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Steungezin gevonden(!) voor 
moeder van 2 jonge dochters 

We zijn blij te kunnen vertellen dat, met hulp van de kerken 

in IJsselstein, een steungezin is gevonden voor de moeder 

van 2 jonge dochters. De twee gezinnen hebben elkaar 

intussen ontmoet, blijken diverse raakvlakken te hebben en 

kijken met vertrouwen naar de toekomst! 

 

Onderzoek: waarom stoppen 
pleegouders 

Minstens zo belangrijk is de vraag hoe behoud je 

pleegouders? 

Het is u vast niet ontgaan dat het NJi 

een onderzoek publiceerde over waarom pleegouders 

stoppen. Door de manier waarop sommige kranten en tv de 

onderzoeksresultaten naar buiten brachten, vinden wij het 

belangrijk een genuanceerd geluid te laten horen. Het 

onderzoek zegt namelijk niets over de algehele 

tevredenheid van pleegouders, omdat alleen de mening 

gevraagd is van een groep die met pleegzorg stopte. De 

redenen waarom pleegouders gestopt zijn, vindt u terug 

in deze tabel uit het onderzoek. 

 

90% van 'onze' pleegouders is positief 

Binding en behoud van pleegouders is bij De Rading een 

belangrijk thema. Zo neemt De Rading samen met de 

Pleegouderraad deel aan het Actieplan versterken en 

ondersteunen pleegouders. Een plan dat tot stand 

kwam naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek in 

2019. Lees meer 

Toen gaf 90% van onze pleegouders aan positief te zijn 

over de pleegzorgbegeleiding. 

 

Versterken kracht van pleegouders 

Ook draagt De Rading bij aan het programma 'Versterken 

 

 

Voor wie wij zoeken  

 

Herhaalde oproep 
Voor vrolijke Joy (16) zoeken 
we in Amersfoort een 
pleeggezin dat haar coacht naar 
volwassenheid. 
Lees meer 
 
Herhaalde oproep 
Voor Juwan (bijna 12), die nu 
bij een crisisgezin woont, 
zoeken we dringend een 
pleeggezin in (omgeving) 
Utrecht waar hij eventueel mag 
blijven als terug naar huis 
uiteindelijk niet kan. 
Lees meer 
 
Herhaalde oproep 
Voor Daniël (10) zoeken we 
een langdurig pleeggezin in 
(omgeving) Woerden omdat 
hij niet bij het pleeggezin kan 
blijven waar hij nu woont. 
Lees meer 
  

 

 

Agenda  
 
6 februari 2020 
Start training Seksualiteit en 
intimiteit 
Amersfoort 
 
13 februari 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Utrecht 
 
19 februari 2020 
Bijeenkomst pleegoudercafé 
Leusden 
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van de kracht van pleegouders' en het 'Onderzoek 

continuïteit pleegzorg'. Daarnaast maken wij ons er samen 

met de Pleegouderraad in het algemeen sterk voor dat 

pleegzorg de aandacht en middelen krijgt die het 

verdient. Zodat u uw belangrijke 'werk' goed kunt 

(blijven) doen: pleegkinderen liefdevol opvangen! 

 

 

Kinderhulp bestaat 60 jaar 

In die zes decennia zijn dankzij alle donateurs en 

collectanten ontzettend veel kinderen geholpen. Aan de 

andere kant is het natuurlijk verdrietig dat nog altijd meer 

dan 300.000 kinderen in Nederland opgroeien in armoede. 

Zij kunnen daarom echt alle (uw?) hulp gebruiken. 

 

Collecteert u nog niet? Kinderhulp zou dat een 

prachtig verjaardagscadeautje vinden! 

Meld u aan als collectant 

 

Lees-kijk-luister-doe-tips 

• 3FM Podcast: jongeren vertellen wat 

pleegzorg voor hen betekende 

Hoe is het om uit huis te worden geplaatst? 3FM-

DJ Lieke, zelf pleegzus, zoekt het uit in deze 

nieuwe Tussenuur-podcast. Lees meer 

  

• STUK-filmpjes: How to survive pleegzorg 

Bedoeld voor jongeren maar ook voor pleegouders 

interessant 

Het 1e filmpje (van de 5) behandelt vragen als: Je 

zit in pleegzorg. Hoe is het begin? De eerste 

weken? Heb je voldoende informatie? Mag je ’s 

nachts naar de wc? Waarom is het zo vet-stil? Hoe 

alleen ben je? Durf je wel alles te vragen? Of is het 

wel relaxed zo? Naar filmpje 1 

• Boek: Dit huis is een thuis 

Over opgroeien in een multicultureel gezin of in 

een adoptie- of pleeggezin  

In dit boek vertellen zeventien jongeren, allemaal 

tussen 15 en 20 jaar oud, hoe zij het opgroeien in 

twee culturen ervaren. Hoe belangrijk is hun 

gekleurde identiteit, hoe geven zij die identiteit 

vorm en wat is daarbij belangrijk voor hen? Lees 

meer 

  

 

1 maart 2020 
Nationale Complimentendag 
 
3 maart 2020 
Start training Tiener In 
Pleeggezin 
Utrecht 
 
3 maart 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Amersfoort 
 
26 maart 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Utrecht 
  

 

 

Nieuw in De Rading-bieb: 

  

 

 

Pleegoudercafé Leusden: 
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• Nieuw boek in De Rading-bieb: De 

vaderfactor 

Iedereen heeft een vader. Zelfs als je hem maar 

kort gekend hebt of wellicht zelfs nooit ontmoet 

hebt, je vader heeft invloed op wie je bent. 

Stephan B. Poulter, PhD laat je in dit boek 

ontdekken hoe vaders impact hebben op de 

ontwikkeling van kinderen, adolescenten en 

volwassenen. Een inspirerend en praktisch boek! 

Het boek lenen? Mail Nance van het secretariaat 

om te reserveren. 

  

• Zomerkamp voor pleegkinderen: 2-

7 augustus 2020 

Stichting JiP (jongeren in pleeggezinnen) 

organiseert deze zomer alweer voor de 29e keer 

hun zomerkamp (voor 12- tot 16-jarigen). 

Lees meer in bijgevoegde pdf of bezoek 

de website. 

  

• NVP-webpagina: veelgestelde vragen over 

pleegzorg 

De NVP beantwoordt vragen waar (veel) 

pleegouders tegenaan lopen. 

 

 

Vragen over financiën en pleegzorg? 

In de PleegzorgWijzer leest u meer over bijvoorbeeld: 

• Bijzondere kosten 

• Fietsvergoeding 

• Onkostenvergoeding 

• Pleegzorgvergoeding 

• Reiskostenvergoeding 

Open PleegzorgWijzer 

 

   

 

 

Maak kennis met 

De Pleegouderraad 
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