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JAARVERSLAG 
Tijd van ziekte en terug naar binnen 
Dit jaar kreeg ik (Quinta) zelf te maken met een terugslag. Daardoor zijn nieuwsbrieven en 

andere zaken zoals verbouwingen en realiseren van een rustpunt plek bijvoorbeeld, nog 

niet gelukt.  Op 22 februari 2022 (mooie datum met angel numbers 😉😉) ging ik onderuit. 

Mijn evenwicht was compleet verdwenen. Op onderstaande manier heb ik toch van het 

mooie voorjaarsweer kunnen genieten en grotendeels vanuit deze stoel gewerkt. 

Van februari tot december (van 50% ziek naar 75% beter naar nu 100% beter) heb ik met 

deze ‘call of nature’ zo’n 10 maanden gestoeid. Af en toe bij sommige bewegingen en bij 

teveel prikkels (geluid en licht) word het weer licht in instabiel in mijn hoofd. Ik vermoed 

dat ik voorlopig wel rustiger aan moet doen dan ik gewend was. Nog meer stress 

voorkomend dan ik zelf al deed en dat merk ik vooral aan mijn snelheid van denken. Die is 

echt trager geworden. Kortom een jaar van bezinning, van delegeren, van loslaten en 

goed zorgen voor mijzelf en toch……….    een heleboel gedaan. Met de hulp van Max 

(secretaris van de stichting) die enorm veel heeft opgepakt en gedaan, zodat alles wel 

bleef doorgaan hier in Drouwenermond.  

Het verder verslag gaat over al deze punten die ondanks mijn gezondheidsverhaal toch 

allemaal hebben kunnen doorgaan.  

Samenwerking voor realiseren grotere dromen 
De samenwerking met Timetools Innovation loopt nog steeds, echter op een lager pitje. 

Dat heeft alles te maken met de gezondheid van mij het afgelopen jaar.  Ik moest 

noodgedwongen wat stappen terug doen. Zo heb ik ook veel minder kunnen doen voor 

European Anti Poverty Netwerk waar ik ook voorzitter van ben. Gelukkig heb ik nog wel de 

begeleiding van twee ervaringsdeskundigen voor EAPN naar Brussel eind November 
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kunnen doen. Grote dromen hebben, maar niet de poen of een netwerk met poen, maakt 

het toch wel lastig om dingen voor elkaar te krijgen. In de huidige realiteit zien ik steeds 

meer vergelijkbare projecten ontstaan bij mensen die wel deze armslag hebben en vanuit 

een eigen stukje land en huis, aan de slag gaan om iets van community en 

natuurverbinding te realiseren. Ik krijg steeds meer het gevoel dat ik meer de inspirator 

ben. Een persoon die een transformatie helpt aansteken waardoor er steeds meer 

‘kantelingen’ ontstaan. Ik heb vaak gevoeld dat het zijn van ‘aanjager en een aankondiger 

en verspreiding van kennis, mijn taak is. En ook de visie van ONS KantelHuis, lijkt te 

werken als ‘aansteker’ van vergelijkbare projecten. En nee, nog steeds ben ik niet iets 

tegengekomen dat zo compleet en zo ‘anders’ is als ONS Kantelhuis, alhoewel het 

concept van werken die vanuit Timetools Innovation wordt gebruikt, wel dicht in de buurt 

komt. Ik blijf werken aan de mini-versie van ONS Kantelhuis en kijk ook wat er kan en wil 

ontstaan in variaties hiervan en in grotere versies.  

Blog in de dorpskrant 
In een blog aan het begin van 2022 deed ik weer een voedselbos oproep. Dit keer 

kwamen daar twee reacties op. Twee vrouwen die hier wel over wilden meedenken en 

doen. Dat heeft opgeleverd dat we geen voedselbos willen, maar een multifunctioneel 

dorpsbos. We hebben ook een buren-soep dag georganiseerd en daar de naaste buren 

over de gedachten voor een dorpsbos geïnformeerd. Van iedereen die in onze kanteltuin 

van de heerlijke soepen aan het genieten was, kregen we enthousiaste reacties.  

Hierover heb ik het volgende in de laatste dorpskrant van 2022 geschreven. Er is ook een 

bijeenkomst geweest in het dorpshuis over het 200 jarig bestaan van Drouwenermond en 

daar hoorden we dat het gebied wat we voor ogen zagen verkaveld naar kleinere stukken 

grond verkocht zal worden door de gemeente. Dat is dan wel jammer. Doch daar houdt 

het dromen over een Drouwenermonds Dorpsbos (DD) niet mee op.  

 

In de krant was het volgende te lezen:  

“Drouwenermonds Dorpsbos en ONS Kantelhuis, een mooie combinatie.  
Kolom : Quinta Ansem, voorzitter Stichting Herkansing over de ontwikkelingen van 
ONS Kantelhuis. 
Hoe breng je meer levendigheid in ons dorp? Hoe zorg je ervoor dat wonen in 

Drouwenermond voor ook jonge mensen aantrekkelijk is? Hoe zorg je voor een 

betekenisvolle rol hierin? Hoe zorg je dat het dorpsbos voordeel oplevert voor het 

Dorp? Met andere woorden, hoe zorgen we voor een kleine bloeiende lokale 

economie waar heel het dorp van kan profiteren? Met deze vragen zijn 

initiatiefnemers gaan brainstormen en kwamen op het idee om een multifunctioneel 

dorpsbos te realiseren. Enkele voorbeelden voor het bos. Met dagbesteding samen 
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werken, zodat het dorpsbos van betekenis kan zijn.  Combinatie van Tiny 

permanente bewoning, met een paar herstel plekken voor mensen die nu tussen 

wal en schip belanden (www.onskantelhuis.nl). Cursussen over de natuur, met 

natuurspeelplekken voor kinderen (bezoek van schoolklassen). Teambuilding 

sessies bushcrafting. Producten van diverse bessen, frambozen en aardbeien. 

Ruimte voor dorps bijeenkomsten. Een plek om met je (klein)kinderen te wandelen 

en te spelen. Een recreatief Dorpsbos met kleine tot grotere verdienmodellen die 

ervoor zorgen dat het Drouwenermonds Dorpsbos economisch zelfstandig en 

sociaal van betekenis kan zijn en blijven. Er is inmiddels een concept businessplan, 

met diverse rekenmodellen en begroting. Zodra we dat af hebben gaan we contact 

leggen met de juiste wethouders en anderen.” 

En dat gaan we ook doen. Kijken of er nog openingen zijn voor het stuk land achter onze 

huizen, of dat het op een andere plek kan worden gerealiseerd. We gaan ervoor.  

Oogsten, verwerken tot donatie producten (verdienmodel 1)  
Ook het verwerken van de oogst uit de vriezer kwam langzamer tot stand door mijn ‘uit 

balans’ zijn. Toch is het gelukt om met de pruimen van vorig jaar heerlijke chutney te 

maken en zo onze productenlijst uit te breiden met pruimenjam, chutneys’, suikervrije 

pruimensaus en pruimen op lichte siroop. Dat maakt onze donatiekar ook leuk, We 

hebben bijna nooit dezelfde dingen.  

Een paar recepten doen we wel hetzelfde, zoals de gele frambozen, citroen en peren jam. 

Die combinatie is zo lekker! Gelukkig was ik tijdens de oogsttijd (late lente tot aan einde 

zomer) goed genoeg om mee te helpen met het oogsten. Ook dit jaar was de pruimen 

oogst rijk, maar ook de gele aalbes heeft op een plant zo’n 5 kilo bessen opgeleverd! 

Bijzonder veel. De perenbomen zijn helaas nog niet voldoende hersteld geweest om weer 

peren te leveren. Die hebben dus meer tijd nodig. Van de 10 ‘red van de snipperraar’ 

fruitbomen hebben we redelijk wat appels mogen plukken. Ook de goudrenet deed het 

oké. Minder als het jaar daarvoor, doch toch weer aardig wat appelstukjes in de vriezer 

kunnen doen voor toekomstige producten. En van de frambozen kwamen weer kilo’s af. 

De josta bessen hebben we helaas niet goed kunnen bijhouden, waardoor daarvan het 

meeste voor de vogels is geweest. Van de zwarte bessen hebben we cassissiroop 

gemaakt. Dat hebben we ook van de frambozen gemaakt. Roze frambozensiroop met 

chocolade munt en gele frambozensiroop met rozemarijn. Allebei heerlijk van smaak. Op 

de valreep van de bloesemtijd is het mij ook nog gelukt om van de vlierbloesem siropen te 

maken. Die waren zo weg uit de donatiekar.  
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De secretaris (Max) heeft een bord gemaakt voor aan de 

straat en vanaf dat moment is de afname van producten uit de donatiekar enorm 

gestegen. Dat is ook wel te zien aan het totaal bedrag wat aan donaties via de donatiekar 

en broodjes is binnengekomen (zie ANBI Status en donatiecontracten (verdienmodel 5)).     

Zonnepanelen (verdienmodel 2) 
De eerste opbrengst en de tweede opbrengst van de zonnepanelen staat beiden in dit 

financieel jaar geboekt. Dat heeft te maken met het feit dat de energie jaarafrekening voor 

het einde van dit jaar is gedaan en we ook de opbrengsten nog voor het einde van dit jaar 

naar de stichting konden boeken.  

Bij elkaar is dat een mooi bedrag van € 1.183,67 geworden. Wij zijn zelf nog zuiniger gaan 

leven door bijna niet warm te douchen (douchen buiten met koud water) en de verwarming 

gaat ook heel weinig aan. We koken op hout en die houtkachel verwarmt ook het deel 

waar we het meest in zijn, de woonkeuken. Dus daardoor hebben is de opbrengst van ook 

dit jaar best goed te noemen. We zullen zien hoe dit met al die energie gekte verder zal 

uitpakken.  

Inzet eigen uren (verdienmodel 3) 
Dit jaar ben ik een paar keer gevraagd als adviseur voor de organisatie Sterk uit Armoede. 

Die gelden schenk ik ook aan de stichting, door vanuit de stichting te factureren. Ik doe het 

werk en de stichting krijgt het geld. Mooi geregeld toch! Ik heb geen ruimte gehad om ook 

iets met coaching of training te doen want zoals ik al vertelde, ik moest behoorlijk wat 

stappen terug doen. Deze twee opdrachten heb ik gelukkig nog wel kunnen doen.  

Mocht mijn energie zo blijven (of weer groter worden) dan kan ik volgend jaar kijken of er 

weer meer mogelijk is. Daar heb ik dan wel opdrachten voor nodig. Weet je wat voor mij, ik 
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hou me aanbevolen. Mijn specialiteit is het vinden van de uitsluitmechanismen die in 

beleid en uitvoering zitten, vanuit ervaringsdeskundigheid op het gebied van armoede en 

uitsluiting (inclusie visie). Geïnteresseerd? Lees het gratis downloadbare boek 

‘ervaringsdeskundige dat bent je’.  

Onze tuin als Campspace kampeerplek (verdienmodel 4) 
Dit jaar begonnen de boekingen voor onze tuin langzaam aan op gang te komen. 

Er hebben 16 mensen (9 boekingen) onze tuin gevonden en hier gekampeerd.  

Hun reactie op de tuin en op ONS Kantelhuis was overwegend positief. En we hopen dat 

we volgend jaar ook gevonden worden. Het is een klein verdienmodel, want het kost 

helemaal niet zoveel om hier je tent op te zetten (extra’s kunnen worden bijbesteld, zoals 

volledig ontbijt, broodjes, diner gekookt door ons, hottub gebruik en hout om te stoken). 

Het is een plek voor naturisten, maar dat is niet een voorwaarde. Hieronder vind je een 

link met meer informatie over onze kantelkampeerplek. 

https://campspace.com/nl/s/naturistisch-kamperen-in-eetbare-

fruittuin_5389?pitchTypeId=3314&startDate=2022-01-22&endDate=2022-02-

26&numberOfAdults=2&numberOfChildren=0&filter%5Baccommodations%5D%5B0%5D=

bring_tent 

Wil je ons helpen meer gasten te krijgen? Stuur deze link dan door naar je familie of 

vrienden, die zo’n aparte natuurplek wel kunnen waarderen. Of deel deze link in je Social 

Media. Qua donaties (alle inkomsten zijn ook donaties) heeft dit € 373,00 opgeleverd. Alle 

beetjes helpen.  

ANBI Status en donatiecontracten (verdienmodel 5) 
Er zijn helaas geen donatiecontracten bij gekomen. Dat is jammer. Jammer voor ONS 

Kantelhuis en jammer voor hen die hiermee een leuke belastingaftrek kunnen realiseren. 

Want met deze donatiecontracten is een gift bij de belasting direct en volledig aftrekbaar 

(geen drempelbedrag). Als voorbeeld. 5 euro per maand betekend dat je op jaarbasis 

bedrag 60 euro hebt gedoneerd. Daarvan krijg je dan zelf een deel van terug. Waardoor je 

daadwerkelijke schenking lager is dan de 60 euro. Wil jij ook zo’n contract? Op de site 

vind je de uitleg hierover. Donatie/Schenkingsovereenkomst - ONS KANTELHUIS 

Financiële status 
Het gaat nog steeds goed. De groei is verder gegaan. We zijn weer met een positief saldo 

gestart en met een positief hoger saldo geëindigd. Er moet nog wat extra opzij worden 

gezet, voor de realisatie van de workshopruimte, die langzamerhand steeds dichterbij lijkt 

te komen. Als we die kunnen realiseren zal dit weer een extra verdienmodel zijn. Denk aan 

https://www.uitgeverijanderszins.nl/ervaringsdeskundige-dat-ben-je/
https://campspace.com/nl/s/naturistisch-kamperen-in-eetbare-fruittuin_5389?pitchTypeId=3314&startDate=2022-01-22&endDate=2022-02-26&numberOfAdults=2&numberOfChildren=0&filter%5Baccommodations%5D%5B0%5D=bring_tent
https://campspace.com/nl/s/naturistisch-kamperen-in-eetbare-fruittuin_5389?pitchTypeId=3314&startDate=2022-01-22&endDate=2022-02-26&numberOfAdults=2&numberOfChildren=0&filter%5Baccommodations%5D%5B0%5D=bring_tent
https://campspace.com/nl/s/naturistisch-kamperen-in-eetbare-fruittuin_5389?pitchTypeId=3314&startDate=2022-01-22&endDate=2022-02-26&numberOfAdults=2&numberOfChildren=0&filter%5Baccommodations%5D%5B0%5D=bring_tent
https://campspace.com/nl/s/naturistisch-kamperen-in-eetbare-fruittuin_5389?pitchTypeId=3314&startDate=2022-01-22&endDate=2022-02-26&numberOfAdults=2&numberOfChildren=0&filter%5Baccommodations%5D%5B0%5D=bring_tent
https://onskantelhuis.nl/donaties/
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B&B mogelijkheden, maar ook verhuren voor het doen van workshops. We hebben 

gekozen om niet nog meer extra af te lossen voor zonnepanelen lening. Want dan duurt 

het nog langer voordat de workshopruimte kan worden gerealiseerd.  

We zullen daarom nog steeds een groot deel van de aflossing zelf hebben moeten 

betalen. De terug levering zonne-energie is niet voldoende om de aflossing te kunnen 

dekken. Doch we hebben al veel kunnen aflossen, dus ook daar komt het einde in zicht.  

 

We hebben dit jaar veel aan extra donatie inkomsten kunnen binnenhalen. De donatie 

voor de plek voor Leon, de donaties vanuit de Campspace gasten, de donaties via de 

donatiekar en donaties voor de broodjes en alles wat er nog extra is binnengekomen.  

Het totaal aan ‘donaties is daarom hoger dan in de balans en resultatenrekening lijkt te 

zien. Omdat een aantal posten niet als donaties worden benoemt, maar feitelijk dat wel 

zijn. Al met al maakt dat we zo’n € 6.747,16 hebben binnengehaald. Uiteraard hebben we 

ook kosten. Zoals de aflossing van de zonnepanelen, het aanschaffen van goederen (o.a. 

potjes, flesjes, verpakkingsmateriaal, meel) en bank en administratie kosten, reclame 

materiaal, enzovoorts. Hoe professioneler je dingen aanpakt, hoe meer kosten er bij 

komen. Ik blijf altijd zoeken naar de creatiefste en betaalbaarste oplossing. En gaat het 

niet linksom, dan ga ik rechtsom, of onderdoor of tussendoor. Het maakt mij niet uit. Het 

proces om er te komen is belangrijker dan het doel zelf. En met dit proces, raken we vele 

harten en beïnvloeden we (hopelijke positief) velen andere ideeën voor een betere 

samenleving.  
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Strategische besluiten en vooruit kijken 
Nawoord van de voorzitter: 

Samen met Max Willemsma en Jo Bothmer (op de achtergrond) zijn we ook dit jaar 

doorgegaan om het gedachtengoed van Stichting Herkansing en ONS Kantelhuis te 

verspreiden. Dat naast de verdere opbouw van de mini-versie van ONS Kantelhuis.  

We gaan dat verspreiden en verder bouwen het komende jaar doorzetten. Wellicht lukt het 

ons om de workshopruimte te kunnen realiseren. We komen al in de buurt van de 

benodigde financiën hiervoor. Ook al gaat alles dan stapje voor stapje, of zoals een goede 

vriendin van mij ooit zei. boterham voor boterham, er zijn verschillende processen in gang 

gezet en wij gaan gestaagd door. Door met samenwerking met anderen, door met het idee 

van een Drouwenermonds Dorpsbos, met het creëren van diverse verdienmodellen.  

Het van betekenis kunnen zijn, is zo belangrijk! En met ONS Kantelhuis en alles wat 

daardoor wordt aangeraakt en beïnvloed, dragen wij bij aan die andere wereld waar 

mensen er werkelijk toe doen. Dwars door alle huidige maatschappelijke ontwikkelingen 

heen.  

Liefde overwint altijd 

 
 
 

Quinta Ansem 
Voorzitter Stichting Herkansing 
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