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Namens het bestuur
Alle gevers hartelijk dank!
We zijn blij dat het aantal kerken en particulieren dat In De Wingerd wil steunen, weer toeneemt. Na de
grote verandering van therapieboerderij naar gezinshuis tussen 2011 en 2012 moesten we flink aan de
slag met het donateurenbestand. Dat dat nu lukt ervaren we als zegen. De groei van het aantal donateurs
is ook nodig. Nee, niet direct voor het gezinshuis van Erna en Harold, maar wel voor het onderhoud van
de boerderij en niet te vergeten voor de verdere uitbouw van onze plannen op In De Wingerd. Die plannen
krijgen na de zomervakantie concreet vorm. Opvang van kwetsbare jongeren via woonbegeleiding staat
daarbij boven aan ons lijstje. Daarmee werken we concreet aan de missie Gods liefde doorgeven.
Viteria
Goed om in deze nieuwsbrief even stil te staan bij Viteria, christelijke alliantie voor zorg en participatie.
Het is een alliantie van kleine zorginstellingen en In De Wingerd is daar al langere tijd lid van. Dat levert
ons veel op. Op de bijeenkomsten spreken we mensen die met dezelfde vragen zitten. Samen zoeken naar
antwoorden brengt inspiratie. Vandaar dat er inspiratiegroepen worden gevormd. Een daarvan is de
Inspiratiegroep ‘Formele / informele zorg’. Het overheidsbeleid richt zich de komende jaren op het
versterken van de samenhang tussen formele en informele zorg. Zorg moet goedkoper en mantelzorg en
vrijwilligerswerk krijgen een nadrukkelijke plaats.
Dit mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit
van zorg. De inspiratiegroep ‘Formele / informele
zorg’ denkt na over deze ontwikkeling en
onderzoekt de mogelijkheden om hierop als
christelijke zorgorganisaties in te spelen. Als In De
Wingerd hebben we direct te maken met dit
spanningsveld. Vrijwilligers hebben altijd een
belangrijke rol gespeeld op de boerderij. Hoe
zouden Harold en Erna het in en om de boerderij
zo netjes kunnen houden zonder de hulp van de
vrijwilligers?
Toekomstplannen
Inmiddels heeft het gezinshuis van de familie Aalbers zijn plekje gevonden op de boerderij in Wapenveld.
Er is veel reden voor dankbaarheid, want wat is er veel werk verzet in en om de boerderij! Ook is het fijn
om te horen en te zien dat het goed gaat met het gezinshuis!

Het is nu tijd om verder te kijken en na te denken over de toekomst van de samenwerking tussen het
gezinshuis en het bestuur van de stichting. Daarbij komen er een aantal vragen op ons af, waaronder:
- Welke structuur kiezen we als het gaat om de samenwerking? Concreet denken we na over
eventuele oprichting van een “steunstichting” waardoor geldstromen (bijvoorbeeld giften voor
de stichting, giften voor het gezinshuis en de uitgaven) beter inzichtelijk gemaakt en
geadministreerd kunnen worden.
- Welke taken pakken we als bestuur en gezinshuis gezamenlijk op? Hierbij denken we vooral aan
een goede bestemming voor de schuur van de boerderij, die in lijn is met de doelstelling van de
huidige stichting, en waar het gezinshuis het bestuur bij kan helpen.
- Welke impact heeft de transitie in de (jeugd)zorg op het gezinshuis? En hoe kunnen wij als
bestuur het gezinshuis hierbij helpen?
Momenteel zijn we dus druk met het nadenken over onze toekomst en dan realiseren we ons: de mens
wikt; God beschikt. Daarom gaan we - in de wetenschap dat onze Vader onze toekomst al lang ten
goede heeft bepaald - vol vertrouwen en enthousiasme verder.
Uw gebed en steun blijven hierbij overigens onmisbaar!

Vanuit het gezinshuis
Het eerste jaar is voorbij gevlogen! Na een half jaar
slopen, verbouwen en schilderen aan het huis in
2013, hebben we een goed jaar mogen beleven op
‘In de Wingerd’. De kinderen hebben hun plek op
school kunnen vinden en hebben een goed jaar
gehad. Ook hebben ze allemaal een sport of hobby
kunnen vinden en in onze nieuwe omgeving
kunnen oppakken.

Vlak voor de zomervakantie is er een vijfde kind gekomen in het gezinshuis en is een van de andere
kinderen een zelfstandig kamertraject gestart op ‘In de Wingerd’. Dit in goede samenwerking met onze
zorgaanbieder SGJ Christelijke jeugdzorg.
In de maand april mochten we een schilderworkshop houden in de schuur voor een goed doel en in juni
werd er een echte bruiloft gevierd op het achterveld! In het najaar zal er een Alpha cursus worden
gehouden in de schuur. Zo wordt de ruimte op In de Wingerd, in afwachting van de nieuwe bestemming,
goed gebruikt.
Als gezinshuis in ondernemende vorm hebben we onze weg moeten vinden. Dat is goed gelukt en er zijn
inmiddels veel contacten in de regio gelegd. Zo zijn we o.a. in contact met de gemeente Heerde. Ook
merken we dat de plaatselijke ondernemers ‘In de Wingerd’ een warm hart toedragen. Er zijn
verschillende acties geweest. Zo waren we in maart jl. ‘goed doel’ bij boekhandel ‘Shalom’ in Wapenveld.

We zijn ook heel blij te kunnen vertellen dat we als vijfde gezinshuis in Nederland het officiële keurmerk
gezinshuizen hebben binnengehaald (kijk hier voor meer informatie). Dat betekent dat de kwaliteit van
het gezinshuis is gemeten en dat deze goed is! Met de komende transitie van de jeugdzorg in aantocht is
dit keurmerk van groot belang.
Samen met het bestuur van In de Wingerd en een onderzoeksbureau van de Rudolphstichting is een
concept rapport opgesteld. Dit rapport gaat over de samenwerking en netwerken als gezinshuizen.
Gezinshuis en stichting In de Wingerd hebben hierin een uniek concept!
We zijn God dankbaar dat we zoveel zegen in ons werk mogen ervaren. We weten ons afhankelijk van
Hem en vragen dan ook uw gebed voor het gezinshuis.

