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Veel dank voor uw waardevolle 'werk'!

Agenda

In opnieuw een jaar met extra uitdagingen
Desondanks zet u zich onverminderd in voor kwetsbare kinderen die
(tijdelijk) niet thuis kunnen wonen en deelt u uw wereld met hen.
Dit waarderen wij zeer!
Hoe dankbaar wij (mede namens hen) hiervoor zijn, valt nauwelijks in
woorden te vatten. Daarom herhalen wij het nog maar eens: Veel
dank! Én wensen wij u graag fijne feestdagen en bovenal een gezond
2022.

6 januari 2022
Kamers met Aandacht
informatieavond
Online

Hartelijke groet namens alle medewerkers en directie van De Rading

11 januari 2022
Informatieavond Pleegzorg
Online
17 januari 2022 | Utrecht |
Start weerbaarheidstraining
'Rots & Water'
27 januari 2022
Informatieavond Pleegzorg
Online
1 februari 2022 | Online |
Thema(avond)bijeenkomst
'Rouw & verlies'
7 februari 2022 | Utrecht |
Start puberpraatgroep 'Hoe
overleef ik mijn pleegouders?'
Utrecht
8 februari 2022 | Utrecht |
Start training 'Seksualiteit &
intimiteit'

Nog geen kans gezien u in te schrijven voor
een cursus in 2022?
Of is het eerder gedeelde A4'tje met het (gratis) aanbod voor
Rading-pleegouders onvindbaar?
Geen probleem. Wij delen het met plezier hier nog een keer.
Want of je nu pas gestart bent of een ervaren pleegouder, extra
ondersteuning in de vorm van bijscholing en training is altijd prettig.
Tegelijkertijd geeft deelname aan een cursus/training volop de
gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere pleegouders.
Hoe fijn is dat?!
Vragen? Aanmelden?
Mail opleidingscoördinator Marjolein: m.van.lemmen@rading.nl

Samen helpen we elkaar!
Ook bij Stichting ‘Je mag er
zijn Midden-Nederland’ is
het volop kerstsfeer!
Kom gezellig langs om een
mooie kerstoutfit voor de kids te
shoppen, of zoek je nog een
cadeautje voor onder de
kerstboom? Kijk dan even op de
cadeautjestafel, mogelijk
gemaakt door fijne sponsoren!

Pleegvader Sander deelt
voortaan elke maand een
ervaringsverhaal

Podcast 'Pleegouder worden: alle fases
meemaken'
Een informatiebijeenkomst in 2012 was Sanders
eerste stap op weg naar het pleegouderschap.
Intussen is hij de trotse pleegvader van twee
jongens van 5 en 8 jaar.
Over hoe bijzonder het begin van hun plaatsing was, en dat de start
voor allebei anders verliep, vertelt Sander in zijn pleegzorgpodcast
'Pleegouder worden: alle fases meemaken'.

Om de dienstverlening te
kunnen voortzetten, is 'Je
mag er zijn' afhankelijk van
giften, acties en donaties.
Bijdragen aan het mooie werk
van deze stichting? Dat kan!
Doneer dan via de website.
Zo help je elkaar.
Let op
In de kerstvakantie is 'Je mag er
zijn' gesloten vanaf 25
december 2021 tot en met 9
januari 2022.

Luister de podcast via Sanders website of rechtstreeks op Spotify.

Het Landelijk Overleg Pleegouderraden pleit
voor een Staatssecretaris Jeugdzaken
Help de LOPOR aan 40.000 handtekeningen voor hun petitie
In Den Haag heeft men, nadat Jeugdzorg in 2015 bij de gemeenten is
ondergebracht, weinig aandacht gegeven aan de problemen van
kwetsbare (pleeg)kinderen en jeugd.
De LOPOR wil de overheid daarom wakker schudden en is een petitie
gestart voor het aanstellen van een aparte staatssecretaris.
Bent u ook vóór?
Teken dan hier de petitie.

Vacature Parapluhouder bij
Gezinsparaplu

Regio Amersfoort
De Gezinsparaplu is een netwerk van
(pleeg)gezinnen en ondersteuners die in een
wijk of dorp kinderen opvangen die deels of
helemaal niet thuis kunnen wonen.
De Parapluhouder houdt dit netwerk bijeen, breidt het uit en houdt het
levend. Kent/bent u de aangewezen persoon voor deze rol?
Lees er hier meer over
Vragen?
Bel dan een van deze contactpersonen:
Carlos van Roon: (procesleider gezinsvormen BSA) 0622135674
Henry Koopman: (parapluhouder Leusden/Woudenberg) 0642557154
Jan Terlouw: (parapluhouder Amersfoort-Noord) 0612134438

Kijk-lees-luister-doe-tips
•

NIEUW boek in de Radingbibliotheek: Hoe doen
andere pleegouders dat?
Meer dan honderd pleegouders uit Nederland en
België delen ter inspiratie hun ervaringen over
bijvoorbeeld hoe je omgaat met uitdagende situaties
die je tegenkomt. Het boekt biedt pleegouders nieuwe
perspectieven en verrassende tips om in hun eigen
gezin toe te passen. Het boek lenen? Mail Nance!

GEZOCHT
Versterking voor De
Rading
Pleegouderraad
Kom ter oriëntatie gerust
eens vrijblijvend langs bij
een van de (online)
overleggen!
Stuur een e-mail om af te
spreken wanneer.

6 januari 2022

Online informatieavond

•

•

•

Magazine BIJ ONS
Mét onder meer een boekentip over als broers en
zussen samen opgroeien in een pleeggezin en andere
interessante artikelen.
Folder Werk en gezin combineren in de
coronacrisis
"Accepteer dat het een uitdaging kan zijn om werk en
gezin te combineren" Open de folder
Podcast Daar sta je dan met je FAS(D)diagnose
Hoe kom je erachter waarom je kind 'anders' is dan
de rest en wat moet je vervolgens met de wetenschap
dat je kind FAS(D) heeft? Luister de podcast via
Fasproject

Vragen over pleegzorgregelingen, financiën en meer?

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

De speciaal voor pleegouders
ontwikkelde scholing - inclusief
online trainingen - geeft u
nieuwe inzichten en extra
handvatten voor de opvoeding
van uw pleegkind!
Kosteloos voor Radingpleegouders.

Open Cursusaanbod De Rading

