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Herinnering 

Dien uw declaratie van december 
uiterlijk 15-12 in! 
I.v.m. uitbetaling pleegzorgvergoeding op 21-12 

Om ervoor te zorgen dat uw pleegzorgvergoeding op 

21 december kan worden uitgekeerd, is het belangrijk 

dat u uw declaratie uiterlijk 15 december 2020 naar 

afdeling Financiën en Registratie mailt 

via zorgadministratie@rading.nl. 

 

Vergoeding onkosten 2020 

In verband met tijdig moeten afsluiten van het boekjaar 

en bijtijds verwerken van in 2020 door u gemaakte 

onkosten, is het belangrijk dat u uw 

declaraties uiterlijk 15 januari 2021 mailt 

naar zorgadministratie@rading.nl. Zoals 

reiskostendeclaraties, deeltijddagendeclaraties en 

bijzondere kosten. 

 

 

Uitnodiging online 
themabijeenkomst sociale media  
Voor pleegouders | Do. 10 december | 19:00 

uur  

Wanneer kinderen sociale media ontdekken, is dat voor 

velen een heel fijne ontdekkingstocht. De wereld ligt 

voor je open en je kunt in contact komen met letterlijk 

alles en iedereen. Maar de risico’s worden nogal eens 

over het hoofd gezien. Voor pleegkinderen kan omgaan 

met sociale media nog lastiger zijn dan voor kinderen 

zonder belaste voorgeschiedenis. Lees meer 

 

Over dit onderwerp wilt u toch ook meer weten? 

Meld u per mail aan bij Marjolein! 

 

 

 

Voor wie wij zoeken 

 

Doorzetter Emma (15) zoekt een 
pleeggezin in (omgeving) 
Driebergen/Doorn omdat ze graag op 
haar school in Doorn wil blijven. Lees 
meer 
 
Zusjes Alma (9) en Azana (7) 
zoeken allebei een pleeggezin in 
(omgeving) Amersfoort. Ze komen 
oorspronkelijk uit Afrika en woonden 
tot voor kort bij hun ouders. Lees meer 

 

 

Agenda  

 

1 december 2020 
Informatiebijeenkomst Kamers met 
Aandacht 
Online 
 
8 december 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 
 
10 december 2020 
Themabijeenkomst sociale media 
Online 
 
12 januari 2021 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 
 
28 januari 2021 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 
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Geslaagde Week van de 
Pleegzorg 

Zoals u in bovenstaande afbeelding ziet (klik erop voor 
een vergroting) zijn in en rond de actieweek veel 

mensen bereikt. Veel dank aan iedereen die hieraan 

heeft bijgedragen! 

 

De drie beloofde andere pleegouderverhalen 

Zoals in de oktobereditie beloofd, zijn dit de andere drie 

ervaringsverhalen die wij - naast het eerst 

gepubliceerde verhaal van pleegmoeder Ans - 

'ophaalden': 

• Pleegdochter Lieke omringd door het gezin van 

Ruben en Jasmijn 

• Pleegzoon brengt Anna en Rens een nieuwe 

wereld 

• Pleegkind verrijkt het gezin van Marnix en 

Jeannet 

 

 

Deel uw pleegzorgervaringen en 
goede ideeën 

Sluit u aan bij De Rading-cliëntenraad! 

Om u optimaal te kunnen ondersteunen, is het 

belangrijk te weten wat u - en/of uw pleegkind vanaf 

14 jaar - van onze hulp/begeleiding vindt. Lees meer  

 

Bent u dé kandidaat voor onze cliëntenraad? 

Laat het per mail weten aan Henriëtte Verschoor!  

 

 

 

 

VERRUIMDE 

OPENINGSTIJDEN 

 

Het is de laatste tijd gezellig druk 
bij Je Mag Er Zijn in Woudenberg. 
Maar ook bij ons is het in deze tijd 
belangrijk om voldoende ruimte te 
hebben en afstand te houden. Vandaar 
dat we (tijdelijk) 
onze openingstijden hebben verrui
md! 
Zodat iedereen rustig kan komen 
shoppen. 
 
De openingstijden t/m eind 2020: 
* Dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur 
* Donderdag van 09.30 tot 11.30 uur 
(nieuw!) 
* Zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur 
(vanaf nu dus elke zaterdag!) 
 
Kom ook gezellig langs en shop 
(gratis) tweedehands kinderkleding, 
speelgoed en boeken. 
Ook voor grotere kinderartikelen, zoals 
kinderfietsen, bedden en 
kinderwagens, kunt u terecht bij Je 
Mag Er Zijn.  
 

Check het bezoekadres 
op: www.woudenberg.jemagerzijn.nl 
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Zo werkt 't als voor een kind in zijn/haar 

netwerk hét pleeggezin gezocht wordt. 

 

Rots & Water-groep gepland voor 
voorjaar 2021  
Weerbaarheidstraining voor 6 tot 13-jarigen  

Kan uw pleegkind wel een steuntje in de rug en wat 

meer zelfvertrouwen gebruiken? Meld hem/haar dan nu 

al aan bij trainers Joanne of Martine voor de Rots & 

Water-voorjaarstraining!  

Joannes telefoonnummer is 06-22 12 38 98 en Martine 

is bereikbaar op 06-22 13 07 79. 

 

Rots & Water is er voor jongens en meisjes die willen 

leren hoe je: 

• Steviger in je schoenen staat 

• Jezelf zekerder voelt 

• Beter voor jezelf opkomt 

• Sociaal vaardiger wordt 

• Jezelf beter beheerst 

• Mentaal en fysiek rustiger wordt 

Acht bijeenkomsten 

De training staat op de kalender voor dinsdagmiddag 

van half 4 tot kwart voor 5 op: 2 maart, 9 maart, 16 

maart, 23 maart, 30 maart, 6 april, 13 april en 20 april. 

De locatie wordt tegen die tijd bepaald (op een voor 

iedereen handige, centrale plaats). 

 

Lees meer in de Rots & Water-folder 

 

Enthousiaste groep 'Hoe overleef 
ik mijn pleegouders?' 
Fleurig bedankje na afloop voor trainers Tekla en 

Annemarie 

 

 

Bloemen voor Tekla en 

Annemarie van de 

najaarsgroep 

'Hoe overleef ik mijn 

pleegouders?' 

 

 

De POR heeft plek voor 

nieuwe leden 

 

 

 

Kom ter oriëntatie gerust 

kijken bij een overleg!  

Stuur een e-mail om af te 

spreken wanneer. 

 

Bent u de versterking die de 

Pleegouderraad zoekt? 

  

 

https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/aa91251f-b787-4e3d-97ac-b25c382baad5/Rots_en_Water_folder_weerbaarheidstraining_voor_6_tot_13_jarigen.pdf
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https://youtu.be/Th_2R62EDdc


 

Tekla vertelt: "Het was een gezellige groep met 5 

jongeren van wie er 3 op dezelfde school zaten. We 

bespraken thema’s als vertrouwen, loyaliteit, 

contact met je ouders. En wat als je elkaar op school 

tegenkomt. Wat zeg je dan tegen je vrienden als ze 

vragen hoe ken je die? De deelnemers genoten van 

het contact met lotgenoten. Ze durfden elkaar 

vragen te stellen en helpen. Wat mij opviel, is hoe goed 

ze het hebben in het pleeggezin. Hoe goed ze kunnen 

vertellen over hoe fijn, of juist tegenovergesteld, ze het 

contact met hun ouders ervaren. Hoe accepterend ze 

zijn naar elkaar en hoe helpend en steunend. Een van 

de jongeren zei 'niemand begrijpt me, ze zeggen 

allemaal wel dat ze me begrijpen maar dat is niet 

zo. Jullie begrijpen me echt!'"  

 

Lees hier meer over onze jongerenpraatgroep 

 

 

Zien wij u in 2021 bij één of meer 
van de cursussen voor 
pleegouders?!  
Door corona viel dit jaar veel uit maar in 2021 

gaan we graag in de herkansing 

Niet meer dan logisch dat veel uitviel want uw 

gezondheid, die van onze medewerkers en de 

kinderen/gezinnen die wij begeleiden staan voorop! In 

2021 hopen wij u dan ook weer te mogen verwelkomen 

op onze locaties, of online, voor de 

pleegoudertrainingen/cursussen. 

 

Bekijk en kies gelijk welke cursussen u in 2021 wilt 

volgen! 

 

Daarnaast gaan we vanaf volgend jaar elke maand een 

(online) themabijeenkomst organiseren. De 

eerstvolgende is sociale media op 10 december om 

19.00 uur door Lonneke Jansen 

(gedragswetenschapper) en Anja Wegdam (begeleider 

pleegzorg), gevolgd door 'Drugsgebruik onder jongeren' 

op 21 januari om 19:30 uur door Jellinek. 

 

Vragen? Marjolein beantwoordt ze graag! 

 

Kijk-lees-luister-doe-tips  

• Filmpje 'Loyaliteit in beeld' 

Hoe lang je ook leeft, je ouders blijven altijd je 

ouders… Of je jong bent of oud, of je dichtbij 

of ver weg bent, of je logeert of thuis bent. En 

 

 

 

Uitnodiging 

Online Informatieavond 1-12-2020 

Een beetje aandacht voor elkaar 

Lees meer 
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ook als je ergens anders woont, zoals bij 

pleegouders. 

Bekijk 'Loyaliteit in beeld'  

• Filmpje over boek 'Een puber-pleegzoon' 

Ouders en pleegouders verdienen samen een 

standbeeld, realiseerde Liesbeth Vervecken 

zich, toen ze samen met haar man pleegouder 

werd van een prille puber. Het is zo belangrijk 

dat pleegkinderen in alle verbondenheid 

kunnen opgroeien. In het boek ‘Een puber-

pleegzoon’ beschrijft de auteur het reilen en 

zeilen in haar pleeggezin. 

Bekijk 'Een puber-pleegzoon' 

 

 

Cursussen voor pleegouders 

Het speciaal voor pleegouders* ontwikkelde 

scholingsaanbod - inclusief online varianten! - geeft 

u nieuwe inzichten en waardevolle extra handvatten 

voor de opvoeding van uw pleegkind! 

 

Open cursus- en trainingsaanbod De Rading 

 

*Kosteloos voor Rading-pleegouders 

 

 

Vragen over financiën en 
pleegzorg? 

In de PleegzorgWijzer leest u meer over bijvoorbeeld: 

• Bijzondere kosten 

• Fietsvergoeding 

• Onkostenvergoeding 

• Pleegzorgvergoeding 

• Reiskostenvergoeding 

 

Open PleegzorgWijzer 
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