
Nieuw: 2-3 nieuwe projecten starten

Harderwijk: samenwerking loopt

Leusden: operationeel

Top-3-Doelen 2020

De Rustplek Nederland - Jaarverslag 2019
Een kamer in een gastvrij huis om even tot rust te komen

Geborgen – Ontplooiend - Delend Amersfoort: 22 trajecten, 

1700 nachten onderdak

Harderwijk: Presentatie in dienst van 

Baptistengemeente Harderwijk. Vervolgens 

informatieavond met ca. 12 geïnteresseerden. 

Bij een kennismaking met de gemeente 

Harderwijk bleek, dat er al een pilot met 

gastgezinnen loopt (‘Veluws Logeren’). Nu zijn 

we op zoek naar een goede samenwerking en 

afspraken. En het beste van beide concepten!

Leusden, Woudenberg, Scherpenzeel: Het 

eerste project in uitvoering! Dank aan Haëlla Fonds, 

PIN en Maatschappij voor Welstand voor het 

vertrouwen en financiële middelen om te kunnen 

starten! Contact met alle kerken hebben we gelegd 

en positieve reacties voor ondersteuning en samen-

werking ontvangen. Een eerste gastgezin heeft zich 

aangemeld en we hebben twee plaatsingen bij hen 

gerealiseerd (begeleid vanuit Rustplek Amersfoort).

Dordrecht: Diverse 

contactmomenten met leden 

van Missie Dordt. Creativiteit 

wat betreft leef- en 

woongemeenschappen. Veel 

ervaring in samenwerking met 

kerken en gemeente. Januari 

‘20 neemt Missie Dordt besluit!

Ede: Gesprek met twee 

echtparen van de 

Baptistengemeente Op 

Doortocht naar aanleiding 

van een artikel in BijEen. Ze 

zoeken op het moment 1 tot 

2 extra mensen om een 

stabiel kernteam te vormen. 

Onze missie:
We willen aan kwetsbare mensen gastvrijheid te 

bieden en hen ondersteunen in hun streven naar 

herstel en zelfstandigheid. We investeren in 

maatschappelijke cohesie door geïsoleerde 

doelgroepen met mensen in de samenleving te 

verbinden die hen kunnen ondersteunen. Hiervoor 

bouwen we een landelijk netwerk van rustplekken op. 

Alles voor het eerst: We mogen vol verwondering en dankbaarheid 

terugkijken op een jaar met veel uitdagingen, een paar teleurstellingen en 

vooral hulp van alle kanten. Een stichting oprichten, statuten ontwerpen, 

bestuursleden werven, een beleidsplan schrijven om de ANBI-status te 

krijgen - voor onze kleine groep vrijwilligers was dit allemaal voor het 

eerst en vroeg de nodige energie. Verder hebben we eerste stappen gezet 

om een aantrekkelijk projectplan te schrijven (Wat maakt de Rustplek nu 

echt uniek?) en fondsen en subsidies te werven. 

Onze bijzondere dank: Aan de Baptistengemeente Amersfoort, 

VOX Impuls en Guido Meinhardt BV voor financiële steun en advies. 

En aan Cinnamon UK, waar we aan een intensieve 

trainingsconferentie in Londen mochten deelnemen en coaching 

krijgen wat betreft de doorontwikkeling van het Rustplek-concept. 

In 2020: De krapte op de woningmarkt neemt toe 

en we hebben te maken met een groeiend aantal 

dak- en thuislozen. De Rustplek is meer dan ooit 

nodig in Nederland! We willen ons inzetten voor 

meer gastgezinnen met een warm hart in het hele 

land, gepassioneerde lokale kernteams, open-

minded gemeentebesturen, versterking van het 

landelijke team en voldoende financiële middelen. 
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Stand van zaken

‘Wij, de sterken, 

moeten de 

zwakken in hun 

kwetsbaarheid 

helpen en niet 

ons eigen belang 

dienen’  (Rom 15:1)
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