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Een geblende community 

LIEVE MENSEN, 

   op onze stoep  

Ze zit snikkend aan de bar in BLEND. Al een jaar 
woont ze naast ons in de daklozenopvang. Ze komt 
regelmatig even buurten en een bakkie doen. Nu lijkt 
ze ontroostbaar. "Voor het eerst ben ik een weekend 
alleen geweest. En dat is zo *#@)- moeilijk! Ik wens 
het niemand toe." 
 
Anderhalf jaar had ze een relatie. Dat is recent op de 
klippen gelopen. Nu staat ze er alleen voor. Hoewel, 
alleen ... Bij BLEND vindt ze een luisterend oor in een 
gezellige huiskamer. En daarin is ze niet de enige.  
 
Dagelijks komen hier mensen uit de buurt. Sommigen 
spontaan, anderen omdat ze een voucher in hun 
voedselpakket hebben ontvangen. Via het project 
'Geknipt voor de toekomst' ontvangen we allerlei 
Bloemhofbewoners die geholpen zijn met een gratis 
knipbeurt, kledingstuk en koffie. Er zijn 350 bonnen 
gesponsord door twee fondsen en de gemeente 
Rotterdam. 
 
Over de gemeente Rotterdam gesproken ... Niet 
alleen mensen met lage inkomens en een beperkt 
sociaal vangnet komen binnen. Ook iemand als de 
stadsmarinier is hier vaak te vinden. Ze heeft al 15 
wethouders binnengebracht. In het nieuwe jaar 
hopen we de burgemeester zelf te ontvangen.  
 
En dan zijn er de studenten, kunstenaars, ouderen, 
Turkse vrouwen, Bulgaarse arbeiders, spirituele 
zoekers, LHBT-ers, ex-gedetineerden ... 
 
  

REAGEREN? GRAAG! 
Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, 

abc@hansencarolien.nl, 06-45061353 
ABC 

Carolien schrijft Sjaans kerstwens voor in de boom 
 
In BLEND bieden we een blend aan diensten en 
producten – zaak, zorg, zingeving, koffie, kleding, 
kapper – om een geblende community te vormen. 
 
Het krijgt langzaam maar zeker vorm. Inmiddels zijn 
we 9 maanden open. Op alle vlakken zien we groei. De 
zaak draait financieel nog niet break even, maar de 
omzet neemt steeds een beetje toe. De zorg krijgt 
vorm via sociale activiteiten als het BLEND diner en de 
naailessen. En qua zingeving zagen we in de afgelopen 
tijd een toenemend aantal deelnemers aan onze 
gespreksgroep. 
 
Op naar 2022 ... 

JANUARI '22: 
GEBEDSMAAND 

mailto:hanscarolienabc@gmail.com
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KOOP JE KOFFIE NU BIJ BLEND! 
 

Het jaar begint natuurlijk niet best met een lockdown. De inkomsten 
kelderen. Activiteiten vallen stil. Rekeningen blijven komen. Maar 
we laten ons er niet door uit het veld slaan. Inmiddels hebben we al 
tien ideeën voor wat wél kan. Goed nieuws: jij kunt ons helpen! 
Hoe? Door koffie te kopen bij BLEND. Dat is driedubbel genieten: 
 

✓ Het gaat om heerlijke Brazilliaanse bonen of snelfiltermaling, 
aan huis geleverd of in BLEND af te halen. 

✓ Geplukt door biologische boeren die een eerlijke prijs 
ontvangen (geen fair trade, maar direct trade). 

✓ En met je aankoop maak je ook nog eens de BLEND missie in 
de Bloemhofbuurt mede mogelijk. 

 
Bestellen kan eenvoudig: 

1. Stuur je adresgegevens naar info@hansencarolien.nl  
2. Laat weten wat je wilt: 

a. 500 gram bonen of snelfiltermaling:  € 12,75  
b. 1 kg bonen of snelfiltermaling:   € 24,75 
c. Zelf afhalen of laten verzenden:  € in overleg

  
 
HOE GAAT MET ...?  
 

... Hans In de lockdown tijd wil hij een boek schrijven en een videoserie maken ter voorbereiding op een 
nieuwe tweejarige teamtraining voor interculturele kerkplanters én voor het vak gemeetestichting dat 
hij mag gaan geven op het Evangelisch College.  

... Carolien Zij krijgt langzaamaan wat meer energie, al lijkt een maagbacterie weer roet in het eten te gooien. 
Mentaal wordt ze gesteund door Kim, de net tot geloof gekomen psychoge die boven BLEND is komen 
wonen. Geestelijk gaat het goed; ze ervaart de Heer vaak heel dichtbij. 

... Samuël Hij zit in het laatste jaar van het Grafisch Lyceum en loopt stage bij een interessant bedrijf dat 
livestreams maakt voor partijen als Defensie en de KPN. Het is gevestigd in de onderzeebootloods, 
samen met allerlei innovatie bedrijven. Of hij er na zijn stage blijft? We hebben nog geen idee. 

... Roos  Baalt enorm van de lockdown, want ze had allerlei plannen voor de kerstvakantie. Maar ze kijkt ook 
graag in kansen en wil nu versneld gaan starten met haar rijbewijs. Ze heeft het erg naar haar zin op 
het Hoornbeeckcollege waar ze maatschappelijk werk volgt. Binnenkort start haar stage. 

... Rhodé Is de altijd levendige en aanwezige creatieve explosie van het gezin. Dit jaar begonnen op de Passie 
waar ze goede cijfers voor de Havo haalt. Nog steeds even enthousiast voor het dansen dat ze graag 
samen met haar zus doet; Rhodé hip hop, Roos ballet. 

 
 
JANUARI: BIDDEN VOOR BLOEMHOF 
 

Gebed is de motor achter onze missie in de wijk. In 
januari willen we er uitgebreid aandacht aan geven. 
  

✓ Gebedswandelingen 
✓ Dagelijkse updates 
✓ Vierentwintiguur gebedsketting 

 
Wil je meedoen? We gebruiken een appgroep, 
waarin inmiddels ruim 40 bidders actief zijn. App 
Hans via 06 36015061 en je wordt toegevoegd. 

VAN PENNINGMEESTER PETRA 
 

Hartelijk dank voor alle giften die 
ook in 2021 zijn binnengekomen. 
Op een bedrag van € 1.000 na is 
het streefbedrag gehaald. We 
vinden het heel bijzonder dat God 
via jullie als achterban voorziet! 

 
Overweeg je een extra eindejaarsgift? Heel graag! Dat 
kan via stichting ICP, NL36 INGB 0008 9859 37 o.v.v. 
gift project Rotterdam. 
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