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Van de voorzitter
OlmenEs is een gemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Antroposofie is
onze basis. Zo introduceert OlmenEs zich op de eerste pagina van haar website: olmenes.nl. Zouden
ouders hun kinderen met een verstandelijke beperking aanmelden bij OlmenEs omdat ze zelf
antroposoof zijn? Ongetwijfeld!
Maar zo is het bij ons niet gegaan. Wij zochten destijds een goede instelling voor onze dochter waar
ze zich van ons los zou kunnen maken en een gelukkig en zinvol leven zou kunnen leiden. OlmenEs
was niet zo heel ver uit de buurt zodat we op een goede dag ook daar een kijkje gingen nemen. We
waren meteen enthousiast en onze dochter ook.
Maar als je eenmaal verbonden bent met OlmenEs wil je natuurlijk ook wat meer weten over de
basis van OlmenEs, over antroposofie dus. Daarom roepen we u op om het bestuur van de VVV te
laten weten of u belangstelling heeft voor een introductiecursus antroposofie, vindt u in deze
Nieuwsbrief een artikel van Jaap van der Weg over Karma en proberen we op de verwantenavond
van 24 september een korte presentatie te laten geven over antroposofie.
Joop Visser

Overlijden Dora Bos

Op 6 maart is overleden Dora Bos (1972-2017). Zij woonde al sinds
1992 op OlmenEs en hoorde bij de eerste achttien bewoners van
OlmenEs.
Op zaterdag 11 maart is ze na een herdenkingsbijeenkomst in de
Tilia op de Natuurbegraafplaats van OlmenEs begraven. Het was
een indrukwekkende gebeurtenis.

Verslag 19 maart: Algemene Ledenvergadering en Verwantenmiddag
http://www.vvvolmenes.nl/wp-content/uploads/2013/05/2017-VVV-OE-ALV-en-VW-middag-19maart.pdf

Verslag 9 april 2017 Verwantenavond
http://www.vvvolmenes.nl/wp-content/uploads/2013/05/9-april-OlmenEs-bijeenkomst-19.30.pdf

Verwantenavond 24 september
Op 24 september organiseert OlmenEs in samenwerking met de Verwanten en Vertegenwoordigers
Vereniging een verwantenavond. De avond begint om 19:30 uur en de voorlopige agenda ziet er als
volgt uit:
1. Zorginkoop 2018 (25 min)
2. Meerjaren beleidsplan / strategisch vastgoedplan (25 min)
3. Inleiding antroposofie (30 min)
4. Vragen (10 min)

Flyer Sport en spel op OlmenEs
http://www.vvvolmenes.nl/wp-content/uploads/2013/12/Flyer-sport-en-spel-180517.pdf

Informatie over Glasbewerking op OlmenEs
http://www.vvvolmenes.nl/wp-content/uploads/2013/12/Atelier-De-Glasbakkerij.pdf

Informatie over Kringdansen op OlmenEs
http://www.vvvolmenes.nl/wp-content/uploads/2013/12/Kringdansen-juni-2017.pdf

Graag donaties voor Matoekoe, lees de brief met rekeningnummer
http://www.vvvolmenes.nl/wp-content/uploads/2013/12/Hulp-voor-Matoekoe.pdf

Cursus antroposofie: laat van u horen!
Laat het bestuur van de VVV weten of u geïnteresseerd bent om wat meer te leren over
antroposofie. Mogelijkheden waar wij aan denken en waar we graag uw mening over horen:
- Een ééndaagse intensieve workshop “inleiding in de antroposofie” door een externe deskundige
- Een cursus “inleiding in de antroposofie” voor vertegenwoordigers van de bewoners van OlmenEs,
die bestaat uit een aantal bijeenkomsten (10?) van bijvoorbeeld 2 uur op een vaste dag en tijdstip te
geven door interne en externe deskundigen.
- De mogelijkheid voor vertegenwoordigers van de bewoners om aan te schuiven bij een dergelijke
cursus die zo nu en dan voor nieuwe medewerkers van OlmenEs wordt georganiseerd door Hanneke
Weehuizen.
Stuur s.v.p. uw reactie per email naar onze secretaris Henk van den Berg secretaris@vvvolmenes.nl

Artikel: Karmische gezichtspunten rond ( verstandelijke ) beperking
door van Jaap van der Weg
“Een verstandelijke beperking geeft het leven een dominante kleur. Iemand met een dergelijke
beperking kan veel dingen niet, en is vaak afhankelijk van anderen.
Heeft een dergelijk leven zin? Kan er toch sprake zijn van ontwikkeling? Een antwoord hier op vraagt
een manier van kijken die verder kijkt dan de oppervlakte. Zeker mensen die werken met mensen
met een beperking kunnen dat, en zien veel meer.
Als je kijkt vanuit het perspectief van reïncarnatie en karma, krijgt de vraag naar zingeving nog weer
een andere dimensie. Dan is dit leven met een beperking er één tussen meerdere levens. En dan
komt de vraag wat iemand zich voor dat leven als ontwikkelingsthema voorgenomen zou kunnen
hebben in een ander licht.
Ook relevant zijn vragen als hoe het karma van de omgeving wordt gestuurd door mensen met een
beperking. En wat voor invloed deze mensen maatschappelijk hebben, alleen al door hun zijn, en
door de vragen die zij vanuit hun beperking stellen.
Karmisch kijken sluit aan bij onbewuste wijsheid die mensen in zich dragen. Er wordt niet in geduid,
er is geen sprake van dat een beperking te zien is als een straf voor tekortkomingen in een vorig
leven. Het gaat om het inleven in een leven voor de geboorte, en gevoel krijgen voor wat iemand zich
daar voor plan heeft gemaakt.”
Jaap van de Weg
(Jaap van de Weg heeft in OlmenEs al een aantal keren workshops gegeven voor medewerkers
rondom het thema ‘Karma’. Jaap is van oorsprong huisarts. Hij werkt nu in een eigen praktijk voor
psychosomatiek en ontwikkelingsgraden, is verbonden met de antroposofie en heeft zich de laatste
jaren verdiept in karmische vraagstukken. Hij houdt daar ook regelmatig lezingen en voordrachten
over.)

Rondleiding in de keuken: laat van u horen!
Bij voldoende belangstelling geeft Michel Steenman graag een rondleiding in de keuken van
OlmeneEs. Bij 10 of meer geïnteresseerden nemen we contact op met Michel om een datum of data
vast te stellen.
Interesse?
Stuur s.v.p. uw reactie per email naar onze secretaris Henk van den Berg secretaris@vvvolmenes.nl

Contributie – Van de penningmeester.
Beste verwanten/vertegenwoordigers van bewoners van OlmenEs,
Als penningmeester is het voor mij altijd een klus om de contributie ad € 10 per jaar te innen van de
130 bewoners. Daarom het verzoek aan een ieder die de contributie voor 2017 nog niet heeft
betaald, dit binnenkort alsnog te doen, door € 10 over te maken op bankrekening NL94 INGB 0007
5315 42 t.n.v. VVV Olmenes, Nieuw Rapenburg 39, 8935BG Leeuwarden. Wellicht is het een idee
om deze betaling jaarlijks te agenderen in uw telebankieren indien u daar de mogelijkheid toe hebt.
Anders gewoon aan het begin van het jaar overmaken.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Met vriendelijke groet,
Eelco Galama, penningmeester Vertegenwoordigers en Verwantenvereniging (VVV) OlmenEs
p/a Nieuw Rapenburg 39 8935 BG Leeuwarden
tel. 058-2800016 of 06 1080 2365
e-mail: e.galama@upcmail.nl

COLOFON
Deze Nieuwsbrief wordt uitgegeven
door de Verwanten en VertegenwoordigersVereniging van OlmenEs.
Voor meer informatie kijk op www.vvvolmenes.nl .

Toch nog twee foto’s van de Verwantenmiddag van 19 maart 2017.

