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Als Dorothy-gemeenschap zijn we al een paar jaar bezig met plannen om een 
leefgemeenschap op te zetten. Sinds kort zijn we als groep ook officieel verenigd in een 
vereniging. Dit verslagje gaat over waar we mee bezig zijn geweest sinds we de vereniging 
Dorothy-gemeenschap hebben opgericht op 10 november 2017. 
 
Praktische vergaderingen 
In principe komen we met alle vijf leden van de vereniging wekelijks bij elkaar om stappen te 
zetten in het opzetten van de nieuwe leefgemeenschap. Ten eerste bespreken we met elkaar 
de opzet van onze toekomstige leefgemeenschap. We denken na over alle aspecten, van 'hoe 
vaak eten we samen?' tot 'hoe willen we samen beslissingen maken' en 'hoe willen we onze 
huisgenoten ondersteunen?'. 

Ten tweede zijn we hard bezig met de zoektocht naar een gepast pand en de 
financiering daarvoor. We gaan langs bij mensen die ons hier verder mee kunnen helpen, 
bezichtigen huizen en praten met mensen met verstand van fondsenwerven.  

Ten derde zijn we bezig met het regelen van de officiële kant van de vereniging: het 
opzetten van een boekhouding, het aanmaken van een zakelijke bankrekening en het 
aanvragen van ANBI-status. 
 
Begeleiding 
In ons proces hebben we ook begeleiding van buitenaf. We hebben een coach van de 
Sesam-academie die ons helpt met het nadenken over de praktische aspecten van het opzetten 
van een project, en we gaan binnenkort voor het eerst op supervisie bij Jodien van Ark die ons 
gaat begeleiden in ons groepsproces op weg naar samen een gemeenschap vormen. 
 
Sociaal 
Naast de praktische kant zijn we ook hard bezig met de sociale kant van een gemeenschap 
vormen. Vier van ons wonen al samen in het Noëlhuis, waar we elke dag oefenen met het 
samenleven met elkaar en mensen die het moeilijk hebben, en de vijfde woont dicht in de buurt 
en komt steeds vaker langs. We leren elkaar dieper kennen door een teamdag in het tuinhuisje 
van iemands ouders, en we zorgen dat er in elke vergadering ook tijd is om van elkaar te horen 
hoe het met ons is. 
 
Vooruitblikken 
Maar datgene waar we het allermeeste mee bezig zijn is het ons verheugen op het moment dat 
de Dorothy-gemeenschap echt van start kan gaan, en we samen met onze toekomstige 
huisgenoten een prachtig avontuur aan mogen gaan! 

https://www.sesamacademie.nl/
http://jodienvanark.nl/





