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Veranderingen
We zijn in 2016 druk geweest met wijzigingen binnen de organisatie van InnSide. De
stichting InnSide heeft een nieuwe naam
gekregen, nl. Stichting Vrienden van InnSide. En als families Veenstra en Grit gaan
we verder in een maatschap onder de
vertrouwde naam InnSide. Deze veranderingen hebben te maken met de transitie, de overheveling van de (jeugd)zorg
naar de gemeenten. De naam InnSide is
nu uitsluitend verbonden aan ons (pleeg)
gezin en de appartementen in de tuin en
zo treden we ook naar buiten, bijv. naar de
gemeente, naar hulpverleningsorganisaties
of naar mensen die bij ons willen wonen.
Het bestuur van Stichting Vrienden van
InnSide geeft financiële en inhoudelijke
ondersteuning aan InnSide, wat ook vastgelegd is in nieuwe Statuten.
Inderdaad een verandering, maar in de
praktijk blijft alles bij hetzelfde. We blijven
een kleinschalig wooninitiatief en hoewel
we wat meer body geven aan onze samen

werking in de vorm van een maatschap, blijft ons Calimero-formaat onze kracht: korte
lijntjes, veel nabijheid, samen leven, samen
groeien, zorg op maat, intens betrokken.

Een nieuw koppeltje kippen met een echte haan geniet van 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, die zich in de laatste nieuwsbrief heeft voorgesteld, zijn er nog Anne Fijma en Marcel
Hindriks. Hier een nadere kennismaking met Marcel …

Ik ben Marcel Hindriks, 40 jaar,
getrouwd met Marijke en woonachtig op
de Zwarteweg in Zwolle. Samen hebben we
twee zonen Bas, 6 jaar en David, 4 jaar. In
het dagelijks leven ben ik marketeer bij
een verzekeringsmaatschappij en ben
ik lid van de ondernemingsraad. Daarnaast ben ik ouderling in de Plantagekerk (GKV Zwolle Centrum).
Sinds januari 2015 mag ik lid zijn
van het bestuur van InnSide. Een
uitdagende klus bleek al snel,
want de veranderingen in de
jeugdzorg hebben een enorme
impact op de wijze waarop InnSide
georganiseerd is. Niet alleen voor
het bestuur, maar ook voor Henk
en Trix en Henk en Tienke. De afgelopen maanden zijn we dan ook erg
druk geweest om met elkaar duidelijkheid te krijgen over de nieuw ontstane
situatie en de consequenties daarvan.
Mochten er vragen zijn over deze nieuwe
situatie dan kunt u uiteraard met mij of één
van de andere bestuursleden contact opnemen. Als bestuur willen wij ons de komende
tijd weer meer gaan richten op datgeen
wat noodzakelijk is: financiële en praktische
ondersteuning bieden aan het werk van InnSide. En ik hoop dat wij daarin op uw steun
mogen blijven rekenen!

Nieuwe initiatieven
We hebben het afgelopen jaar zeker 4 keer een gesprek gehad met mensen die
nadenken over een soortgelijke vorm van hulpverlening. Dat is gaaf. We delen graag
onze ervaringen. Het is vaak een lange zoektocht van ontdekken wat je wel wilt en
wat je juist niet wilt, wat bij jou past en waar je hart naar uitgaat.
Inspirerende gesprekken zijn het. Voor onze gesprekspartners en ook zeker voor
ons als we al vertellend terugkijken op wat er in de loop van de jaren gebeurd is
hier. Maar hoe dan ook, het is in ieder geval helder dat er veel nood is. Veel residentiele instellingen sluiten hun deuren, terwijl de vraag naar goede woonplekken
voor jongeren onverminderd hoog blijft.
En vooral daarom vertellen wij graag ons verhaal!

InnSide inside

Wat we de laatste tijd vaker
tegen elkaar zeggen is hoe belangrijk het is dat we de setting
van ons huis zo gewoon mogelijk
maken.
Ja het klopt, we zijn geen gewoon gezin. Dat is de realiteit.
We zijn een gezin met pleegouders, zelfs vier stuks. De ene
week neem je de linker trap, de
andere week de rechter, zo gaat
dat. Een gezin met een nieuwsbrief en met een Facebookpagina. Niet zo heel alledaags dus.
Maar in dit gezin wonen gewone
tieners, in een gewone straat en
in een gewoon huis, die het liefst
zo onopvallend mogelijk hun leven willen leven.
Daarom deze keer geen verhaal
over het wel en wee van ‘onze
jongeren’. Het enige dat we
daarover nu willen zeggen is dat
we diep respect hebben voor de
kracht die deze jongeren laten
zien. En dat we het als een voorrecht ervaren dat we een stukje van hun leven met hen mee
mogen lopen.

Facebook & website
Bent u al op www.innside.nl geweest? Onze nieuwst aanwinst is een
kort en bondig filmpje waarin we
vertellen wat we doen. De film is
gemaakt door David Knigge en Arno
Mulder. We zijn blij met dit mooie
resultaat.
En op facebook vindt u de meest
actuele informatie. We geven met
regelmaat een update.

en heerlijke herfstwandeling op de hei bij Wezep …

… waar Lisanne een paar mooie plaatjes schoot
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