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Verhuisd én nieuw huisstijljasje 

In februari sloeg De Rading een 

nieuwe strategische weg in en organiseren we 

sindsdien onze zorgverlening dicht(er)bij vanuit 

een aantal nieuwe locaties. 

Maar, voordat we ons nieuwe hoofdkantoor in 

Bunnik konden betrekken, was eerst ‘de grote 

verbouwing’ nodig. 

En die was het wachten waard! Net als parallel 

hieraan de renovatie van onze huisstijl die een 

modern jasje kreeg aangemeten met zachter, 

vriendelijker kleuren en vormen. 
     

  

   

Training Seksualiteit & Intimiteit 

Grenzen stellen 

Kan ik mijn pleegkind knuffelen? Hoe ga ik om 

met seksueel uitdagend gedrag? Bijna iedere 

pleegouder krijgt op een dag te maken met 

vragen over seksualiteit en intimiteit. Gewoon, 

omdat ieder kind een seksuele ontwikkeling 

doormaakt. Maar ook omdat een pleegkind niet je 

eigen kind is. En knuffelen daarom soms minder 

vanzelfsprekend is. Of omdat het kind veel 

meegemaakt heeft waardoor het tonen of 

ontvangen van intimiteit heel moeilijk kan zijn. 

 

Welk seksueel gedrag past nu in een normale 

seksuele ontwikkeling en welk gedrag is 

grensoverschrijdend of zorgelijk? Hoe stel je als 

(pleeg)kind en (pleeg)ouder grenzen, en ben je je 

bewust van grenzen? 

 

Trainingsdata: 1, 15 en 29 november 2022 van 

September 2022 
  

   

Voor wie wij zoeken 

 

Voor vrolijke en actieve Joost (15) 

zoeken we een deeltijd 

pleeggezin voor 2 weekenden per 

maand in omgeving Eemnes. 

Lees verder 

 

Voor een meisje (14) zoeken wij 

een plek in Bunschoten - 

Spakenburg waar zij verder kan 

opgroeien. We zoeken een gezin 

wat rustig de tijd neemt om haar 

beter te leren kennen, waar ze 

zichzelf mag zijn en waar ze de 

vragen kan stellen waar menig 

puber mee worstelt. 

Neem contact op met Tekla Bos 

voor meer informatie. 

  
  

   

Agenda 

 

6 okt. 2022 | Online | 

Informatieavond Pleegzorg 

 

18 okt. 2022 | Online | 

Informatieavond Pleegzorg 

 

10 nov. 2022 | Bunnik | 

Informatieavond Pleegzorg 

 

15 nov. 2022 | Online | 
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19.30 tot 22.00 uur in ons kantoor in Bunnik. 

Aanmelden kan via uw pleegzorgbegeleider of 

door een mail te sturen naar Marjolein van 

Lemmen. 
     

  

   

Training Mindful Ouderschap 

Voor pleegouders, er zijn nog 2 plekken! 

Deze training is bedoeld voor pleegouders die 

bewust willen opvoeden en merken dat soms de 

hectiek van alledag, de stress, zo’n grote rol 

speelt in het leven dat het niet meer lukt om met 

rust en aandacht bij je kinderen te zijn. 

Mindfulness kan je helpen om alles in je drukke 

leven in een goede balans te brengen.  

 

Het zijn zes bijeenkomsten, op ons nieuwe 

hoofdkantoor in Bunnik, met een groep van 4 tot 

6 pleegouders. Wil je hier meer over weten? 

Bekijk de introductie video van trainster Sophie 

Rotteveel en voor vragen of interesse kun je haar 

bereiken 

via S.Rotteveel@rading.nl of 06 - 22135683. 
     

  

   

De Gezinsparaplu 

Een netwerk van en voor pleegouders en 

steungezinnen in de buurt (regio Eemland) 

Zorgen voor een pleegkind is een mooie, maar af 

en toe ook ingewikkelde uitdaging. Soms kun je 

hierbij wel wat steun gebruiken. Gewoon, door 

erover te praten met mensen in eenzelfde situatie 

of door elkaar helpen met praktische 

ondersteuning door bijvoorbeeld een middagje de 

zorg voor een kind over te nemen. 

 

De Gezinsparaplu is een informeel en 

laagdrempelig netwerk, bij jou in de buurt. Het is 

een aanvulling op het werk van 

jeugdzorgorganisaties en andere professionele 

begeleiding. In regio Eemland zijn parapluhouders 

en hun netwerk actief in elk dorp of gebied. Wil je 

je aansluiten bij dit netwerk of wil je hier meer 

over weten? Ga dan naar www.gezinsparaplu.nl of 

neem vrijblijvend contact op via 06 - 48029691 

of janinedevries@gezinsparaplu.nl. 
     

  

   

Informatieavond Pleegzorg 

 

17 nov. 2022 | Bunnik | 

Informatieavond Pleegzorg 

 

15 dec. | Online | 

Informatieavond Pleegzorg 

  
  

   

   

   

De herfst én herfstvakantie komen 

eraan. Fijn dat je bij "Je mag er zijn" 

weer terecht kunt voor de warme 

jas en lekkere sjaal, maar ook voor 

laarsjes om in de plassen te 

stampen.   

 

Daarna kun je de kinderen mooie 

werkjes laten maken met de 

knutselspullen die je ook in het 

magazijn kunt vinden of een boekje 

lezen met warme chocolademelk. 

Want je kunt er ook terecht voor 

speelgoed!  

 

Op woudenberg.jemagerzijn.nl vind 

je de openingstijden. Kom gezellig 

langs voor een praatje, je 

(pleeg)kinderen zijn uiteraard ook 

welkom.  
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Kijk-lees-luister-doe-tips 
   

  

Blog pleegvader Sander 
   

  

 

 

 

Ieder jaar is het weer spannend. 

Een nieuwe leerkracht. Ons 

(pleeg)kind heeft veiligheid nodig en 

het is van belang dat het gezien 

wordt gelijk met de start van het 

schooljaar. Maar we willen natuurlijk 

ook niet te veel zeuren. Het is altijd 

zoeken en een spannend 

moment. Zo pakken wij het aan. 
   

BIJ ONS thuis in een gezin | editie 09-2022 

Over onder meer samenwerken binnen pleegzorg, 

relationele route tot gedeeld opvoederschap, 

pleegouder op afstand, en meer. 

Open het online magazine 
  

   

Pleeggezin op tv: Hoe gaat dat bij jullie thuis? 

Een pleeggezin van De Rading heeft meegedaan 

aan een TV programma op NPO 1 van de EO “Hoe 

gaat dat bij jullie thuis?”. Het is een hele mooie 

aflevering geworden en eigenlijk ook een mooie 

inkijk voor pleegzorg! Kijk zelf maar hoe het er bij 

Bart en Bart met drie pleegkinderen thuis aan toe 

gaat: Link naar aflevering 
  

     

  

   

   

   

Heeft je pleegkind dit jaar een 

nieuwe juf of meester? Niet elke 

leerkracht heeft ervaring met een 

pleegkind in de klas. Als 

pleegouder kun je de leerkracht 

een beetje op weg helpen. Door 

goed contact met school te 

onderhouden en ze te verwijzen 

naar de 

website www.pleegzorg.nl voor 

meer achtergrondinformatie over 

pleegzorg. 

 

  
  

     

  

  

Vragen over vergoedingen? 

In de PleegzorgWijzer vindt u verdeeld over categorieën, óf 

door te zoeken op steekwoord(en), meer informatie over 

bijvoorbeeld: 

• Bijzondere kosten 

• Fietsvergoeding 

• Onkostenvergoeding 

• Pleegzorgvergoeding 

• Reiskostenvergoeding 

Open PleegzorgWijzer De Rading 
  

     

Pleegoudercursussen 

Kosteloos voor pleegouders 

van De Rading 

De speciaal voor pleegouders 

ontwikkelde scholing - inclusief 

online trainingen - geeft u nieuwe 

inzichten en extra handvatten 

voor de opvoeding van uw 

pleegkind! 

 

 

Open cursusaanbod 
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