
Dag mensen, 

Als nieuwe administrateur en penningmeester van Centrum de Poort 
wil ik mij uiteraard graag aan jullie voorstellen. 

Mijn naam is Carlo Ensing, 58 jaar oud en ik woon sinds september 
vorig jaar in het mooie Drentse Rolde, nadat ik 38 jaar in de stad 
Groningen gewoond heb. Ik ben momenteel zzp boekhouder (Carlo 
Ensing Administraties) en daarnaast werk ik ook nog een paar 
dagdelen per week bij de PostNL in Assen als postsorteerder. 

Ik ben op mijn 19de vanuit Twente naar Groningen gekomen om 
psychologie te studeren die ik 8 jaar later afrondde. Ook heb ik nog 
een jaar theologie eraan vastgekoppeld. 

Deze studies bleken evenwel minder geschikt voor mij om hier mijn beroep van te maken en 
ik belandde al snel in het financiële vak. En passant rondde ik ook nog een deeltijdopleiding 
in de Accountancy aan de Hanzehogeschool af. Sinds een jaar of 8 ben ik als zzp-er actief, 
dus. 

Centrum De Poort ken ik al heel lang. Tijdens mijn psychologiestudie heb ik al eens de zen-
meditaties op woensdagmiddag bezocht (toen nog door Loes Marijnissen gegeven). Ook heb 
ik diverse filosofie- en aanverwante cursussen, lezingen en workshops gevolgd. Ook met 
yoga en Tai Chi ben ik bekend.  

Met Jacob en Toos kwam ik een paar jaar geleden in contact toen ik het plan had om een 
cursus te gaan opzetten over geld en geluk waarin ik het Enneagrammodel hierin wou 
gebruiken. Helaas is dat toen niet verder van de grond gekomen maar de plannen liggen er 
nog steeds om dit weer op te gaan pakken. 

Filosofie en religie hebben mijn brede belangstelling. Verder ben ik een groot 
natuurliefhebber (vooral vogels en paddenstoelen) en volg hierin veel cursussen en lezingen, 
oa. het IVN waar ik ook penningmeester geweest ben. In mijn verdere vrijetijd houd ik ook 
erg van wandelen en fietsen en ik lees veel en luister naar klassieke muziek. Als de corona 
voorbij is wil ik ook graag mijn andere hobby, zingen in een koor, weer oppakken. 

  

 

  

  


