruimte. Ook zijn we op zoek naar buddy’s die regelmatig 
persoonlijk contact hebben met een jongere. Wie interesse heeft, kan zich aanmelden via de website.  

 

 

Aanmelding  

Inmiddels heeft een eerste bewoner zich gemeld en de aanmeldprocedure doorlopen. Als kernbestuur 
en zorgteam zijn we hier dankbaar voor. Jongeren die vragen hebben over het wonen in Wallenburg 
en/of zich gelijk willen aanmelden kunnen dit doen via de website.  

 

 

“Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus"  

 

 

 

Het jongerenhuis Wallenburg in Ederveen is een wooninitiatief voor jongeren tussen 18 en 25 jaar die in een 
periode van ongeveer anderhalf jaar willen toegroeien naar zelfstandig wonen. Zij kunnen in het pand een studio 
huren en worden tijdens hun verblijf begeleid door het beheerdersechtpaar, leden van het zorgteam en door 
andere bij het project betrokken vrijwilligers.  


