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Openingstijden  

Dagbesteding 
 

Maandag  10:00 – 16:00  

Dinsdag  10:00 – 16:00 

Woensdag  10:00 – 19:30  
17:30: maaltijd 
Gekoppeld aan een bijbelstudie 

Donderdag 10:00 – 16:00 

Vrijdag  10:00 – 16:00  

Zaterdag 10:00 – 13:00  
Doorlopend tosti’s eten. 

Zondag 17:00 – 20:00 
18:00 Eten begint  
18:45 Bijbelstudie (vrije keuze) 

 

Maandag tot vrijdag  09:00 - 12:00 

Telefoon  dagbesteding 0118 - 410696  

 
CONTACT 

E-mail  : Redactie nieuwsbrief: dagbesteding@mgbvlissingen.nl  
E-mail : info@mgbvlissingen.nl 

 

Redactie medewerkers ADRESGEGEVENS  

Wilma    Stichting MGB  
Irma    Badhuisstraat 66 
Annemijn   4381 LV Vlissingen  
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Voorwoord 
   

 
Voor u ligt de eerste editie van de MGB- nieuwsbrief!  
Het idee om een nieuwsbrief te schrijven kwam al langere tijd 
regelmatig in gesprekken met medewerkers en bezoekers naar 
voren. Nu zijn de ideeën op papier werkelijkheid geworden. Het is de 
bedoeling om op deze wijze informatie te verschaffen over 
voornamelijk de dagbesteding van MGB. Met deze nieuwsbrief 
spreken we de wens uit dat u zich meer betrokken voelt bij ons werk. 
 
De redactie bestaat uit de volgende personen: 
Wilma: Draagt ideeën aan. Denkt mee over de inhoud en vormgeving 
en doet interviews.  
Annemijn: Doet de praktische vormgeving, denkt mee en houdt de 
agenda en andere praktische informatie actueel.  
Irma: Doet interviews, werkt de interviews uit en denkt mee over de 
inhoud van de nieuwsbrief.  
 
Hebt u ideeën en wilt u een bijdrage leveren? Spreek ons even 
persoonlijk aan of stuur een mailtje 
naar: dagbesteding@mgbvlissingen.nl. Dit mailadres is alleen voor 
zaken die met de nieuwsbrief te maken hebben.  
 

 
Veel leesplezier!  
De redactie 
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Recept 
Recept v.d maand : Michels 

Tomatensoep 

ingrediënten: 

• 400 gram rundergehakt 

• 1 zakje kruidenmix voor gehakt (bv stroganoff) 

• 40 gram kruidenpaneermeel 

• 1 ei 

• 350 gram soepgroenten 

• 2 kleine uien, of 1 grote 

• 1 potje kippenbouillon met vlees 

• 2 bouillonblokjes 

• 1 liter water 

• 3 pakjes tomatenpuree (140 gram per stuk AH) 

• 1 handje vermicelli 

• 200 ml slagroom 

• Beetje olie 

 

Recept voor 4 personen. 

 

 

 

 

 

 

Bereidingswijze: 

• Zet het water met de groente. Doe bouillonblokjes en de 
kippenbouillon in een pan op het vuur. 

• Maak de gehaktballetjes van het gehakt met het ei, de 
kruidenmix en het paneermeel. 

• Voeg de balletjes toe aan de soep. 

• Pel de uien en snijdt deze heel fijn. 

• Bak de puree op hoog vuur in een koekenpan om de zuren er 
uit te halen. De puree mag donker verkleuren. 

• Bak de ui even kort aan in een beetje olie aan op hoog vuur. 

• Houd de soep op laag vuur net aan de kook. 

• Ui en tomatenpuree toevoegen en dit 5 minuten laten 
pruttelen. 

• Daarna de vermicelli toevoegen aan de soep. 

• De soep minstens 15 minuten zacht laten pruttelen. 

• Vlak voor het opdienen de slagroom toevoegen en goed 
doorroeren en op laag vuur mee laten koken. Even proeven 
en eventueel nog wat zout toevoegen. 

De soep opdienen met Turks brood met kaas/kruidenkaas. 

Tip: de soep is een dag later nog lekkerder, omdat de smaken dan 
goed hebben kunnen intrekken. 
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Agenda 

 

Dagbesteding dicht: Dagbesteding open: 

1e paasdag  21 april 2019   Goede vrijdag 19 april 2019 

2e  paasdag 22 april 2019  

Koningsdag 27 april 2019  

Bevrijdingsdag 5 mei 2019  

Hemelvaart 30 mei 2019  

Pinksteren 9 juni 2019  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gedicht 

 

Gedicht van Rebekka 

 
Met Pasen gedenken wij 

Gedenken wij 

 

Het lam voor ons geslacht 

En zo verlossing te weeg gebracht 

 

Verlossing 

Van zonden dood en schuld 

In Jezus is de wet vervuld 

 

En omdat Hij aan het kruis is gegaan 

En opgestaan 

Jaagt de dood ons geen angst meer aan 

 

Nee de dood heeft  

Niet langer het laatste woord  

Omwille van Hem 
 

Die voor ons werd doorboord 
Zijn offer bracht redding 
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En verzoening met de Vader 

 

Daardoor staan wij zonder zonde 

Voor Zijn troon 

En zullen straks eeuwig bij Hem staan 

Wat een feestmaal zal dat zijn 
Voor eeuwig verlost 

Dat heeft Hem alles gekost 

 

Maar dat heeft Hij zelf zo graag gewild 

Dat wij weer Zijn kinderen konden zijn 

En eeuwig met Hem verenigd zullen zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview 
Wilma interviewt:  

Sjaukat van der Mull 

 

Sjaukat, kan je wat over jezelf vertellen?  

 

Ik ben in 1956 in Nederlands-Indië geboren als jongste van 7 kinderen, 3 
maanden na het overlijden van mij vader. Dus ik ben opgevoed door mij 
moeder. Zij was overtuigd christen. Mijn vader was een islamiet en mijn 
ouders hadden afgesproken om hun kinderen neutraal op de voeden. 
Door de vroegtijdige dood van mijn vader heb ik dus toch een christelijke 
opvoeding gekregen.  
Eind jaren 50 zijn we naar Nederland gevlucht vanwege de politieke 
spanningen die in Indonesia heersten. We kwamen in Hansweert terecht. 
Ik ben getrouwd en vader van 2 kinderen. Ik had graag meer kinderen 
gewild, maar dit was helaas niet mogelijk. We hebben een zoon van 28 
jaar en een dochter van 23 jaar oud. Zij werken en studeren buiten 
Zeeland.  
 
Hoe is MGB ontstaan?  
In de jaren 70 studeerde ik in Tilburg voor sociaal pedagoog en ontmoette 
daar Hans Schrier, die orthopedagogiek studeerde. Hans was toen geen 
christen, ik wel. Tien jaar later ontmoetten we  
elkaar weer en Hans was in tussentijd tot geloof gekomen. We bleken een 
gezamenlijke droom te hebben en In 1993 zijn we met MGB gestart. We 
begonnen met een jongenshuis en een jaar later volgde het meisjeshuis. In 
eerste instantie werkten we vrijwillig vanuit onze roeping en hadden er een 
parttimebaan bij. Ook alle medewerkers werkten vrijwillig en voelden de 
roeping van God om dit werk te doen. In 2003 kregen we de mogelijkheid 
om mensen vanuit een PGB te begeleiden en konden we mensen een 
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betaalde baan bieden. Vanaf 2012 konden er contracten met de 
gemeenten afgesloten worden om de zorg te financieren.   
 
Is er veel strijd of tegenstand geweest rondom MGB?  
Jazeker! We begonnen in 1993 met MGB, naast een reguliere baan. Mijn 
werkgever wilde op den duur dat ik zou stoppen met MGB, men was van 
mening dat mijn huidige functie niet samen kon gaan met deze 
vrijwilligersorganisatie. Tenslotte is mijn arbeidscontract ontbonden op 
basis van een verstoorde arbeidsrelatie. Verder was de buitenwereld heel 
sceptisch. De naam Met Gods Begeleiding is natuurlijk geen gangbare 
naam. Mensen dachten dat we niet professioneel zouden zijn of een sekte 
waren. Dus er waren veel vooroordelen die overwonnen moesten worden. 
Dat is naar mijn idee goed gelukt, we werken goed samen met 
verschillende zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties. 
 
 
Is MGB geworden zoals je gedacht had?  
Nee, ik had nooit gedacht dat we een betaalde zorginstelling zouden 
worden. Dat biedt een hoop kansen, maar we moeten ook onze christelijke 
identiteit bewaken en zorgen dat geld niet de belangrijkste factor 
wordt.  Wat ook mooi is dat het mogelijkheden biedt om 
andere projecten te steunen. Verder wordt er bijvoorbeeld gratis lunch 
aan de bezoekers van de dagbesteding aangeboden.  En de medewerkers 
kunnen betaald worden, dat is ook heel mooi. Ze werken in de eerste plaats 
voor God, maar er moet ook brood op de plank zijn. (Efeziërs 6:7) Dus MGB 
is nog veel mooier geworden dan ik gedacht had.   
Wat zijn jouw taken als directeur van MGB?  
Ik moet de visie bewaken en verder ben ik aanspreekpunt voor de 
medewerkers. Ik stel de begroting vast, waarin staat hoe het geld besteed 
wordt.  Verder ben ik vertegenwoordiger van de stichting bij de overheid. 
Dat doe ik samen met Mattias, want die kent de ambtelijke wereld ook 
goed. Een voorbeeld is een overleg met Orionis om te kijken hoe we de 

afstand die cliënten hebben ten opzichte van de arbeidsmarkt kunnen 
overbruggen.  
   
Wat is het mooiste dat je meegemaakt hebt?  
We hadden eens een cliënt, Sjaak, die terminaal ziek was en geen contact 
met zijn familie had. Als laatste wens wilde hij graag contact met een 
buitenechtelijke zoon, waar hij al 40 jaar geen contact mee gehad had. We 
zijn op onderzoek uitgegaan en de zoon was geëmigreerd naar Canada. 
Lastig, want de klok tikte door. Wat bleek, die man was net die week in 
Nederland bij zijn moeder in Domburg op bezoek. De zoon was heel blij dat 
hij zijn vader kon ontmoeten en ze hebben samen een goed gesprek gehad. 
En wat ook belangrijk voor Sjaak was dat hij nog kon regelen dat zijn zoon 
erfgenaam kon worden. Na het bezoek vertelde Sjaak dat het de 
gelukkigste dag van zijn leven was geweest. Een paar dagen later overleed 
hij en hebben we hem begraven. Sjaak was christen, niet bang 
om te sterven en heel nieuwsgierig naar de hemel.  
 
En het grappigste?  
Er was ongeveer 25 jaar geleden een verslaafde jongen die erg 
belangstellend was naar het geloof in God. We hebben gebeden en hij 
heeft zijn leven aan Jezus gegeven. Ik begeleidde hem elke week en 
gaf Bijbelstudie. Op een gegeven moment vroeg ik hem hoe het met hem 
ging. Hij vertelde dat het heel goed met hem ging. Als hij nu naar de Aldi 
ging om te stelen was hij niet meer nerveus. Ik heb zo veel vrede in mijn 
hart”, vertelde hij. Hier moest ik vreselijk om lachen. De tien geboden 
moest hij nog ontdekken.  
 
Hoe hoop je dat de organisatie zich gaat ontwikkelen?  
Ik hoop dat de medewerkers en de cliënten die God kennen, samen de kerk 
gaan vormen. Daar bedoel ik mee dat we met elkaar vorm gaan geven aan 
de opdracht van Jezus. Dat we elkaar tot hand en voet zijn en onze gaven 
bundelen om licht en zout in deze wereld te zijn. We zijn voor God allemaal 
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gelijk, maar hebben verschillende taken. Iedereen heeft zijn plaats in het 
lichaam van Christus.  
 
Werkt MGB samen met andere instellingen en met kerken?  
Ja, we hebben afspraken met diverse maatschappelijke organisaties, dat 
loopt allemaal. We hebben geen officiële overeenkomsten met kerken 
maar wel veel informele contacten. We stimuleren wel dat mensen die tot 
geloof komen een kerkgemeenschap opzoeken.  
 
Hoe kunnen cliënten wat merken van deze samenwerking?  
Ik hoop dat cliënten merken dat de hulpverlening goed verloopt. Als er 
afspraken gemaakt worden met bijvoorbeeld Sta Op Zorg en Orionis is dit 
allemaal ten gunste van de cliënt.  
 
Bedankt voor dit interview, Sjaukat!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie: Micha 

 

Vakantie 
Micha: 

Week 25 
Vanaf 17 juni 

Week 26 Week 27 

 
 
Tijdens deze vakantieweken is Micha niet beschikbaar voor de 
houtbewerking.  

 

 

 

 

 


