Save the date fes10val 16 september !
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2007 – 2017
Op 10 november 2007 zijn we officieel gestart met
InnSide.
Wiljan woonde toen al wel een week bij ons. Begin
dit jaar is hij vertrokken naar een nieuwe woonplek.
Deze kanjer is chauffeur bij South West tours en
rijdt hele afstanden met groepen mensen. Vooral
jongeren zijn gek op hem als hij ze naar en van
Lucky of Dijk rijdt. Hij kan wel wat van ze hebben,
muziek lekker hard aan, als ze maar achter de streep
blijven staan!
Sinds die tijd hebben we mogen samenleven met
ongeveer 30 jonge mensen. De meesten bleven wel
een hele tijd, anderen vertrokken na een jaar weer
naar een vervolgplek. Een enkeling was hier maar
voor een kortere periode.
Op dit moment wonen er in huis 4 jongeren. Na de
vakantie komt er waarschijnlijk wel een nieuwe
bewoner bij.
In maart 2014 waren de huisjes klaar. Wiljan,
Sjoerd en Joyce zijn de eersten die daaruit
vertrokken naar een eigen woonplek. Natuurlijk
blijven we betrokken op elkaar.

Nu maken we ons op voor een geweldig Fes10val op 16
september. We zien er naar uit jullie te ontmoeten. Maar
eerst gaan we heerlijk op vakantie.
Als je van plan bent te komen op 16 september is het fijn als
je je aanmeldt op de site: www.innside.nl

Een van de huisjes in onze tuin.

Kennismaken
We schrijven het zo in een paar zinnen neer, maar hier is een heel proces aan vooraf
gegaan, waarin ons doortastend bestuur een grote rol heeft gespeeld met veel inzet en
inzicht. Naast Marco Koekoek, die bijna vanaf de start de financiën regelt en Ineke Wiegers
Anne Fijma en Marcel Hindriks die zich in de laatste nieuwsbrief heeft voorgesteld. Hier
een nadere kennismaking met Marco.

Ik ben Marco Koekoek, 44 jaar, getrouwd met
Claudia en woonachtig in Meppel. Samen hebben
we twee zonen Bryan, 17 jaar en Leroy, 15 jaar.
Vanaf de oprichting ben ik betrokken bij Stichting
InnSide omdat dit ooit in Meppel is begonnen.
In mijn dagelijks leven doe ik veel op financieel gebied
bij Oosterveen’s Oliehandel BV en zodoende ben ik
als penningmeester verbonden aan de Stichting.
Wij hebben als bestuur de laatste 2 jaar
vooral ingestoken op de veranderingen
in de zorg en onze rol als bestuur
daarbij.
Wij hopen dat dit binnenkort afgerond is
en dat wij ons dan kunnen richten op ons
uiteindelijke doel het ondersteunen als
vrienden van de Stichting InnSide.
Wij hopen als vrienden uiteindelijk financiën
te regelen om de pleegkinderen te voorzien van
alles wat hun verblijf bij de familie Veenstra en
Grit zal veraangenamen en waarvoor geen
vergoeding wordt ontvangen.
Wij zijn dankbaar voor de veelal trouwe donateurs,
sommige zelfs vanaf het begin!, maar blijven
afhankelijk van uw giften. Mogen wij ook in de
toekomst op uw rekenen?

Geslaagd!
Er zijn dit jaar 2 jongeren geslaagd voor hun einddiploma met beiden een lijst zonder onvoldoendes! We zijn trots op
hen.
De één gaat een jaar tegemoet met veel werken op allerlei gebieden, de ander is aangenomen op een MBO
vervolgopleiding.
Weer een ander is nog steeds druk met het afronden van het laatste examen. Een pittige. Als dat lukt gaat ook hij
naar een vervolgopleiding.
Er wordt ook geswitcht van opleiding binnen het MBO door de 4e . Kortom, niemand blijft hetzelfde doen volgend
jaar.
In januari rondde een jongere uit een huisje een opleiding af. Recent kreeg hij zijn diploma. Hij heeft een baan
gevonden. Sinds januari woont hij in een appartement na 5 jaar in het grote huis gewoond te hebben. Een mooie
doorstart richting zelfstandigheid.

Bijzondere bewoners.
Soms is het bijna een stripverhaal in
de tuin:
Ducky heeft Haan als pleegvader
aangenomen en hobbelt overal achter
hem aan. Haan vindt dit prima en
zorgt voor hem. De hennen uit de tuin
zijn hem toch veel te dominant, zeker
die felle Dodo ( of Fluffy zoals ze ook
wordt genoemd) met haar
kuikens.
Haan en Ducky wonen in de volière,
bij alle parkieten en andere vogels.
Hier liggen ze wachten tot ze er in
mogen. Haan ligt ‘s nachts op de
grond met Ducky dicht tegen zich aan.
Het gewone kippenhok is nog te pittig
voor Haan. Hij is nog erg jong.
Meestal trekken ze overdag samen de
wijde tuinwereld in.

Vakantie:
Dit jaar gaan we op vakantie naar Lac de
Serre Poncon. De jongens hebben
surflessen gehad en we hebben surfplanken
aangeschaft. We gaan er na dit volle jaar
heerlijk van de vakantie genieten.
Via onze website www.innside.nl geven we
inzicht in ons leven hier bij InnSide.
Via facebook kun je ons volgen. We zetten
er met regelmaat foto’s en andere
belangrijke dingen op. We wensen jullie
allemaal een goede tijd en graag tot ziens
op 16 september 2017.
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