
Herstellerij de Eenvoud

Verslag over 2014

1. Inleiding

Het afgelopen jaar is het eerste jaar waarin Herstellerij de Eenvoud op volle toeren heeft 
kunnen draaien. En dat is ook gebeurd. Het aantal overnachtingen op jaarbasis is 
toegenomen van 242 in 2013 tot 477 in 2014. In 2015 hopen we nu door te kunnen stijgen 
naar 560 waar eerder nog werd uitgegaan van 460. Wellicht dat toch al in 2016 de 
theoretische break even omzet van 650 overnachtingen bereikt kan worden.

De naamsbekendheid in Nederland is gestaag toegenomen. We onderhouden nu 
contacten met 39 organisaties in Nederland , terwijl de teller per ultimo 2013 nog maar op 
16 stond. Het aantal bezoekjes aan de website is met 47% gestegen en het aantal 
bezoekjes aan de FB pagina zelfs met bijna 80%

 In totaal hebben we op de Herstellerij in 2014 41  (2013 – 22) gasten mogen begroeten 
die hier dus in totaal 477 nachten hebben doorgebracht. Vrijwel iedereen is veel beter in 
hun vel zittend weer vertrokken na een bezoek dat gemiddeld 11,5 dag heeft geduurd. 
Daarbij moet worden aangetekend dat drie personen hier respecteivelijk 6, 8 en 17 weken 
geweest zijn. Met bijna iedereen hebben we nog steeds contact en het is zeer verheugend 
te kunnen melden dat het over-overgrote deel  van iedereen die hier vanaf juni 2013 
geweest is nog steeds clean is en positief & opgeruimd in het leven staat. 

Ook in 2014 zijn de 



renovatieactiviteiten gewoon door gegaan en dat moet ook wel kijkend naar het 
toenemend aantal gasten. In de boomgaard is het Tuinhuis '”e Verger''  helemaal 
opgeknapt en kan nu onderdak bieden aan 4 personen, bij voorkeur een gezin of 2 stellen. 
De keuken en kook capaciteit is vergroot, binnen en buiten en is nu toereikend voor 18-22 
personen. Met 5 toiletten met wasgelegenheid is ook het sanitair (krap) toereikend voor 
topdagen.

2. Ervaringen

Voortbordurend op de ervaringen opgedaan in 2013 hebben we in 2014 geprobeerd om 
een aantal themaweken ( yoga, meditatie, levensverhaal, sport. tuinieren, fietsen, etc) te 
organiseren. Het volledige programma is als bijlage toegevoegd.. Helaas moeten we 
concluderen dat dit met uitzondering van de Schrijfweek geen succes is gebleken, Het 
minimaal benodigd aantal deelnemers werd bij herhaling niet gehaald en de voorbereiding 
kostte onevenredig veel tijd en energie. Deze themaweken zullen dus in 2015 niet meer 
worden aangeboden.. De zogenaamde Joie de Vivre vakantieweken waren daarentegen 
wel succesvol . Hoewel het weer niet echt meewerkte hebben in totaal 27 fellows met hun 
partners en kinderen hier een deel van hun zomervakantie doorgebracht. Veel plezier, veel 
onderlinge uitwisseling, veel onderlinge steun, een ervaring die in 2015 zeker voor 
herhaling vatbaar is.

Zelf hebben Anita en ik ook een flinke groeispurt doorgemaakt. Ons eigen herstel vordert 
en verdiept zich gestaag en dat vertaalt zich ook naar het steeds beter kunnen inspelen op 
de hulpvragen van gasten. Dat speelt zich voornamelijk op het spirituele vlak af. Niet 
verwonderlijk want dat is van het begin af aan onze insteek geweest. Het stoppen met 
gebruiken is eigenlijk stap 0 waarna de 12 stappen die volgen, in feite samen een 
spirituele ontdekkingsreis vormen. Veel herstellenden ervaren een bepaald soort 
gevoelloosheid, een gebrek aan empathie of een onvermogen tot wezenlijk kunnen 
verbinden. .Het opvullen van die gevoelde leegte is van het grootste belang om weer een 
gevoel van betekenis, van eigenwaarde te kunnen opbouwen. Noodzakelijk om op termijn 
weer als volwaardig lid van de samenleving te kunnen functioneren.

De rust, de ruimte, de stilte en het levensritme in de Auvergne zijn bij uitstek geschikt voor 

: Auvergne bos in de zomer



zo'n spirituele ontdekkingsreis. Ons huis en de omgeving zitten vol positieve, aardse 
energie. Op minder dan 10 km zitten een spiritueel centrum, een yoga/shiatsu huis en een 
Boeddhistische tempel waar volop gebruik van wordt gemaakt. Kortom, thuiskomen bij 
jezelf krijgt hier voor ons en onze gasten vrijwel dagelijks concreet handen en voeten. 

En is het 12 stappen Minnesota programma niet juist een programma  van contemplatie 
én actie of zelfreflectie in actie?  Naar onze smaak is de Herstellerij met haar lokale 
partners  in de omgeving dan ook een ideale plek om dat Minnesota model met name 
v.w.b. de spirituele kant verder uit te diepen en in de praktijk te brengen. De Herstellerij is 
steeds beter toegerust om gasten hierbij van dienst te kunnen zijn. 

De hoeveelheid contacten met allerlei organisaties werkzaam op het gebied van 
verslaving & herstel is  sterk toegenomen. Van 16 in 2013 naar 34 in 2014. Per week vergt 
het ruim 11 uur om alle contacten goed te onderhouden zoals het hoort. Sedert september 
2014 schrijft Hans ook gastblogs voor LEF  en daarin probeert hij het spirituele aspect zo 
goed mogelijk aan bod te laten komen. Hoe leuk ook, het zal minder ad hoccerig en meer 
gestructureerd moeten, want zo kost het wel erg veel tijd. Tijd die ook nodig is voor het 
aanhalen van de contacten met Franse  organisaties in de verslavingszorg. De Franse AA 
is bijvoorbeeld heel nieuwsgierig naar het concept van XA; meetings waarin verslaafden 
van alle gezindten samen komen, 
ongeacht de aard van hun verslaving. Hier 
nog ondenkbaar, maar eigenlijk wel 
noodzakelijk, gelet op de omvang van en 
onderlinge afstand tussen de meetings 
hier in de Auvergne.

Maar tegelijkertijd moeten we erkennen dat we in 2014  ook de grenzen van ons kunnen 
hebben ervaren. Gelukkig zonder schade of schande, maar toch. Daar waar verslaving 
een sterk psychiatrische ondergrond heeft, staan wij ondanks de aanwezigheid van een 
uitmuntende psychologe vrijwel machteloos. Het enigste dat wij in die omstandigheden 
kunnen bieden is troost en een luisterend oor. Maar dat is in die gevallen vaak niet 
voldoende, helaas. In 2015 zullen we gaan proberen om het kennismakingstraject zodanig 
aan te passen dat we dit soort teleurstellingen kunnen voorkomen.



Een andere grens,  is helaas de financiële. Veel verslaafden in herstel  kennen 
begrijpelijkerwijs financiële problemen en beperkingen. Slechts een enkeling kan de 
volledige kostprijs (€45 per dag) betalen, een enkeling kan vrijwel niets betalen en betaalt 
door het doen van klussen en de meerderheid betaalt net iets meer dan de helft van de 
integrale kostprijs. De bodem van ons nood-potje begint dan ook in zicht te komen en in 
2015 zullen we voor dit probleem daadwerkelijk een oplossing moeten zien te vinden. Het 
financiële verslag over 2014 wordt separaat gepubliceerd en geeft meer details. Maar het 
begint te knellen. Dat is wel duidelijk.

Tot slot nog een beperking van een wat andere aard. Omdat we alles zelf moeten en 
misschien willen doen, van promotie, het onderhouden van contacten, administratie, 
boekhouding, onderhoud van huis en tuinen, het samen optrekken met de gasten, ons 
eigen herstel tot het uitwerken van nieuwe activiteiten, schiet er nog wel eens wat bij in . 
Half november hebben we dan ook besloten om even een stapje terug te doen en tot 
begin 2015 geen gasten ontvangen. Onze energie was eventjes op en we wilden ons 
bezinnen op de toekomst.

4  Toekomst en duurzaamheid 

We ervaren onze betrokkenheid bij de Herstellerij niet als werk, het is leuk en inspirerend, 
goed voor ons eigen herstel en het begrijpen van de ziekte die verslaving heet. We gaan 
er in 2015 dan ook vol enthousiasme mee door, maar we zullen meer dan in 2014 
aandacht moeten besteden aan de langere termijn toekomst, aan de duurzaamheid van 
Herstellerij de Eenvoud. 

Voor wat betreft de renovatie zal de nadruk liggen op de badkamers, de woonkamer, het 
afmaken van tuinhuis le Verger en het verven van de buitenboel. Dat kunnen we gelukkig 
grotendeels zelf, maar dat geldt niet voor het vervangen van de CV ketel en het op norm 
brengen van de septic tank. Duur maar noodzakelijk, ook om de exploitatiekosten 
beheersbaar te houden. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van RijnMan BV 
zal gevraagd worden hier nog éénmaal € 35.000 voor beschikbaar te maken.

Er moet wellicht in het voorjaar van 2015 iemand komen die op vrijwillige basis een handje 
wil komen helpen. Via de diverse vrijwilligers sites, maar ook via onze eigen kanalen gaan 
we in februari op zoek Daarnaast zoeken we iemand die van half december 2015 tot half 
februari 2016 op de Herstellerij zou willen passen zodat wij onze droom, een bezoek aan 
Patagonie kunnen gaan waarmaken.

 Daarnaast hebben we misschien in Nederland behoefte aan iemand die de Herstellerij 
kan vertegenwoordigen richting alle organisaties betrokken bij Nederland in Herstel. Op 
afstand of 2x per jaar een weekje is daarvoor gewoon niet toereikend. Hiervoor denken wij 
aan iemand die de Herstellerij én ons goed kent, die ervaring heeft met of in de 
verslavingszorg en die open staat voor een nieuw avontuur.

Tot slot is daar het financiële knelpunt. Bij het afscheid in 2012 van mijn, kreeg ik een mooi 
bedrag van € 3000 mee voor het laagdrempelig houden van van de Herstellerij. Het 
personeel van MDF heeft dat toen verdubbeld en wij hebben dat weer verdubbeld. Dat 
potje gebruiken we om verslaafden in herstel die onvoldoende of geen geld hebben te 
ondersteunen, zodat ze toch kunnen komen. Die pot is echter aan het opraken. We 
kunnen nog voort tot eind 2015, maar dan moet er vers geld bij. In 2015 moeten we dus 



beginnen de alternatieven op een rijtje te zetten, zonder in bedelarij te vervallen. 

Donateurs, vrienden van, crowd funding, …

 Kortom er is werk aan onze winkel, aan de slag


