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Theehuis
Jansland: het
1e jubileum in
zicht!
Beste Jansland volgers,
Het jaar 2017 is al weer een feit en dit betekent, dat het Theehuis per 31
januari weer zijn gasten verwelkomt.
Eind maart viert het Theehuis haar 5-jarig openingsjubileum. Dit is een
zeer mooie mijlpaal! En tevens een moment van reflectie.
Het afgelopen half jaar is een bewogen periode geweest. Mede doordat
Petra Jansma enige tijd afwezig is geweest en nog zal zijn. Onze
vrijwilligers en leerlingen hebben ons karakteristieke Theehuis met
enthousiasme draaiend gehouden en de gasten met veel plezier
ontvangen. Wij zijn zeer trots op hen.
Over dit enthousiasme leest u in deze nieuwsbrief.
Een aantal leerlingen is doorgestroomd en zien een mooie toekomst
tegemoet. Vanaf het najaar hebben wij weer een aantal nieuwe
vrijwilligers mogen verwelkomen!
Wij zien er graag nog een aantal meer bij komen, zodat we de donderdag
weer open kunnen. Het Theehuis blijft dus op zoek naar vrijwilligers die
ons enthousiaste team willen versterken. Er zijn meerdere functies
beschikbaar.
Heb je interesse of weet je nog iemand die vrijwilliger bij ons wil worden,
meld je aan, kom langs of mail ons.
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Colofon
De Nieuwsbrief Stichting Jansland wordt
aangeboden aan vrijwilligers, geïnteresseerden
en fondsenverstrekkers.

Wij gaan er gezamenlijk weer een mooi jaar van maken!

Uitgave: Stichting Jansland
Redactie: Alexandra de Savornin Lohman

Namens het Bestuur,
Alexandra, Frans, Mieke, Mirella en Petra

m.m.v. Martine van Deventer, Christine Geldhof,
Marga Buurman en Kitty Kres, Merijn Wijchers,
Erica van der Beek

email: theehuisjansland@gmail.com
Oplage: 80 digitaal, 20 op papier

P.S. Mocht u iets leuks willen meedelen of vragen hebben, schroom
niet en neem contact met ons op!
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Verslag van een bijzondere avond in December
Ook afgelopen December was er weer een Lichtjesavond op begraafplaats Rosenburgh.
De bedoeling is om jaarlijks in de donkere dagen voor Kerst, wanneer het gemis van een dierbare vaak weer zo voelbaar is, een
avond van licht en warmte te bieden.
Een ieder is die avond welkom de met vuurkorven verlichte begraafplaats te bezoeken, zijn of haar dierbare te herdenken en
een lichtje bij het graf te plaatsen.
Voor wie wil is er dan ook nog de gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten, niet alleen op de begraafplaats zelf, maar
ook in ons eigen Theehuis.
Met een ploeg van 5 hadden we alles voorbereid en stonden we startklaar om er een mooie avond van te maken!
Het was dan wel donker, maar dankzij de met waxinelichtjes verlichte paden wisten veel bezoekers van de begraafplaats
Jansland makkelijk te vinden.
De sfeer was warm, de appeltaart bleek weer lekker en aan het eind van de avond was de pan met warme chocolademelk zo
goed als leeg!
Van een aantal gasten hoorde ik later terug hoe bijzonder ze deze avond hadden gevonden.
Aanvankelijk was er een drempel om op een donkere vrijdagavond naar de begraafplaats te komen, maar eenmaal daar maakte
de sfeer veel indruk en voelden ze een warm welkom in ons Theehuis!
Zomaar aangeschoven aan een tafel waar nog plek was raakte men makkelijk met elkaar in gesprek en werd het een avond van
elkaar ontmoeten.
Een bezorgde gast vroeg zich zelfs nog af hoeveel kilometers de bediening die avond wel had gelopen en hoe we het allemaal
toch zo goed voor elkaar hadden gekregen...
Al met al een bijzondere avond en hopelijk voor heel wat mensen een lichtpuntje in donkere dagen van gemis.
Wat fijn dat we hier vanuit ons Theehuis ook een steentje aan konden bijdragen!
Christine Geldhof

Wist u dat:
De vrijwilligerskraam bij het Theehuis









Theehuis Jansland in 2016 niet op de
vrijwilligersmarkt van Voorschoten een
kraam had?
De kraam bij het Theehuis stond? (zie
foto)
Er in de afgelopen periode 6 nieuwe
vrijwilligers ingewerkt zijn?
Anneke ook dit jaar weer een
succesvolle kerstworkshop
georganiseerd heeft?
Zij ook wekelijks de vaasjes en bloemsierstukjes op de tafels in het Theehuis
verzorgt?
Met Lichtjes avond het Theehuis zeer
druk bezocht was?
Men zelfs op het terras wilde gaan
zitten?
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Leuke meevallers
voor Stichting
Jansland
Door de lange nazomer
wisten veel mensen ons
terras steeds weer te
vinden.

De parochie van de
Laurentius kerk heeft ons
€816,- geschonken, de
opbrengst van de collecte
tijdens de dienst voor de
e
1 Heilige Communie.

Tijdens de ondernemersbijeenkomst "Lokale
kracht" is door het college
van Voorschoten
waardering getoond aan
o.a. Hema Voorschoten.
Hema Voorschoten kreeg
een cheque van € 500,- en
mocht die toekennen aan
een instelling / goed doel
binnen de gemeente
Voorschoten. Hema
Voorschoten heeft de
cheque doorgespeeld aan
Theehuis Jansland.

Een leerling aan het woord:
Een goede dag en een Gelukkig Nieuw Jaar aan U, geachte lezer!
Ik ben Merijn Wijchers, 31 jaar oud en woon in Haarlem. In de voorzomer van 2016 ben ik met een
kennis uit Voorschoten bij Theehuis Jansland geweest en mijn oog viel op de mededeling dat het
Theehuis vrijwilligers en leerlingen zocht.
Gezien mijn ervaring in de horeca en diagnose "lichte vorm van Asperger" alsook mijn behoefte om
weer te gaan werken, besloot ik te solliciteren. Ik zou zo mijn afstand tot de arbeidsmarkt kunnen
verkleinen en weer kunnen wennen aan een werkritme en de bijbehorende verantwoordelijkheden.
Na een kennismakingsgesprek en de zomervakantie ben ik eind augustus begonnen met werken op
de zaterdagmiddag. Dat beviel mij zo goed dat ik al spoedig de vrijdagmiddag en zaterdagochtend
erbij kon en mocht gaan doen.
Na enige tijd bij een re-integratiebedrijf bezig te zijn geweest, wat meer op dagbesteding neer
kwam, vind ik het erg leuk en prettig om bij een leer-werkbedrijf zoals Theehuis Jansland aan de slag
te zijn. Toegegeven, ik moest eerst wel wennen dat de nadruk wat meer op het "leer" gedeelte lag.
Eenmaal mijn draai gevonden te hebben, ben ik het leren werken sterk gaan toepassen en ben ik al
aardig gegroeid, met name in de sociale omgang en interactie met collegae. Jansland helpt mij om
mijzelf te blijven ontwikkelen en dat wordt ook gezien, erkend, aangemoedigd en gewaardeerd
door zowel collegae als leidinggevenden. Dat geeft mij moed en (zelf)vertrouwen om daarin dooren verder te gaan.
Tot slot wens ik een ieder en allen een voorspoedig 2017 en hoop dat u net als ik, nog veel mag
genieten van het goede dat Theehuis Jansland is, of het de appeltaart, cappuccino of de sfeer
betreft!

Namens Stichting Jansland
HARTELIJK DANK!

Workshop Kerststukjes maken
(red: op 12 december 2016 heeft vrijwilligster Anneke Verhoog een
kerstworkshop gegeven aan een enthousiaste groep vrijwilligers van
het Theehuis.)

Om 14 uur werden wij welkom geheten met koffie en een
heerlijk Jansland koekje. Om de sfeer te verhogen was er
gezellige kerstmuziek.
Anneke had voor veel kerstspulletjes gezorgd en konden we
met elkaar aan de slag. Wij waren met 8 vrijwilligers. Erg leuk
om op deze manier andere vrijwilligers te ontmoeten.
Eerst hebben wij een kerstboompje van dennentakken
gemaakt en versierd met allerlei balletjes en slingers. Daarna
nog een leuk kerstbord opgemaakt.
Om 16 uur gingen wij naar huis met een gezellig gevoel met
dank aan Anneke.
Marga Buurman en Kitty Kres

en ook een paar
tegenvallers….
Ook in het nieuwe jaar is
het Theehuis voor alsnog
op donderdag gesloten.
Bij voldoende back-up
aan vrijwilligers en
leerlingen zullen we op
termijn op donderdag
weer open gaan.
De kinderboerderij was
tijdelijk dicht, vanwege
de vogelgriep. Hierdoor
kwamen er ook minder
gasten naar het
Theehuis.
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Een vrijwilliger aan het woord:

Vrijwilligers gezocht!

Hallo, mijn naam is Erica.
Ik ben getrouwd en heb 4 kinderen, van wie er één
een vorm van autisme heeft. En we hebben een hond.
Ik werk als verpleegkundige in het LUMC.
Ik hou er van om creatief bezig te zijn, ook bakken vind
ik erg leuk.

Stichting Jansland is altijd blij met nieuwe vrijwilligers .
Algemene vrijwilligers die helpen bij het begeleiden van
de leerlingen, er zijn echter ook vele andere taken bij het
theehuis.

Vijf en een half jaar geleden had ik een gesprekje met
Petra Jansma op de vrijwilligersmarkt. Ik hoorde van
haar plannen om een werkervaringsplek in de vorm
van een theehuis te starten voor jongeren met
autisme en/of spraak- taalstoornissen.
Ik was gelijk enthousiast. Het leek me leuk om mijn
ervaring met autisme op deze wijze te kunnen
benutten.
Het is fijn om te zien dat we met elkaar een veilige
omgeving voor de jongeren kunnen creëren, waarin zij
tot hun recht kunnen komen.

Voor informatie en aanmelding kunt u ons bereiken via
theehuisjansland@gmail.com . Of kom eens langs en
proef van onze sfeer en ovenverse appeltaart!

Bestuur vraagt ondersteuning
In de afgelopen 5 jaar is Theehuis Jansland flink gegroeid.
Dan komt er een moment dat het nodig is om te kijken
waar we staan, wat gaat goed, wat kan beter/anders
voor de toekomst.
Hierbij heeft het bestuur ondersteuning gevraagd en
gekregen van de SESAM Academie.
De SESAM academie, zelf ook een vrijwilligersorganisatie,
adviseert en ondersteunt maatschappelijke organisaties.
SESAM adviseurs zijn experts op het gebied van
bestuurlijke- en organisatorische vraagstukken.

Over Stichting Jansland:

Tipje van de sluier …
Eind maart 2017 zal het 5 jaar geleden zijn, dat oudburgermeester Jeroen Staatsen Theehuis Jansland
officieel opende.
Rondom dit jubileum wordt een aantal activiteiten
georganiseerd voor en door (oud-)leerlingen, voor
(oud-) vrijwilligers, sponsoren, donateurs en gasten.

Petra Jansma richtte met haar echtgenoot in 2009 Stichting
Jansland op. Stichting Jansland biedt werkervaringsplaatsen aan
kinderen/jong volwassenen met een autistisch spectrumstoornis,
een taal-spraakstoornis of een lichamelijke handicap.
Het theehuis is tot stand gekomen door middel van donoren,
sponsors en medewerking van vrijwilligers.
U vindt Theehuis Jansland in park Rosenburg, Rosenburgherlaan 7
te Voorschoten. Vanaf de parkeerplaats loopt u door het linkerhek.
Openingstijden:
dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.30-17.00 uur.

Theehuis Jansland is mede mogelijk
gemaakt door:
Fonds 1818, Oranjefonds, VSB fonds, Maagdenhuis Amsterdam,
Weeshuis der doopsgezinden Haarlem.
De vele andere sponsors staan vermeld op “de appelboom” in het
Theehuis en op onze website www.theehuisjansland.nl.

