Een groot nieuws brief
In de Wingerd krijgt een fantastisch vervolg! Die prachtige plek die er nu een beetje stil
en verlaten bijligt, zal binnenkort weer worden bewoond. Rond de zomervakantie zullen
Harold en Erna Aalbers met hun 4 kinderen en 4 pleegkinderen daar hun intrek nemen.
De boerderij van In de Wingerd wordt een gezinshuis en voor de toekomst liggen er
allerlei plannen om de opvang uit te bouwen en zo opnieuw een veilige plek te creëren
voor kwetsbare jongeren.
In deze brief willen we u even meenemen in de zoektocht die we als bestuur en andere
betrokkenen hebben gehad. Een zoektocht naar een doorstart van ‘In de Wingerd’
Op 28 april 2011 ontving u een nieuwsbief waarin werd meegedeeld dat In De Wingerd
in de toenmalige vorm niet langer kon blijven bestaan. Er bleek onvoldoende vraag naar
het product dat In De Wingerd samen met Eleos bood. Tijdens een speciale bijeenkomst
in juli van dat jaar hebben we prachtige getuigenissen gehoord van oud gasten die op In
de Wingerd door gebed, behandeling en begeleiding een plek van herstel vonden.
Als bestuur deden we in die nieuwsbrief de toezegging dat we alle mogelijkheden wilden
onderzoeken om In De Wingerd een plek te laten zijn en blijven waar (jonge) mensen op
verhaal kunnen komen. We vroegen u om gebed bij deze zoektocht.
Samen met een werkgroep uit de vrijwilligers hebben wel een zevental gegadigden op
bezoek gehad. Enthousiaste mensen, allemaal christenen, met een missie en met
dromen. We voerden mooie gesprekken en als bestuur werden we enthousiast. Er zat
iemand tussen die een realiseerbare missie en droom had. Wat waren we daar blij mee.
Helaas is de realisatie niet van de grond gekomen en verdrietig en teleurgesteld
overwogen we toen zelfs de boerderij maar te verkopen. En toen…
Toen kwamen we absoluut niet toevallig in contact met de familie Aalbers uit Kampen.
Harold en Erna runnen daar een gezinshuis. Naast hun vier eigen kinderen hebben zij de
zorg voor vier pleegkinderen. Door allerlei ontwikkelingen is het onduidelijk of zij hun
gezinshuis kunnen voortzetten na juli 2013.
Om voor de vier kinderen te kunnen blijven zorgen, is veel nagedacht over een
voortzetting. Harold en Erna hebben hun eigen zoektocht hierin gehad. De gedachte dat
de pleegkinderen misschien wel opnieuw ergens ‘ weg zouden moeten ‘ , was voor hen
onverteerbaar. Maar hoe kom je aan vervangende woonruimte? Funda werd
geraadpleegd, maar God ook en Hij bleek een bijzonder plan te hebben. Via via werd de
link gelegd tussen In de Wingerd en Harold en Erna, we gingen het gesprek samen aan
en toen… kregen we weer uitzicht. Gebeden werden verhoord!

“ In ons leven willen we uitdelen wat wij van God ontvangen. Dit doen we
vanuit de liefde van Jezus. Die liefde brengt heling in gebroken levens” .
Dit is de missie van Harold en Erna. En dit spreekt ons als bestuur aan, omdat het past
bij onze missie. Harold en Erna willen een zo natuurlijk mogelijke plek bieden aan jonge
kinderen die geen thuis meer hebben. In eerste instantie zal dat zijn als gezinshuis, maar
daar zal het niet bij blijven. Voor de toekomst liggen dromen en ideeën klaar want… wat
biedt In De Wingerd enorm veel mogelijkheden om die missie vorm te geven!!!

Om een visie te kunnen vormgeven, moeten er praktische zaken geregeld worden.
Gezinshuis.com zal Harold en Erna gaan ondersteunen in hun onderneming en hen de
mogelijkheid bieden om contacten te hebben met andere gezinshuizen in bijvoorbeeld
de vorm van intervisie. Inmiddels hebben we als bestuur kennis gemaakt met deze
organisatie.
We zijn dankbaar! Nu kunnen zowel het gezinshuis als In de Wingerd een doorstart
maken. Twee wegen komen samen. Hier willen we voor gaan! In geloof Gods liefde
doorgeven en vertrouwen op de belofte dat Hij doet groeien. Vanuit deze motivatie
durven we u als sponsors aan te spreken om voor ons te bidden en om (weer) uw
bijdrage over te maken. Uw bijdragen worden in eerste instantie gebruikt voor de
verbouw en het onderhoud van In de Wingerd, maar daarna ook voor de verdere
ontwikkelingen. Wilt u bijdragen, dan kunt u een bedrag storten op:
Stichting In de Wingerd, Wapenveld.
ING (voorheen Postbank): 1544898
IBAN: NL40 INGB 0001 544898
In de Wingerd als stichting blijft intact. Er moet namelijk een verbouwing plaatsvinden
voordat de familie Aalbers er D.V. medio 2013 kan intrekken. Ook willen we heel graag
gebruik blijven maken van vrijwilligers voor allerlei klussen, boodschappen, oppas,
vervoer van kinderen, tuinonderhoud etc. Voelt u zich hiertoe aangetrokken, dan horen
we dat graag!!!! U kunt dit dan laten weten per e-mail secretaris@indewingerd.nl
Met vriendelijke groet,
Bestuur & Harold en Erna Aalbers

