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Pleegzorg in coronatijd 

 

Afdeling Bemiddeling bedankt pleegouders die extra 

opvang aanbieden 

Na de oproep in onze maartnieuwsbrief gaven een 

heleboel pleegouders aan een extra pleegkind te 

willen/kunnen opvangen. Super fijn dat kinderen die 

mogelijk in de knel komen te zitten tijdelijk bij u terecht 

kunnen! 

 

Hier zijn op dit moment (gelukkig) nog geen aanvragen 

voor gedaan. Mocht dit alsnog gebeuren, dan zijn wij - 

dankzij u - daar goed op voorbereid en hoort u snel van 

ons. 

 

NVP-themapagina 'Coronavirus en pleegzorg' 

De NVP (plaats voor pleeggezinnen) houdt 

deze themapagina voor u bij met informatie, nieuws, tips, 

verhalen en ervaringen van andere pleegouders.   

 

Pleeggezinnen veerkrachtig ondanks ervaren 

knelpunten 

Driekwart van de pleeggezinnen lukt het goed om met de 

veranderde omstandigheden tijdens de coronacrisis om te 

gaan. Maar de maatregelen hebben wel invloed bericht 

de NVP. 

 

Gratis (online) cursussen voor 
pleegouders 

Naast de in de nieuwsbrief van maart genoemde uitbreiding 

zijn dit de andere gratis online cursussen waaruit u kunt 

kiezen: 

• Positief Opvoeden, Triple P lees meer 

• Contact met ouders lees meer 

• Hechting en gedrag pleegkind lees meer 

Aanmelden? 

Het inschrijfformulier vindt u achter de lees-meer-linkjes. 

 

Start cursussen op locatie 

 

 

Voor wie wij zoeken  

 

Voor Lisa (1,5) die houdt van 
buiten zijn zoeken we een 
langdurig pleeggezin zonder 
andere kinderen. Er ligt voor haar 
een opvoedbesluit maar dit moet 
nog door de rechter worden 
bekrachtigd. Lees meer 
  

 

 

Agenda  

 

11 juni 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Amersfoort 
 
23 juni 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Utrecht 
 
14 september 2020 
Start jongerenpraatgroep 'Hoe 
overleef ik mijn pleegouders' 
Utrecht 
 
17 september 2020 
Start training 'Tiener In 
Pleeggezin' 
Utrecht 
 
22 september 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Amersfoort 
 
23 september 2020 
Start training Verbindend gezag 
Houten 
 
28 september 2020 
Start training 'Zorgen voor een 
getraumatiseerd kind' 
Amersfoort 
 

 

https://www.denvp.nl/pleegzorg-en-corona
https://www.denvp.nl/k/n485/news/view/19926/4878/pleeggezinnen-veerkrachtig-tijdens-coronacrisis-ondanks-ervaren-knelpunten.html
http://mailchi.mp/rading/nieuwsbrief-pleegzorg-maart-2020
https://www.rading.nl/cursussen/positief-opvoeden-triple-p-online-cursus-voor-pleegouders/
https://www.rading.nl/cursussen/contact-met-ouders-online-training-voor-pleegouders/
https://www.rading.nl/cursussen/hechting-en-gedrag-van-mijn-pleegkind-online-training-voor-pleegouders/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-amersfoort-6/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-utrecht-6/
https://www.rading.nl/item/hoe-overleef-ik-mijn-pleegouders-praatgroep-voor-kinderen-en-jongeren/
https://www.rading.nl/item/hoe-overleef-ik-mijn-pleegouders-praatgroep-voor-kinderen-en-jongeren/
https://www.rading.nl/item/start-training-tiener-in-pleeggezin-tip-2/
https://www.rading.nl/item/start-training-tiener-in-pleeggezin-tip-2/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-amersfoort-7/
https://www.rading.nl/item/start-training-verbindend-gezag/
https://www.rading.nl/item/start-training-zorgen-voor-een-getraumatiseerd-kind/
https://www.rading.nl/item/start-training-zorgen-voor-een-getraumatiseerd-kind/


 

Cursussen zoals 'Tiener in Pleeggezin' en 'Zorgen voor een 

getraumatiseerd kind', beginnen vooralsnog in september 

weer! 

 

 

Kamers met Aandacht 

Verhuurder Ada maakt heldere afspraken 

Sinds vorig jaar matcht Kamers met Aandacht jongeren, die 

nog nét even een tussenstapje nodig hebben, aan mensen 

die een kamer willen verhuren. De jongeren zijn toe aan 

zelfstandig wonen maar hebben behoefte aan iemand in de 

buurt. Een luisterend oor, helpende hand en een beetje oog 

voor elkaar is wat Kamers met Aandacht vraagt. Ada vertelt 

graag waarom zij een kamer aan een jongere verhuurt. 

 

 

Gratis tweedehands kinderkleding, 
speelgoed en meer bij 'Je mag er 
zijn' 
Voor kinderen in pleeggezinnen en gezinshuizen  

Stichting 'Je mag er zijn' biedt u een praktische helpende 

hand via gratis tweedehands kleding, speelgoed en andere 

artikelen die nodig zijn voor uw (pleeg)kinderen. Denk aan 

bedjes, kinderstoelen, kinderwagens, fietszitjes, fietsen, 

etc.  

Kleding en klein speelgoed mogen gratis mee naar huis. 

Grotere artikelen kunt u op leenbasis meenemen zodat op 

termijn ook anderen er weer plezier van kunnen hebben. 

Lees meer 

 

 

Heppie vakanties & weekenden 

Voor kinderen van 6 t/m 18 jaar én gezinnen 

Veel kinderen in Nederland kunnen er om verschillende 

redenen niet zomaar tussenuit. Bijvoorbeeld omdat er thuis 

geen geld voor is, of omdat ze een stoornis of achterstand 

hebben en extra begeleiding nodig is. Voor hen organiseert 

Heppie daarom, namens Stichting Het vergeten 

kind, vakanties & weekenden én begeleide vakanties voor 

gezinnen. Lees meer 

 

Lees-kijk-luister-doe-tips 

• Film 'System crasher' 

De negenjarige Benni hunkert naar een warm en 

permanent thuis, maar door een jeugdtrauma is ze 

onhandelbaar. Haar laatste hoop is de jonge anti-

  

 

SAMEN THUIS 

 

Thuis zijn, buiten spelen, 
mooi weer, thuisonderwijs: 
Je mag er zijn helpt je ook in 
deze tijd! 
 

Educatief materiaal 
Zoals tafels om te oefenen, leren 
tellen, klokkijken. 
 

Buitenspeelgoed 
Bijvoorbeeld steps, fietsjes, 
springtouwen, knikkers, 
waterbanen, etc. 
 
Zomerkleding  
Jassen en andere vrolijke kleding 
hangen weer in de rekken. 
 
Spellen en puzzels 
Variërend van vloerpuzzels tot 
houten exemplaren en van 
Memory tot Wie is de Mol. 
 

GRAAG TOT ZIENS! 
 

www.woudenberg.jemagerzijn.nl 

  

 

 

Familie De Bruijn-Verhoef uit 
Lopikerkapel is koninklijk 

onderscheiden voor hun 'werk' 
als pleegouder bij De Rading. 

Van harte gefeliciteerd! 
Naar het nieuwsbericht 

  

https://www.rading.nl/item/start-training-tiener-in-pleeggezin-tip-2/
https://www.rading.nl/item/start-training-zorgen-voor-een-getraumatiseerd-kind/
https://www.rading.nl/item/start-training-zorgen-voor-een-getraumatiseerd-kind/
https://kamersmetaandacht.nl/ada-maakte-heldere-afspraken/
https://kamersmetaandacht.nl/ada-maakte-heldere-afspraken/
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/5a66d21e-c0c8-4872-b8ca-b77b157df0e2/Artikel_JMZ_nieuwsbrief_Rading_april_2020.03.pdf
https://heppievakanties.nl/
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/
https://zuid.zenderstreeknieuws.nl/nieuws/algemeen/971958/zeven-inwoners-gemeente-lopik-lid-in-de-orde-van-oranje-nassau
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/assortiment/
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/assortiment/
https://zuid.zenderstreeknieuws.nl/nieuws/algemeen/971958/zeven-inwoners-gemeente-lopik-lid-in-de-orde-van-oranje-nassau


 

agressiecoach Micha. System Crasher is de Duitse 

Oscarinzending en won meerdere prijzen 

waaronder een Zilveren Beer op het Filmfestival 

van Berlijn. Lees meer 

• Nieuw in de Rading-bieb: 'Alles wat was' 

Afscheid nemen van een persoon, een dier, een 

plek, een situatie… Alle kinderen krijgen ermee te 

maken. Maar hoe ga je daarmee om? Wat doe je 

als je iets of iemand mist? Of als iemand die jij 

kent verdriet heeft? 

Dit boek lenen? Mail Nance om het te 

reserveren. 

• Nieuw in de Rading-bieb: 'Als je de stilte 

ziet' 

De schrijver laat zien hoe alles ertoe doet in het 

leven. Voor de hoofdpersoon is de komst van 

pleegbroer Sander in huis meer bepalend voor de 

rest van z’n leven dan hij op dat moment beseft. 

Welke betekenis krijgt dit?  

Dit boek lenen? Mail Nance om het het te 

reserveren. 

 

 

Vragen over financiën en pleegzorg? 

In de PleegzorgWijzer leest u meer over bijvoorbeeld: 

• Bijzondere kosten 

• Fietsvergoeding 

• Onkostenvergoeding 

• Pleegzorgvergoeding 

• Reiskostenvergoeding 

Open PleegzorgWijzer 

 

   

 

  

 

Hebt u net als Ada ook 
een kamer vrij voor een 

jongere? 

 

  

 

   

 

 

https://cinemien.nl/film/system-crasher/
mailto:n.rovroy@rading.nl?subject=Lenen%20boek%3A%20Alles%20wat%20was
mailto:n.rovroy@rading.nl?subject=Lenen%20boek%3A%20Als%20je%20de%20stilte%20ziet
https://www.rading.nl/pleegzorgwijzer-voor-pleegouders/
https://kamersmetaandacht.nl/ada-maakte-heldere-afspraken/
https://kamersmetaandacht.nl/ada-maakte-heldere-afspraken/
https://heppievakanties.nl/

