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Beste mensen,
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Stichting “Gezi(e)n worden”!
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven dat u dat
graag wilt, of omdat u een bekende van ons bent. Veel leesplezier!

VAN HET BESTUUR
Wie zijn wij?
Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 4 vrijwilligers.
Hieronder stellen we ons graag kort aan u voor.
Mijn naam is Tanja Hofsink. Vanuit

Mijn naam is Robert Klein. Rik en Ilja

mijn werk bij Stichting Present kwam ik

ken ik van dichtbij en ik weet hoe graag

in contact met Rik en Ilja toen zij een

ze tienermoeders willen helpen, zodat

tienermoeder begeleidden. Vanuit die

tienermoeders hun plekje weer in de

achtergrond vond ik het mooi aan het

maatschappij kunnen innemen. Ik wil graag

bestuur van “Gezi(e)n worden” deel te

vanuit het bestuur ondersteunen om de

nemen.

opvang voor tienermoeders te realiseren.
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Mijn naam is Irene Sietzema-Spoelstra. Rik

Mijn naam is Miranda Bouwhuis-Lamain.

en Ilja zijn vrienden van ons en we vinden

Ik ben een vriendin van Rik en Ilja en heb

het gaaf om met hen mee te denken en te

in hun leven gezien hoe belangrijk ‘gezin

ondersteunen bij het realiseren van een

zijn’ voor hen is en hoe groot hun hart is

tienermoederhuis, prachtig initiatief! Ik

voor anderen. Ze hebben me meegenomen

draag dit werk een warm hart toe, ik wil

in dit proces en ik kon niet anders dan ook

graag de meiden ondersteunen bij alle

enthousiast worden!

verantwoordelijkheid en zorg die ze krijgen
als ze moeder worden.

Meer informatie over ons en onze motivatie om bestuurder te zijn van
Stichting “Gezi(e)n worden” staat op onze website:
www.stichtinggezienworden.nl

Wat doen we / wat hebben we gedaan?
Graag willen wij u vertellen waar het bestuur in de afgelopen periode
mee aan de slag is geweest.
Het bestuur van Stichting “Gezi(e)n

Daarnaast is er een beleidsplan opgesteld

worden” is vanaf januari 2015, in

waarin het doel van de stichting is

samenwerking met de familie Klein,

verwoord, namelijk:

bezig om na te denken hoe er op termijn

het opzetten en onderhouden van een

een opvanghuis voor jonge moeders

(tiener)moederhuis voor opvang en

gerealiseerd kan worden in de omgeving

begeleiding van (tiener)moeders en

van Zwolle. Met veel passie en inzet vindt

hun (ongeboren) kinderen en aan hen

deze samenwerking plaats.

tijdelijke opvang te bieden, totdat de
(tiener)moeders hun eigen plek in de

In de afgelopen periode zijn er vanuit de

maatschappij weer gevonden hebben/

familie Klein en het bestuur gesprekken

in kunnen nemen. Daarbij wordt door het

geweest met organisaties die zich inzetten

bestuur (waar mogelijk) de samenwerking

om jongeren en jongvolwassenen te

gezocht met (een) andere algemeen nut

helpen, waaronder bijvoorbeeld Siriz en

beogende instelling(en).

Timon. Dit om te onderzoeken waar er
mogelijkheden zijn om eventueel samen

Ook is in dit beleidsplan opgenomen:

te werken. Dit traject is momenteel nog in

een visiedocument op het opvanghuis

volle gang, we houden u hiervan graag op

van tienermoeders, een overzicht van de

de hoogte.

bestuurders en een begroting voor de
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komende jaren. Verder is het bestuur aan de

ontwikkeld voor stichting “Gezi(e)n worden”

slag om donateurs en fondsen te werven om

en hebben we een website laten maken:

zo de benodigde financiële middelen voor het

www.stichtinggezienworden.nl. Hierop staat

tienermoederhuis te realiseren.

veel informatie over de stichting en de

Inmiddels is ook de ANBI-status van de

ondersteuners.

stichting aangevraagd bij de Belastingdienst.
De uitkomst van deze aanvraag moeten we

Hartelijke groet,

nog even afwachten. Ook is er een mooi logo

bestuursleden van stichting “Gezi(e)n worden”

In een volgende nieuwsbrief hopen we u graag meer te vertellen over de
ontwikkelingen van de stichting!

VAN DE FAMILIE KLEIN
Dank aan onze Vader, want wat zijn we gezegend!
Hoezo? Leest u vooral verder!

Recente ontwikkelingen
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie

hun 40 jarig

verteld over de vele positieve reacties van

huwelijksjubileum met

de mensen in onze omgeving toen we onze

een sing-in. De stichting kreeg een deel van

droom “een veilige plek bieden aan jonge

de collecte tijdens de sing-in!

moeders met hun (ongeboren) kindje”

• toen de diaconie van de Sionskerk uit

met hen deelden. Nog steeds ontvangt de

Zwolle ons plan zag, gaven ze ons een

stichting veel giften van particulieren, maar

mooie gift!

ook van kerken. Heel erg bedankt! We willen
een aantal initiatieven met naam noemen:

Ondertussen hebben we gesprekken met

• tijdens het Flierefluiter-weekend van

diverse organisaties die werkzaam zijn op het

de Fonteinkerk te Zwolle-West kreeg de

gebied van opvang aan jonge moeders. Doel

stichting de hele opbrengst van de collecte!

van deze gesprekken is om te kijken hoe we

• het echtpaar Roskam-Kroeze vierde

efficiënt en duurzaam een opvangplek voor
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jonge moeders in Zwolle kunnen realiseren,
waarbij:

Wat u kunt doen

1. de professionele zorg voor de jonge

In de eerste plaats vragen wij blijvend

moeders gewaarborgd is door de

uw gebed: voor jonge moeders en hun

betreffende organisatie

kinderen die het moeilijk hebben, voor de

2. wij als “goede buur” kunnen fungeren.

bestuursleden van de stichting en voor ons.
Daarnaast kunt u ons ondersteunen met een

Concreet hebben ook al contacten

eenmalige of periodieke gift aan de stichting.

met een aantal jonge moeders.

Ook kunt u ons helpen door deze nieuwsbrief

Voor één jonge moeder kon zelfs

door te sturen aan geïnteresseerden/derden.

al een opvangplek “op afstand”

Dat mag overigens zonder onze toestemming.

geregeld worden. Dat is mooi!
Tegelijk ervaren we daardoor
ook dat het des te mooier zou

Hartelijk groeten,
Rik en Ilja Klein

zijn om een opvangplek naast de
deur te hebben.

Tot slot: wij vertrouwen erop dat onze Hemelse Vader voor ons zorgt. In dit
vertrouwen gaan wij verder met onze droom: een veilige plek bieden aan
jonge moeders met hun (ongeboren) kindje!

Als u vragen/opmerkingen heeft, dan kunt u de stichting en ons op dit
e-mailadres bereiken: info@stichtinggezienworden.nl

Tot slot: wij vertrouwen erop dat onze Hemelse Vader voor ons zorgt.
In dit vertrouwen gaan wij verder met onze droom: een veilige plek
bieden aan jonge moeders met hun (ongeboren) kindje!
Hartelijk groeten,
Rik en Ilja Klein
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