Wij blijven bij onze missie hoor: Jacobus 1:27 Zuivere godsdienst is Zorg voor
wees en weduw en zelf clean blijven (vrij vertaald)

2021 Colofon
Grondslag:

Bijbelse Opdracht tot Zorg:
Jac. 1:27 Zorg voor en clean blijven. Stay clean, stay in the winning team!
2 Takken: ArmenZorg en
VerslavingsZorg.
——–——————————————
RSIN 813730028
infovrij@gmail.com
www.indevrijheidzorg.nl
———–—————————–-———
-Opvangwerk 20 bedden Verslavingszorg in Wemeldinge.
Duurzaam zorgtraject en TimeOut
voorziening.
-PreventieWerk
Scholen, kerken, jeugdcentra
en P.I.s.
-Armenzorg (Jacobus 1:27) en
wel de allerarmsten in diverse landen. Oekraïne, Roemenie etc.
Alsmede steun aan Rehabs wereldwijd.
——–——————————————

Erkenningen:

SSB Leerbedrijf
stagiaires div. leergangen.
ISO9001 Kwaliteitskeurmerk
instellingen. Overheid:
ANBI alg.nut.beoogende instelling
Lid ISAAC (Internationaal)
Lid CKZ (Coöporatie van Zeeuwse Zorginstellingen)
——————–——-———————infovrij@gmail.com
www.indevrijheidzorg.nl
Bestuursleden Dhr. Remko Jorritsma vz, Dhr. Bart v.d. Wolf pm.
Vacant sec.

Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat ook 2021 een vruchtbaar
jaar is geweest en alle lopende projecten gecontinueerd konden worden ondanks de coronacrisis. De jaarrekening ziet er goed uit en er was voldoende geld
binnengekomen via subsidies, donaties en de kringloopwinkel om de projecten
te kunnen bekostigen.
In dit jaarverslag krijgt u een kort verslag van de activiteiten en maak je kennis
met mensen die de activiteiten uitvoeren. Bijelkaar zijn dat heel wat mensen en
kunnen niet iedereen noemen.
BetonProject/Armenzorg. Ondanks Corona is dit boekjaar toch weer heel effectief het zgn. Beton project uitgevoerd. Sinds 2004 zijn er meer dan 1500 betonobjecten vervaardigd. Dat betekent dat meer dan duizend woningen zijn opgeknapt en andere vormen van woningverbeteringen uitgevoerd. Dit is mede uitgevoerd met gasten die in zorg zijn bij Stichting In de Vrijheid. Behalve Polen konden ivm corona niet naar de landen toe dus werkten met lokale partners.

Oekraïne .
In Oekraïne hebben we de laatste jaren een heel aantal acties uitgevoerd en nu
blijkt hoe waardevol dat is geweest. Met name de timing, niet wetende dat er
een oorlog uit zou breken. Bid voor het land.
Geld overgemaakt aan lokale partners voor steun aan zending onder Roma’s
waarbij veel kinderwerk en opbouw van de lokale kerk.
In tientallen Opvangcentra konden we voorzien in relevante evangelische lectuur. Dit was een bijzondere optie.

Roemenië. Hier konden we wel met lokale partners het Kachelhoutproject uitvoeren. Veel arme mensen zitten letterlijk in de kou als ze niet genoeg
brandstof hebben om de hele winter te kunnen stoken. Het is hartverwarmend
om te zien hoe dankbaar de mensen zijn met deze basale hulp. De komende jaren willen we dit project elke
winter blijven uitvoeren.

Dank voor uw hulp!
donaties: (ANBI)

Stichting In de Vrijheid Zorg
Wemeldinge
ING bank
NL86 INGB 000 5044897

Erkend door de Overheid als
ANBI Goed doel.

Boeken van Evelina en Remko. Verkrijgen mail: infovrij@gmail.com
Erkend Leerbedrijf voor
Zorgrelevante opleidingen.

Lid: Coöp Kleinschalige
Zorginstellingen Zeeland.

Van Emden prijswinnaar.

Nieuw Project met Brian in

Draagbare toiletten! Iedereen die in Oost Europa is geweest
weet dat veel mensen een ’toilet’ achter in de tuin hebben staan. Gewoon een gat in de grond met een houten plank met een gat en een
klein houten ombouw. Voor oude– of mensen met een beperking in
de winter iets vreselijks wanneer men in de kou en in de nacht ook
nog in het donker naar de wc moeten. Deze draagbare toilet is de oplossing! Via onze partner Brian (zie foto man met blauwe jas) hebben
we er al tientallen op plaats van bestemming kunnen brengen afgelopen winter.

Kachelhout en
houtbriketten.
We doen dit project met
diverse lokale partners.
Het landklimaat maakt
dat de winters erg koud
zijn.

POLEN.
Ondanks Corona kregen we in 2021 permissie om in Polen onder de
allerarmsten te werken.
Diverse Projectreizen zijn uitgevoerd.
Kleding, levensmiddelen, duurzame wintervoeding en hulpmiddelen
zoals rollators en een scootmobiel e.d. werden gedistribueerd.
De mensen waren erg dankbaar. Het is ook een morele opsteker voor
de mensen die vaak op zichzelf aangewezen zijn.
Er werd een JeugdOpvang bezocht. Ontspoorde jeugd die daar een
nieuwe kans krijgen. Erg mooi werk en het veroverde direct het hart
van Johan en Izabella.
Ook een project om aandacht te blijven geven de komende jaren.

Hongarije.
Het afgelopen jaar is er structureel geld gegaan naar projecten in Hongarije. Onze partners daar Michel en Janet ondersteunen mensen die in ons In de Vrijheid FamilyHouse wonen. Verder diverse mensen waar we extra zorg voor hebben. Alsmede kachelhout in de winter voor de allerarmsten.

In de Vrijheid Opvang
20 bedden in de Christelijke Verslavingszorg.
De opvang wordt als erkende instelling grotendeels gesubsidieerd. Stg. I.d.Vrijheid heeft meer dan 30 jaar ervaring in de ChVistelijke verslavingzorg. Naast zorgtrajecten van een jaar is er de
TimeOut optie waarbij mensen een week of langer verder geholpen kunnen worden. In 2021 zijn talloze verslaafden verder geholpen. Enkelen zijn scholing gaan doen, een rijbewijs of andere diploma’s gehaald. Sommige gasten blijven tijdens
hun reintegratietraject op de locatie in Wemeldinge wonen zodat ze een veilige overgangsperiode kunnen doen. Er zijn
ook externe oudgasten die af en toe op de locatie komen logeren om ‘bij te tanken’. I.d.Vr. zet naar vermogen mensen te
helpen bij hun voortgang. De ‘wereld’ voor een exverslaafde is een hele uitdaging, dat zal u begrijpen. I.d.Vr. is tevens
Leerbedrijf voor stagiaires voor diverse relevantie leergangen. Enkele (oud) gasten beginnen al in hun zorgtraject een
mbo opleiding met een stageplaats bij I.d.Vr. Dit is heel hoopgevend.
Continu moet het gebouw van de Opvang, dat stamt uit 1958, onderhouden worden.
Dit kost veel geld. Donaties hiervoor zijn van harte welkom!
In 2020 zijn er zonnepanelen voor verduurzaming aangeschaft die door een donatie zijn bekostigd. Er is een parkeerplaats aangelegd en een balkon aan een appartement gebouwd en nog een klein appartementje gebouwd.
In 2022 hopen we de sterk verouderde kozijnen te vervangen wat een
Dagelijks wordt er voor gemiddeld 20 mengrote uitgave gaat worden.
sen gekookt. Tja, dan kan je als gast beter
Minimaal 17 oude kozijnen moeten vervangen worden.
iets smakelijks maken anders tast het je positie in de groep aan…:)

Gasten die een mbo zorgopleiding gingen doen!

Eugene Kock zit nu in het laatste jaar als stagiaire bij I.d.Vr. MBO-MMZ. Hij kwam 3 jaar geleden binnen met diepgaande problemen en
ontving een aantal fysieke genezingen maar zijn geestelijk herstel gaf hem de mentale stabiliteit om MBO-MMZ te gaan doen. Hij draait nu
verdienstelijk mee in het team als stagiaire. Eugene heeft in het verleden als kok maar is nu in Januari 2022 met een baan begonnen in de
Zorg met de doelgroeop LVG en andere problematiek.

Curtley en Patricia zijn nu in het 2e jaar MBO-MMZ. Zij stroomden ook door vanuit de opvang naar deze opleiding. Zij halen goede cijfers en worden zeker goede hulpverleners, Omdat I.d.Vr.Z. SBB erkend is kunnen zij hun stage uren bij de stichting doen.
Een unieke kans om voorbereid te worden voor de toekomst.

Het DrugsPreventieTeam bestaat uit preventiewerkers die
allen ervaringsdeskundigen zijn. Zij bezochten weer scholen, jeugdgroepen en gevangenissen maar veel minder door de corona. Er zijn
Lesbrieven, PowerPoints en Preventiefilms waarmee we de drugs,
alcohol, gok en gameproblematiek behandelen. De programma’s
laten het ware gruwelijke gezicht zien dat achter de schijn van aantrekkelijkheid schuilgaat. Drugsgebruik neemt nog steeds toe. Jongeren worden verleid via evenementen en internet. Levering via internet nam
sterk toe in coronatijd. Een pilletje is snel geslikt maar de
ellende die eruit voortkomt kan jaren vernietigend doorwerken.
Foto Preventiewerkers: Erick, Johan, Wendel, Jonathan, Curtley,
Stefan, Jesse, Frank, Han, Bart, Remko, Arie, Eugene en nieuw lid
Rick. Het een en ander onder leiding van Wendel en Arenda.

Rick

De preventiemiddelen maakt het mogelijk om goede preventielessen te geven. Zoals gezegd is Gameverslaving heel groot geworden in Nederland en
verdient aandacht om preventie op los te laten. Toch is het heel moeilijk deze
doelgroep te bereiken. Men zit thuis achter de computer en isoleert zich. Het
onderwerp ter sprake brengen op scholen en jeugdcentra is van belang. De
drugsoverlast in Nederland wordt steeds intenser en maakt veel slachtoffers.
Ook in het verkeer door het rijden onder invloed. Illegale plantages, chemisch
afval dumping in de natuur en geweld door criminele netwerken. Het preventiewerk werkt dus niet alleen preventief maar ook appellerend.

Wendel

Arenda

Minimaal 1 keer per jaar vindt
het PreventieTeam meeting
plaats. Hierbij worden mensen
uitgenodigd die potentiële medewerkers zijn.
Wendel Breslau en Arie Varkevisser waren de sprekers dit jaar.

Wemeldinge

IN DE VRIJHEID ZORG Kringloopwinkel is gelegen op het terrein van
de Opvang. Het dorp vindt het fijn omdat het levendigheid brengt. Er
wordt niets ingekocht maar de winkel is toch altijd vol. Men brengt het
of we halen het op. Opbrengst is volledig voor de doelen van I.d.Vr.Z.
De Kringloopwinkel was tijdens de lockdowns gesloten en waren er
wat minder inkomsten. Incidenteel kon er wat verkocht worden via
internet en wat huisuitruimingen gedaan worden waar een donatie
voor geschonken werd. De inname van oude metalen verliep goed en
ging gewoon door. Het is mooi om te zien dat mensen uit het dorp
oude metalen brengen voor de ondersteuning van onze activiteiten. De betrokkenheid van de mensen bij In de Vrijheid
wordt door de Kringloop vergroot en we
merken veel sympathie voor de activiteiten en onze gasten van de opvang die er
onder andere dagbesteding invullen.
Mede brengen deze activiteiten wat levendigheid en gezelligheid in het dorp.

Evelina en ik wonen nog steeds bij de Opvang in. Met onze gasten vormen we
een mooie maar heel dynamische gemeenschap. Wij proberen Jezus’ ideaal
te verwezenlijken en mogen heel mooie dingen maar ook diepgaand tragische dingen meemaken. Het kost veel energie maar dat is dubbel en dwars de
moeite waard. We steunen op een geweldig goed team van medewerkers,
waarzonder dit werk niet te doen is. Dank voor je steun, hoe dan ook!

Krabbedijke

Onderhoud van het gebouw
van de Opvang heeft vergt
veel onderhoud. Nu 17 nieuwe kozijnen nodig.

Oudgast Johan v Vliet heeft veel gedaan om de Kringloop bij I.d.Vr. op te
zetten. Inmiddels is hij getrouwd met
zijn Poolse Izabella en heeft een eigen
Kringloopwinkel opgezet in Krabbedijke! De naam is Kringloop Izabella zie
google voor het adres.
De zaak loopt goed en het doel is hulpverlening en armenzorg in Polen. Dit is
toch een heel mooie ontwikkeling waar
we trots op zijn.

Voor allen geldt: Stay clean, stay in the winningteam!

