Nieuwsbrief IndeWingerd
“We willen een huis van licht en
liefde zijn. In deze dagen denken
we aan Jezus die als licht in deze
wereld kwam. Vanuit Zijn kracht
willen wij invulling geven aan
onze missie. Dat zegt zoveel
meer dan de lampjes aan de
buitenkant, alhoewel die
natuurlijk heel gezellig zijn;-)...”
-Harold en ErnaInmiddels ligt de heropening van
In de Wingerd al weer een paar
maanden achter ons.
14 september vierden we dat in
de Wingerd haar missie mag
voortzetten. De Boerderij in
Wapenveld blijft een veilige plek
voor kwetsbare jongeren.

Gezinshuis
Die eerste maanden op deze nieuwe
plek zijn voor Harold en Erna en hun
gezinshuis goed verlopen. Natuurlijk
moet iedereen zijn of haar plek weer
even vinden; een nieuw huis, een
nieuwe omgeving en voor sommige
kinderen een nieuwe school. Dat zijn
best ingrijpende veranderingen. We
zijn dankbaar dat het zo goed gaat.
Iedereen geniet volop van de ruimte
rondom het huis en dat blijkt zo
belangrijk te zijn voor een stuk basis
rust.
Het blijft in de omgeving niet
onopgemerkt dat In de Wingerd weer
bewoond is en het is fantastisch te
merken dat mensen deze plek een
warm hart toedragen. Zo ontvingen
Harold en Erna van het
Landschapsbeheer Gelderland allerlei
bomen en struiken voor in de tuin.
Op Sinterklaasavond kregen zij voor
het gezinshuis van een gulle gever
een Liliane poppenvilla. Daarmee zijn

door de jongste kinderen nu al heel
veel verhalen tot leven gekomen.
Dankzij een spaaractie van de
plaatselijke Albert Heijn kregen ze
een cheque van ruim tweehonderd
euro om te besteden. Binnenkort
worden er speeltoestellen geplaatst.
Tijdens de opening in september
konden de bezoekers hier een gift
voor geven, maar de speeltoestellen
zijn ook mede mogelijk gemaakt
door collectes van verschillende
kerken en scholen.
De schuur die op het terrein staat is
nu voornamelijk nog voor opslag.
Maar Harold en Erna merken dat ze
al wel weer zin krijgen om echt
plannen te maken voor opvang in ‘de
schuur’. “Ik kan niet goed aanzien
dat die ruimte leeg staat, terwijl er
zo veel hulp nodig is”, zegt Erna. “
We denken o.a. aan opvang van
(zwangere) tienermoeders en aan
kamertraining voor jongeren”
Inmiddels zijn er al oriënterende
gesprekken geweest om plannen te
bespreken. Zo zijn Harold en Erna
met een aantal bestuursleden bij de
gemeente Heerde geweest. De
transitie in de jeugdzorg die straks in
2015 plaats gaat vinden, zorgt er
ook voor dat de gemeente op de
hoogte moet zijn van het werk en de
plannen van In de Wingerd.
Daarnaast willen Harold en Erna

graag aansluiten bij de behoefte die
er ligt op het gebied van opvang. De
gemeente en In de Wingerd hebben
elkaar nodig!! Ook zijn Harold en
Erna bezig om een kwaliteitskeurmerk te behalen, zodat ze
kunnen aantonen dat ze goede zorg
leveren.

Bestuur
Vorige week heeft het bestuur
afscheid genomen van IJke van
Berkum. IJke is 10 jaar voorzitter
geweest van het bestuur van In de
Wingerd. Dat heeft ze met heel veel
inzet en passie gedaan en daar zijn
we haar heel dankbaar voor. Zelf
geeft IJke aan dat ze In de Wingerd,
maar ook het bestuur er omheen
altijd als een warme plek heeft
ervaren, waar ieder mens tot zijn of
haar recht mag komen, in eigen
kracht mag gaan staan, eigen
kwaliteiten uit mag dragen. “Het is
goed om nu afscheid te nemen van
deze taak, maar In de Wingerd zal
altijd mijn hart hebben”.
Het bestuur van stichting In de
Wingerd is vanaf nu vooral een
beheerstichting van onroerend goed
en is verantwoordelijk voor het
onderhoud van de gebouwen. Harold
en Erna hebben met het gezinshuis
een eigen onderneming en
onderhouden zichzelf. Wanneer u dus
een bijdrage geeft aan de stichting,
helpt u mee om het onderkomen van
dit gezinshuis te onderhouden. Zo
moet er bijvoorbeeld worden
gespaard voor een nieuw rieten dak
op de boerderij en onlangs was er
lekkage in het ‘oude’ voorhuis. Maar
u draagt ook bij aan fondsvorming
voor de nieuwe plannen die
hierboven beschreven staan.
Waarschijnlijk komen er meerdere
woonunits in de schuur waar
jongeren opgevangen kunnen

worden en er is geld nodig om dat te
realiseren.

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief hebt u nu nog door
de brievenbus ontvangen, maar dat
is de laatste keer. We gaan namelijk
overstappen op een digitale brief. We
kunnen behoorlijk in de kosten
besparen als we u op de hoogte
kunnen houden via digitaal verkeer.
Geeft u daarom uw mailadres door
aan secretaris@indewingerd.nl
Mocht u nu geen gebruik maken van
mailverkeer, stuurt u ons dan een
brief met het verzoek tot versturen
van een papieren versie. Dat willen
we graag voor u doen.

Website
Kijkt u ook eens op onze website. U
kunt daar tussen de nieuwsbrieven
door óók nieuws vinden. Er worden
bijvoorbeeld regelmatig nieuwe foto’s
op de site geplaatst.
www.indewingerd.nl

Groet
Rest ons nog u hele goede, gezellige
kerstdagen en een gezegend
nieuwjaar te wensen. We bidden u
toe dat u Jezus’ licht en liefde mag
doorgeven, in uw huizen en daar
buiten.
Harold en Erna & bestuur In de
Wingerd.

