Stichting In de Wingerd
Hullenweg 6
8191 LB Wapenveld
secretarisindewingerd@gmail.com
NL04 INGB0 676556906
t.n.v. Stichting In de Wingerd

Gezinshuis In de Wingerd
Hullenweg 6
8191 LB Wapenveld
038-3376189
indewingerd@gmail.com
www.indewingerd.nl
Jeugdzorg met
verblijfsaccomodatie
KvK nr. 57701911
SBI-code 879011
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Namens het bestuur
De missie van Stichting In de Wingerd is al jarenlang dezelfde: “heling in gebroken levens”. Inmiddels
geven Harold en Erna Aalbers al ruim vijf jaar invulling aan deze missie door hun liefdevolle zorg voor
gezinshuiskinderen in Gezinshuis In de Wingerd, en het begeleiden van jongeren (18+) naar meer
zelfstandigheid in De Rank. We zijn blij en dankbaar dat we via de Stichting hen hierbij kunnen en mogen
faciliteren en ondersteunen. Herstel van kinderen en jongeren, die niet - zoals velen van ons - het
voorrecht hadden om in een stabiele en veilige gezinssituatie op te groeien, dat is waar het bij In de
Wingerd om draait.
In de loop van 2017 hebben we als Stichtingsbestuur Henri Beekhof als nieuw medebestuurslid mogen
verwelkomen. Naast zijn enthousiasme en hart voor de doelstelling van In de Wingerd, vult Henri als
ervaren bouwkundige het gat in dat was ontstaan na het vertrek van Kor Zuur uit het bestuur. Eén van de
zaken die door Henri vrijwel onmiddellijk is opgepakt, betreft het herstel van het rietdak van het
hoofdgebouw. De kwaliteit van de rieten kap is zodanig dat op korte termijn vervanging gewenst is.
Gepland maar ook ongepland onderhoud aan de opstallen blijft nodig. Na de inzet van de rietdekker is
het weer tijd voor de inzet van een schilder of van een loodgieter. Onderhoud blijft nodig. Dit alles wordt
nu aangestuurd en uitgevoerd onder de bezielde leiding van Henri.
Zo mogen Harold en Erna ook werken aan het herstel van de kinderen in het gezinshuis en de jongeren in
de Rank. Onder de bezielende leiding van onze hemelse Vader (letterlijk bezielend, want Hij geeft zijn
Geest). Als het dak is hersteld moet de schilder aan het werk, daarna de loodgieter. Ook kan bij herstel
van het dak worden vastgesteld dat de dakconstructie is aangetast. Dan zal een andere aannemer met
deze constructie aan de slag moeten. Als dakdekker moet je dan het huis loslaten en overdragen aan een
ander voor herstel. Dat geldt ook voor de gezinshuiskinderen. Op een gegeven moment moeten en mogen
Harold en Erna hen loslaten, maar wel in het vertrouwen dat het liefdevolle herstelwerk dat zij onder
Gods leiding hebben gedaan, door Hem zal worden voortgezet door de inzet van anderen. Loslaten is
lastig, en doet soms pijn. Maar het biedt ook weer ruimte voor liefdevolle zorg voor nieuwe
gezinshuisleden.
We danken jullie als lezers van deze nieuwsbrief voor de wijze waarop jullie om het Gezinshuis en de Rank
heen staan met gebed, zo nu en dan persoonlijke aandacht en andere vormen van steun. We willen jullie
aanmoedigen om deze steun ook in 2018 voort te zetten, zodat De Wingerd verder mag bloeien, maar
ook stormen kan doorstaan.

Vanuit het gezinshuis
In februari 2017 ontving u de laatste
nieuwsbrief en ondertussen gaat het leven
op In de Wingerd, net als bij jullie allemaal
‘gewoon’ door. Er gebeurt veel in het
gezinshuis en De Rank en het is nooit saai.
In maart is er door iedereen enorm genoten
van de opgroeiende hond Layla. Zij geeft
enorm veel plezier in het gezinshuis.
Daarnaast kwam er een nieuw meisje in het
gezinshuis. Zij is 7 jaar en is van maandag tot
vrijdag in het gezinshuis en gaat van daaruit
naar haar school in Zwolle. In het weekeind
is ze gewoon thuis zodat we op deze manier
samen voor haar kunnen zorgen.
In april gingen we op gezinshuisvakantie
naar Limburg en hebben we met elkaar
genoten van een week vakantie in een mooi
huisje.
In mei deed een van de kinderen examen
voor het VMBO en mocht daarvoor slagen!
In deze maand is Harold ook gestopt met zijn
baan in het onderwijs zodat hij nu helemaal
beschikbaar is op In de Wingerd.
In de maand juni vertrok een van de
kinderen uit het gezinshuis om meer
zelfstandig te gaan wonen in de omgeving
waar hij opgroeide. Hij heeft precies 8 ½ jaar
bij ons gewoond.
In deze maand hebben Erna en Harold ook
gevierd dat ze 25 jaar waren getrouwd. Vol
dankbaarheid hebben we dit feest met de
kinderen, familie en vrienden gevierd. Wat
bijzonder om terug te mogen kijken en te
zien hoe God is meegegaan op onze weg. En
waar we nu mogen staan, uitdelend van de
liefde en zegen die Hij aan ons gegeven
heeft! Ook rondden twee van onze eigen
kinderen hun opleiding af en kregen een
baan.

In juli en augustus genoten we van de zomervakantie en in deze periode zijn de kinderen een paar weken
bij hun eigen (logeer)gezin.
In de maand september begon iedereen weer aan een nieuw jaar en vierden we met elkaar de bruiloft
van onze oudste zoon. Wat een feest hebben we met elkaar gehad!
In oktober kwam er opnieuw een meisje in ons gezinshuis wonen, 9 jaar oud. Nu wonen we met 10
mensen in het gezinshuis.
In november en december waren we druk met de voorbereidingen voor Sinterklaas, we maakten mooie
surprises voor elkaar en verwenden elkaar met mooie cadeaus. Wat een mooi feest om dat zo samen te
vieren. In de kerstvakantie was het natuurlijk ook tijd om leuke en gezellige dingen te doen: naar de
bioscoop, wokken en natuurlijk een bezoek aan de Mac. We hebben met elkaar kerst gevierd in onze
gemeente, er kwam een grote legpuzzel op tafel en de sjoelbak werd tevoorschijn gehaald. Kortom: de
‘gewone’ dingen in het leven.
En dan zijn de kinderen natuurlijk nog druk met bijbaantjes in de horeca, de plaatselijke supermarkt,
folders lopen of oppassen in de buurt. Ook gaan er een aantal naar de kring van de kerk en zo zijn ze
allemaal best druk. Op de vrije momenten zijn ze gek op spelletjes spelen.
Het gewone leven leven, terwijl het leven voor veel kinderen niet zo gewoon is. Juist door dit normale
leven mogen we herstel bij kinderen zien. Dat is zo prachtig!
We zijn God heel dankbaar voor het afgelopen jaar en bidden om kracht en wijsheid voor elke dag die we
samen met de kinderen mogen leven.
De Rank
De Rank is een plek waar jongeren vanaf hun 18e jaar
zelfstandig mogen wonen, waarbij ze begeleiding krijgen
vanuit het gezinshuis. Het is de bedoeling dat de jongeren
begeleid worden richting volledige zelfstandigheid.
Ontstaan vanuit het idee dat het raar is dat kinderen die
in een pleeggezin of gezinshuis wonen vanaf hun 18e
ineens zelfstandig zouden moeten zijn… Dat kan helemaal
niet en de laatste nieuwsberichten wijzen erop dat dit
signaal ook in de politiek is doorgedrongen. Het zou
prachtig zijn als daar verandering in komt.

Samen met Stichting In de Wingerd hebben we een plek kunnen realiseren waar jongeren mogen groeien
in zelfstandigheid. Jongeren kunnen hier komen vanuit het gezinshuis, maar ook via bijvoorbeeld de
gemeente. In deze ontwikkeling werken we op een hele fijne manier nauw samen met CJG Heerde. Op dit
moment wonen er 2 jongeren in de Rank.

Hartelijke groet,
Harold & Erna Aalbers

