
 

PERSBERICHT  
               Jorwert, 23 februari 2022 
  
 

ACTIE KLOOSTER WESTERHÛS 
Voor duurzaamheid en inrichting  
 
 
Een nieuw klooster te Westerhûs 
In 2022 wordt het nieuwe klooster Nijkleaster-Westerhûs te Hilaard gerealiseerd! De 
monumentale boerderij wordt gerestaureerd en aangepast aan de nieuwe bestemming. Daarnaast 
worden 3 appartementen voor vaste bewoning en 9 kamers voor gasten gebouwd. De eerste 
heipaal is de grond ingegaan, het begin is er! In 2023 wordt het kloostercomplex in gebruik 
genomen.  
 
Nijkleaster wil een plek zijn van stilte, bezinning en verbinding. Een plek waar mensen tot rust 
kunnen komen en kunnen nadenken over hun leven, geloof en spiritualiteit. Samen met de 
kerkelijke gemeente Westerwert wil Nijkleaster een kleastergemeenschap vormen: een oefenplek 
voor geloof en een pleisterplaats voor de ziel. Wij zoeken verbinding met iedereen die denkt in 
termen van humor en openheid, genade en goedheid, solidariteit en duurzaamheid. 
 
Crowdfunding 
In het voorjaar van 2020 waren we nog maar net begonnen met een crowdfundingsactie toen de 
corona-crisis uitbrak. We hebben die actie destijds stopgezet, omdat alle aandacht logischerwijs 
uitging naar de crisis. Toch waren er toen al meer dan 100 deelnemers die hadden bijgedragen 
voor een bedrag van € 25.769,- We beginnen nu weer opnieuw met de crowdfunding! 
 
Actie Klooster Westerhûs 
Maar we zijn er nog niet! Vooral op het gebied van duurzaamheid en inrichting hebben wij nog 
hulp nodig. Westerhûs is nooit aangesloten geweest op aardgas of riool. Voor Nijkleaster is het 
een mooie uitdaging om duurzaam om te gaan met energie en water. Bovendien zullen we het 
hemelwater opvangen in ondergrondse tanks. Dan kunnen we een regenwatercircuit creëren voor 
de WC’s, de wasmachines en het watergebruik in de tuin.  
 
 



 

Concreet  
Op de kloostergang (rondgang in de binnentuin) komen in deze fase nog 64 extra zonnepalen voor 
een bedrag van € 30.000. Voor onze waterplannen hebben we al een subsidie ontvangen van de 
gemeente Leeuwarden en hebben we nog € 17.500 nodig. Voor de inrichting (o.a. aanschaf van 
witgoed- en keukenapparatuur): € 12.500 
 
 
Alle informatie over de actie kunt u vinden op: 
www.nijkleaster.frl/actiewesterhus  
 
 
Kijk hier voor foto’s en video’s over Westerhûs:  
Foto’s ontwikkeling Westerhûs (nijkleaster.frl) 

 
Kijk hier voor een kort filmpje over het heien van de eerste paal op Westerhûs: 
https://nijkleaster.frl/wp-content/uploads/2022/02/Impressie-Eerste-Paal-Klooster-Westerhus-3-
feb.-2022.mp4  
 
 
Kijk hier voor het Programma CRUX over het verhaal van Nijkleaster en over de eerste paal van het 
nieuwe klooster dat op 19 februari 2022 werd uitgezonden op NPO 2: 
Nijkleaster gemist? Start met kijken op NPO Start 
 
 
----- 
 
Noot voor de redactie: 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zakelijk leider van Nijkleaster,  
Hessel Veldhuis: h.veldhuis@nijkleaster.frl / 06-22738003 
 
of met 
ds. Hinne Wagenaar: h.wagenaar@nijkleaster.frl / 06-55564175 
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