
 

 

Ontmoetingsavond  

‘PLEEGOUDER CENTRAAL’  

28 november 2019  19:00 – 21:30 uur. 

 

Locatie:  Kade 10,  
  Westkadijk 10, 3861 MB Nijkerk 

 
Beste (toekomstige) pleegouders, 
 
In het kader van de Week van de Pleegzorg organiseert de Gemeente Nijkerk in samenwerking met Lindenhout, 
Timon, de Rading & Youke een ‘ontmoetingsavond’ voor pleegouders. Tijdens deze avond staat het thema 'pleegouder 
zijn' centraal. Het is een avond waarin partijen waardering willen uitspreken naar pleegouders. Daarnaast wordt 
stilgestaan bij de behoeftes die pleegouders hebben, wat partijen voor hen kunnen betekenen en waar pleegouders 
tegenaan lopen.  

Het is ook een avond van ontmoeting en gelegenheid om in contact te komen met elkaar. De pleegkinderen kunnen 
een complexe problematiek met zich mee brengen. Steun en herkenning is dan vaak erg prettig om goed voor de 
kinderen en jezelf te kunnen zorgen.  

Daarnaast is er ook gelegenheid om vragen te stellen voor inwoners die meer  informatie willen over pleegzorg. Dus 
ook inwoners die geen pleegouder zijn, zijn welkom! 

Het programma voor deze avond ziet er als volg uit: 
 

Inloop met koffie en thee  
 

De wethouder Nadya Aboyaakoub heet u welkom 
 
Thema ‘Waardering’ 
Samen met pleegouders wordt er stilgestaan bij verschillende onderwerpen met als doel waardering uit te 
spreken naar pleegouders en vooruit te kijken.  
 
Thema ‘In contact’ 
Er is ruimte om in contact te komen met elkaar. Hoe kunnen wel elkaar vinden en versterken? Hoe kunnen we de 
pleegzorg in Nijkerk optimaliseren? 
 
Afsluiting met een borrel en presentje voor pleegouders 

 
Wilt u hierbij aanwezig zijn of kent u iemand die hierbij aanwezig wil zijn? Meld u dan s.v.p. aan voor 25 november via 
preventie@gtnijkerk.nl. Voor algemene en inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen Astrid van Dijkhuizen of 
Merve yilmaz via preventie@gtnijkerk.nl  
 
Wij hopen u op 28 november te mogen verwelkomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Gemeente Nijkerk, 
 
Astrid van Dijkhuizen & Merve Yilmaz  
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