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Hoe gaat het met ons?
Nadat Kim en Sebastiaan in het voorjaar zijn vertrokken, is er geen nieuwe jongere bij
ons geplaatst. Dat betekent dat er nu 4 jongens wonen: Chris, Christian, David en Rico.

Chris heeft de afgelopen maanden stage
gelopen en vanaf begin februari gaat hij
weer naar school: Deltion internationale
groothandel. Christian doet aan het Deltion
een opleiding tot beveiliger. Hij is regelmatig in het PEC Zwolle stadion te vinden
als beveiliger. Hij bewaakte ook bij de Fundatie. Hij loopt elke dag in uniform als hij
de deur uit gaat, indrukwekkend. David zit
in de examenklas van het ROC de Groene
Welle en heeft zich ingeschreven voor
sport en beweging op het Deltion college.
Rico zit in de 4e van de HAVO. Hij heeft
net de toets week doorstaan. Met alle 4
knullen gaat het goed.
David, Rico en Christian hebben alle 3 een
Parkiet. Als je ons op facebook volgt, kun
je zien dat er af en toe ook wel eens
1 weg vliegt. Maar dank zij facebook zijn
ze ook weer binnen 24 uur gevonden.

Met ons en onze basisgezinnen gaat het goed. Omdat het in het grote InnSide huis
stabiel is ervaren we toch een behoorlijke rust. Het blijft druk, maar op een goede
manier. We genieten er van.
Inmiddels hebben we aan beide kanten in de tuin een prachtige tuinkamer. Als we
daar, zeker in onze vrije weken, zitten is het een beetje vakantie. Kacheltje aan, met
vrienden, familie of heerlijk samen. We zijn bevoorrecht met zo veel ruimte om en in
onze huizen.
Inmiddels zijn we een traject gestart om nog een jongere te plaatsen. Wellicht horen
jullie daar in de volgende nieuwsbrief meer over.

Website:

Sinds een poosje is de nieuwe website online.
Hij is prachtig geworden en we bedanken G&A
computers voor hun inzet. Claudia Koekoek is
onze webmaster. Ook zij steekt er veel tijd in.
Neem gerust een kijkje: www.innside.nl

Samen leven, samen groeien
De komende tijd zal de website steeds verder gevuld
worden.
Er staat meerdere malen een
knop op voor donaties. We
willen daarmee aangeven dat
we nog steeds blij zijn met
onze huidige donateurs, maar
dat we ook nog steeds ons
donateurenbestand willen uitbreiden. Dankzij de financiële
ondersteuning van onze donateurs kunnen we dit mooie
werk blijven doen.

Zoals we de vorige keer al hebben vermeld, heeft van hogeschool VIAA een groep
enthousiaste mensen zich laten sponsoren om een rondje IJsselmeer te fietsen met
als doel InnSide. Dat heeft het mooie bedrag van ruim €6000 opgebracht. We zijn er
dankbaar voor. Zo konden er 2 nieuwe en supersnelle computers aangeschaft worden
en we konden ook nog een mooie bank uitzoeken. Na 8 jaar waren zowel de computers als de bank behoorlijk versleten en aan vervanging toe. VIAA fietsers hebbende
een check met dit geweldige bedrag aan ons overhandigd.

Bestuur van InnSide:

InnSide is een stichting met ook een bestuur.
Toen we heel idealistisch 8 jaar geleden begonnen, zaten we vooral zelf in het bestuur.
Nu niemand meer van ons 4en. Er is altijd
wel 1 van beide gezinnen aanwezig bij de
bestuursvergaderingen. We voelen ons echt

gesteund, zeker als het gaat om ingewikkelde zaken zoals die nu spelen. We hebben ons
ook aangesloten bij een coöperatie:
Klaver4you, om zo een stem te hebben bij
de gemeente Zwolle.
We willen via de KringSide het bestuur graag
aan jullie voorstellen en we beginnen met:

Ineke Wiegers

Sinds enkele jaren ben ik bestuurslid
van InnSide. Ik voel mij betrokken
omdat ik kwetsbare jongeren een
warm hart toe draag. Een stabiele
en veilige plek om te wonen, met
betrouwbare mensen om hen heen,
is van groot belang op weg naar
een zelfstandig leven. Niet elk kind
kan die stabiliteit en geborgenheid
bij zijn biologisch ouders krijgen en
daarom ben ik ongelooflijk onder de
indruk van wat er bij InnSide gebeurt. Ik
denk graag mee over de zorg, de kwaliteit
ervan en geef advies als daar behoeft aan
is. InnSide verdient het om zuinig op te zijn:
de gezinnen zijn goud waard!!
Op het moment ben ik werkzaam als coördinator bij een grote regionale GGZ-instelling.
Ik heb eerder gewerkt met jongeren in
jeugdhuizen en in dag klinische behandelgroepen.
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