Nieuwsbrief mei 2013
Naam Achternaam
Adres 1
1234 AB Plaatsnaam
Nederland

Beste <<Naam>>,

Sinds onze laatste nieuwsbrief van december vorig jaar hebben
wij niet stil gezeten.
In maart is het contract getekend met SGJ Christelijke Jeugdzorg. Voorlopig
blijft SGJ de zorgaanbieder die de kinderen in het gezinshuis plaatst.
De plannen rondom de boerderij, die we eerst voornamelijk nog in ons hoofd
maakten, staan in bouwtekeningen op papier en worden nu uitgevoerd. Het
is een groot project en er moet veel verbouwd en vernieuwd worden voordat
Harold, Erna en de kinderen er kunnen gaan wonen. Zo moet het rieten dak
worden gerepareerd, worden de benedenruimtes anders ingedeeld en zijn de keuken
en badkamer aan een update toe. Boven
krijgen de slaapkamers een likje frisse verf en
behang in kleuren, passend bij de wensen
van de kinderen.
Naast de professionele (verbouw)bedrijven
zijn er allerlei vrijwilligers aan het werk. Om
de kosten te drukken en het enthousiasme
rondom In de Wingerd te verhogen worden
er allerlei groepen ingezet om te helpen. Veel
enthousiaste mensen hebben geholpen met
slopen en puin ruimen. Deze groepen brengen samen een inspirerende dag
door, waarbij ze elkaar in een andere setting beter leren kennen. Samen ervaren
ze hoe waardevol het is om voor andere mensen bezig te zijn. Dit verbouwproject is daarom nu al een enorme win-win situatie.
Ook in Kampen, in het gezinshuis van dit moment, zijn de mentale voorbereidingen volop aan de gang. De kinderen zien er naar uit om te verhuizen. Hoe
geweldig is het, ook voor de pleegkinderen, dat ze ‘gewoon’ mee mogen!!! Dat
lijkt normaal, maar dit is in hun situatie zo ontzettend bijzonder. Ze gaan mee
in een veranderende situatie, krijgen opnieuw een ander huis, een andere plek,
een andere slaapkamer …. maar wel bij hetzelfde gezin en dat… maakt het
verschil.
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Over twee maanden, 8 juli a.s., is de geplande verhuisdatum
voor het hele gezin. Dat is al best heel snel en er moet nog veel
gebeuren. In juni zijn
4 zaterdagen gepland voor verven, behangen en schoonmaken. Wanneer u mee wilt werken kunt u een mail sturen naar
heaalbers@gmail.com.
Ze kunnen nog hulp gebruiken op 8,15 en 29 juni tussen 9.30
en 16.00 uur.
In het vertrouwen dat God, de hemelse Vader voor dit gezin
zorgt, leggen we ook deze drukke aanloopfase in Zijn handen.
We willen u vragen met ons mee te bidden voor Harold en Erna en alle kinderen en voor In de Wingerd.
De komende jaren gaat er veel verandering in de (Jeugd)zorg, misschien ziet u
het al om u heen maar de overheid is overal aan het kijken hoe de kosten van
de zorg omlaag kunnen. Een van de besluiten om te bezuinigen is dat elke gemeente verantwoordelijk wordt om een gedeelte van de zorg te gaan regelen,
een nieuwe spannende taak voor gemeenten. Vanaf 2015 gaat dit in voor de
Jeugdzorg en om ons daar alvast op voor te bereiden gaan we nu al contact
leggen met de gemeente Heerde zodat we bekend bij hen zijn. Binnenkort
gaan Harold en Erna en een afvaardiging van het bestuur in gesprek met de
wethouder. Wilt u hiervoor bidden, dat in de toekomst het mogelijk blijft om
In de Wingerd een veilige plek te laten zijn voor jongeren. Op welke manier
dit ook gefinancierd gaat worden.
Daarom is uw financiële bijdrage heel erg welkom. U kunt een
bedrag storten op Stichting In de Wingerd, Wapenveld. Rekening nr. 1544898 ING.
Wij houden u graag op de hoogte. U kunt ook met ons meeleven via de website, www.indewingerd.nl . Deze heeft het
vertrouwde gezicht behouden, omdat we ook de geschiedenis
van In de Wingerd een belangrijke plek willen geven. De website wordt in de komende maanden verder gevuld met nieuwe
informatie. U kunt daar bijvoorbeeld ook meer foto’s van de
verbouwing vinden.
Tot slot geven we u alvast de datum van de feestelijke o
 pening. Deze staat
gepland op zaterdag 14 september tussen 10 en 17 uur.
Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen? Stuur dan een mailtje naar
secretaris@indewingerd.nl

Hartelijke groeten,
Bestuur In de Wingerd en Harold & Erna Aalbers

