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Hartelijk dank! 

Dat u elke dag de wereld van uw pleegkind(eren) een 

beetje beter maakt. 

  

Beste pleegouder, 

  

2020 was in veel opzichten een bijzonder en uitdagend jaar. 

Er is door alle coronamaatregelen een groot beroep gedaan 

op uw flexibiliteit en improvisatievermogen. 

Daarom willen wij u graag extra bedanken voor 

het openstellen van uw huis en uw hart. Én wensen we 

u alvast fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een 

gezond 2021! 

 

Nicolien van den Berg, 

Directeur 

 

 

 

 

Verscherpte coronamaatregelen 

Is de mail van dinsdag aan uw aandacht ontsnapt? 

Open dan hier het desbetreffende bericht. 

 

 

 

 

 

Voor wie wij zoeken 

 

Dierenvriendin Eva (6) zoekt 
een deeltijdpleeggezin in 
(omgeving) Oudewater voor één 
weekend in de maand en waar 
ze in schoolvakanties ook naar 
toe kan. Lees meer 
 
Herhaling oproepen: 
 
Doorzetter Emma (15) zoekt 
een pleeggezin in (omgeving) 
Driebergen/Doorn omdat ze 
graag op haar school in Doorn 
wil blijven. Lees meer 
 
Vrolijke Alexander (2,5) 
zoekt een flexibel deeltijd 
pleeggezin in (stad) 
Amersfoort ter ondersteuning 
van zijn overbelaste 
moeder. Lees meer 

 

 

 

 

https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/images/13c9545f-c5fd-47ab-a021-932a79ecc4c3.jpg
https://www.rading.nl/pleegkinderen/pleeggezin-gezocht-voor-eva-6-jaar/
https://www.rading.nl/pleegkinderen/pleeggezin-gezocht-voor-emma-15-jaar-in-doorn-driebergen/
https://www.rading.nl/pleegkinderen/pleeggezin-gezocht-in-amersfoort-voor-alexander-2enhalfjaar/


 

15 februari start nieuwe groep 'Hoe 
overleef ik mijn pleegouders?' 
Vijf keer in Utrecht van 19:00-20:30 uur 

De andere data zijn 1 maart, 15 maart, 29 maart en 12 

april.  

 

Verzekerd zijn van een plekje voor uw 12-17 jarige? 

Meld hem/haar dan NU aan via het aanmeldformulier op de 

website. 

 

In de bijgevoegde flyer leest u meer over deze praatgroep 

voor jongeren.  

 

 

Online themabijeenkomsten 

Geslaagde 1e avond over Sociale Media 

Op donderdag 10 december jl. ging de eerste online 

themabijeenkomst van start over Sociale Media. We 

maakten die avond gebruik van een nieuw camera- en 

geluidsysteem. De testen gingen goed, het live gaan gaf wat 

uitdaging, maar het is gelukt om een informatieve & 

interactieve avond neer te zetten!  

Het eerste deel van de avond ging over: de voor- en 

nadelen van socialmediagebruik onder jongeren, de 

gevaren, hoe cyberfrenie (internetverslaving) te herkennen 

is, en hoe je als pleegouder media-opvoeding kunt 

vormgeven. In deel twee kwamen de extra risico’s aan bod 

die pleegtieners lopen rondom grenzen en seks op internet. 

Na afloop kregen de deelnemers de PowerPoint-presentatie 

'mee naar huis', evenals interessante achtergrondinformatie 

en een boekentip. 

  

Donderdag 21 januari om 19:30 uur is de tweede! 

Deze avond organiseren we samen met Jellinek met als 

thema Drugsgebruik onder jongeren. 

Pleegouders spelen een belangrijke rol in het signaleren en 

bespreekbaar maken van middelengebruik, gamen of 

gokken.  

Hoe ga je als pleegouder over die onderwerpen in gesprek 

met je (pleeg)kind? 

Helpt het om grenzen te stellen of wordt het daardoor juist 

alleen maar spannender? 

Wat weten we inmiddels over de NIX18-wetgeving en heeft 

deze verandering geholpen? 

 

Ook benieuwd naar de antwoorden op deze en 

andere vragen? Meepraten? 

Meld u dan snel per mail voor deze avond aan bij Marjolein.  

 

Afscheid voorzitter Pleegouderraad 

Na 6 boeiende jaren vertrekt Maxim van der Vliet als 

voorzitter van de POR 

 

Agenda  

 

12 januari 2021 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 
 
21 januari 2021 
Aanmelden Themabijeenkomst 
Drugsgebruik onder jongeren 
Online 
 
28 januari 2021 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 

 

11 februari 2021 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 
 
15 februari 2021 
Start jongerenpraatgroep 'Hoe 
overleef ik mijn pleegouders' 
Utrecht 
 
23 februari 2021 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 

  

 

 

 

 

 

 

TIJDELIJK GESLOTEN 

  

https://www.rading.nl/item/hoe-overleef-ik-mijn-pleegouders-praatgroep-voor-kinderen-en-jongeren/
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mailto:m.van.lemmen@rading.nl?subject=Aanmelding%20online%20themavond%2021%20januari
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg/
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Hij kijkt met plezier terug op de fijne onderlinge 

samenwerking én de goede tweemaandelijkse overleggen 

met de Manager Zorg en/of de Bestuurder van De Rading.  

We spraken hem over zijn keuze het stokje over te dragen 

die samenhangt met de geleidelijke verschuiving van zijn 

focus. 

 

Maxim: “Eind november 2014 woonde ik als gast voor het 

eerst een POR-vergadering bij omdat ik wilde zien of ik zo 

iets voor pleegouders kon betekenen. De inhoudelijke en 

beleidsmatige onderwerpen die toen speelden, hadden 

meteen mijn interesse en dus besloot ik om mij aan te 

sluiten.” 

 

“Wat mij vooral bijblijft is het fijne, professionele contact 

met De Rading. Dit verloopt op een heel ontspannen en 

constructieve manier. We kunnen bijvoorbeeld tijdens een 

vergadering echt alles tegen elkaar zeggen en ondertussen 

bereiken we samen heel wat.” 

Lees verder 

 

Bedankt voor je inzet Maxim! 

 

 

Kijk-lees-luister-doe-tips  

• Er is een nieuwe pleegzorgleeslijst voor 10-

12 jarigen 

Met allerlei boekentips over pleegzorg en hoe het is 

om niet bij je ouders te wonen maar in een 

pleeggezin. Open de leeslijst 

• Meedoen aan Missie030 

Vanaf februari 2021 | Voor Utrechtse jongeren van 

16 tot 27 jaar 

Bedoeld om met elkaar iets te doen voor een ander 

in combinatie met werken en leren in de Utrechtse 

praktijk: Je eigen stad ontdekken en erachter 

komen dat je meer kunt dan je denkt. Deelname is 

gratis! Lees meer in de flyer 

• Is uw buurjongen of -meisje, nichtje of 

neefje, vriend(in) van uw zoon of dochter 

vastgelopen op school? 

Heeft die 16-21 jarige geen idee over 

zijn/haar toekomst en gunt u hem/haar een nieuwe 

kans? Wie weet is dan opgeven voor deelname aan 

het nieuwe seizoen van Dreamschool een goed 

idee. Stuur in dat geval deze informatie door.  

 

Cursussen voor pleegouders 

Het speciaal voor pleegouders* ontwikkelde 

scholingsaanbod - inclusief online varianten! - geeft 

 

In verband met de 

aangescherpte 

coronamaatregelen heeft Je 

Mag Er Zijn Midden-Nederland 

helaas ook haar deuren moeten 

sluiten. Net zoals de niet-

essentiële winkels zijn wij in 

ieder geval tot en met 19 januari 

dicht. 

In dringende gevallen (zoals 

bij crisisopvang) kunt u 

een afspraak maken om het 

magazijn te bezoeken. 

Mocht de komende weken iets 

niet duidelijk zijn, op de website 

vindt u altijd de actuele 

informatie zoals openingstijden. 

  

 

 

 

 

De POR heeft nog 

plek aan de 

overlegtafel! 

 

 

 

Kom ter oriëntatie 

gerust eens langs!  

Stuur een e-mail om af te 

spreken wanneer. 

 

Bent u de versterking 

die de Pleegouderraad 

zoekt? 

   

https://www.rading.nl/nieuws/afscheid-voorzitter-pleegouderraad/
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/9b1d7c1b-3188-4b3c-8c06-526cbcccad34/Pleegzorg_leeslijst_Kinderen_tot_circa_10_12_jaar.pdf
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/6183189c-35c0-4389-9f7f-fc4365f29307/Flyer_missie030_sport_en_Events_februari_2021.pdf
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/e79d7dec-0520-439a-9e2f-7dcc4bd6ab6e/Flyer_Dreamschool.pdf
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/
mailto:por@rading.nl
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/assortiment/


 

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 

 

 

    

 

https://www.rading.nl/cursussen-en-trainingen/
https://www.rading.nl/pleegzorgwijzer-voor-pleegouders/

