DE RUSTPLEK

HELPT MENSE
GAS1"RJ TE

Veel m en sen willen best
graag gastvrij zijn , m aar
wo rd en afgesch rikt do o r
praktisch e pro b lem en .
Ju tta Herm an n (59) uit
Am ersfoo rt herkent dat
m aar al te go ed . Z ij is
een van de in itiatiefnem ers van De Ru stp lek,
een o rgan isatie die m en sen help t gastvrijh eid in
praktijk te bren gen .

"Vanuit de kerk wilden we iets
missionairs opzetten en we ontdekten dat er grote behoefte
was aan tijdelijke opvang. Vooral
mensen met een kleine beurs
en dito netwerk komen extra in
de problemen als ze niet in hun
huis kunnen blijven, om wat voor
reden dan ook. Toen is het diaconale project De Rustplek geboren" vertelt Jutta. Naast haar
werk als apotheker is zij actief in
de Baptistengemeente Amersfoort. In 2014 nam ze samen met
haar man Udo het initiatief voor
De Rustplek, dat inmiddels is uitgegroeid tot een landelijke beweging. Jutta is landelijk coördinator.

Gasten bieden meerwaarde
De organisatie is veranderd. "In
het begin stelden we als voorwaarde dat gastadressen kerkelijk
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betrokken moesten zijn. Dat hebben we losgelaten, maar de praktijk is dat zich alleen maar christenen aanmelden. Gastvrijheid,
juist voor mensen buiten je eigen
kring, is natuurlijk een christelijke kernwaarde. Het optrekken met mensen die je normaliter niet tegenkomt, blijkt een
meerwaarde te hebben voor de
gastadressen, hun wereld wordt
er groter door. We hebben ook
weleens vanuit een moslimgemeenschap de vraag gekregen te
helpen iets dergelijks op te zetten. Daar stonden we voor open,
tot bleek dat het de bedoeling
was als gast alleen moslims toe
te laten."
AIie medewerkers van De Rustplek zijn vrijwilligers, behalve de
coördinator van Rustplek Amersfoort en die van Rustplek Dor-

drecht. Beide organisaties werken regionaal; daarnaast verzorgt
Rustplek Nederland de coördinatie van plaatsingen in andere
delen van het land. De meeste
gasten hebben een adres nodig in
de eigen buurt vanwege school,
werk of andere dagbesteding.
Gasten kunnen trouwens ook
stellen zijn of kinderen.

Stabiele basis bieden
Bij De Rustplek staat het aanbod centraal. Trajectbegeleiders
maken kennis met gastadressen
en inventariseren hun wensen; zij
schetsen een plaatje van hun ideale gast! Een echtpaar met tienerdochters wil bijvoorbeeld liever
geen mannelijke gast. Wie klein
behuisd is, wil een paar weekends per maand het huis voor
zich alleen hebben. Gezinnen

met kleine kindéren vinden het
fijn als de gast aan tafel mee-eet,
I
wat fijn is voor jongere gasten.
Oudere gasten passen vaak beter
bij gepensioneerden. Jutta: "We
hebben behoorlijk wat alleenstaanden in ons netwerk. We
kijken goed welk type gast het
beste past in welk gastgezin. Ook
gaan we na of de alleenstaande
een geschikt netwerk heeft dat
zonodig emotionele steun kan
bieden. Waar we voor waken is
dat een gastgezin de gast nodig
heeft om eigen problemen op
te lossen, denk bijvoorbeeld aan
mensen die eenzaam zijn en om
die reden een gast in huis halen.
De gasten zitten in een kwetsbare situatie, dus is het belangrijk
dat het gastgezin - alleenstaand,
stel of gezin - een stabiele basis
kan bieden." Er is veel om reke-

