December 2020

Wel en wee bij InnSide.
10 november 2020 was het 13 jaar geleden dat we zijn gestart met InnSide. 6 jongeren woonden
toen in ons grote huis.
Nu, 13 jaar later wonen er nog 3 in het huis en 4 in de huisjes die we in 2014 in de tuin lieten
bouwen.
We hebben als team en bestuur samen besloten dat we geen nieuwe jongeren meer in het huis
opnemen. Pleegzorg is dus eindig al kan het nog wel een poosje duren voor ze alle 3 een eigen
woonplek hebben gevonden. Dus, als u nog een goede woonplek weet in Zwolle horen we dit
graag.
Buiten wonen nog dezelfde mooie jonge mensen.

Impact Corona
Natuurlijk heeft Corona ook hier een pittig effect op ons
allemaal. Tijdens de eerste golf lukte het iedereen goed
zich aan de gestelde regels te houden. Ook nu gaat het
weer goed, we zijn er blij mee. Want er valt veel uit:
geen school, alleen maar online lessen, geen stage, werk
wat of niet of maar mondjesmaat doorgaat. Vooral het
sociale deel is lastig. We bewonderen onze jongeren in
hoe ze het doen.
De gewoonte was altijd dat onze uitwonende jongeren
met kerst bij ons kwamen eten en gezellig zijn. Nu wordt
dat anders en smeren we het over een paar dagen uit.
Gelukkig is hier ook alle begrip voor.

Van het bestuur
Wat een bewogen jaar is het afgelopen jaar geweest. Ik zal hier geen poging doen om hier een
beschrijving van te geven, want de Corona epidemie heeft dit jaar op ieders persoonlijke leven in meer of
mindere mate impact gehad. En helaas hebben we ook in december moeten constateren dat dit
voorlopig nog wel even zo blijft. Dit schrijvende realiseer ik me ook dat ons streven om wat vaker van ons
te laten horen in het afgelopen jaar helaas is mislukt. Maar om heel eerlijk te zijn, heeft Corona ook in die
zin impact gehad, nl. dat ons werk als bestuur voor de stichting ook een andere wending heeft gekregen
dan we bedacht hadden.
Dat betekent gelukkig niet dat we helemaal niets hebben kunnen doen. We hebben regelmatig online
met elkaar vergaderd en met name gesproken over de impact van Corona op het leven binnen InnSide.
Dat waren mooie en goede gesprekken waarin we elkaar ook hebben kunnen bemoedigen. Rond de
zomer was er gelukkig ruimte om elkaar ook fysiek te ontmoeten, zodat we elkaar een mooie
zomervakantie hebben kunnen toewensen.

Met betrekking tot de financiële situatie van de Stichting hebben we een rustig jaar gehad. En dat komt
mede door de vele donateurs die InnSide heeft. Met deze financiële ondersteuning blijven wij het
mogelijk maken om kwetsbare jongeren een dak boven hun hoofd te bieden bij InnSide. En daar zijn wij u
zeer dankbaar voor!

We hebben dit jaar ook een mooie gift mogen ontvangen van het Dr. J.C. Vaillantfonds. Mede dankzij
deze bijdrage en met de middelen die wij als bestuur van de stichting beschikbaar hadden, hebben wij
een noodzakelijke renovatie van de badkamers kunnen laten uitvoeren.
dat dit zomaar anders kan zijn. Dus op de vraag wat ons aankomend jaar allemaal te wachten staat,
kunnen we alleen maar in vertrouwen en met hoop naar de toekomst kijken.

Net als vorig jaar is ook dit einde van het jaar een moment om vooruit te kijken. De plannen en
ideeën die we eind vorig jaar hadden hebben een wat andere invulling gekregen. En waar we vaak
met een redelijke zekerheid onze eigen route denken te kunnen uitstippelen, heeft het afgelopen
jaar bewezen dat dit zomaar anders kan zijn. Dus op de vraag wat ons aankomend jaar allemaal te
wachten staat, kunnen we alleen maar in vertrouwen en met hoop naar de toekomst kijken.
En dan is het mooi dat we samen (zij het in wellicht in wat minder grote kring dan we normaal
gewend zijn) kerst mogen vieren en stil mogen staan bij de geboorte van Jezus. De hoop en
verlossing die Hij ons gebracht heeft, is het mooiste geschenk dat we hebben ontvangen. Daar kan
ook geen vaccin tegenop.

HKZ
In 2019 hebben we een HKZ keurmerk behaald en
afgelopen 3 december was de audit voor de recertificering. Dat is ook goed gegaan. Het is een
behoorlijke klus voor ons alle 4 en ook de audit, via
teams, duurde van 8-12 uur. We zijn er best trots
op dat dit goed is gegaan.
In het kader van HKZ moest er ook een
vertrouwenspersoon voor de jongeren in de huisjes
aangesteld worden. Hoe fijn is het dat Ineke
Wiegers dit op zich wil nemen. Dat voelt zo
vertrouwd. Ineke zat jaren in het bestuur en kent
ons en de meeste jongeren. Blij mee.
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