Nieuwsbrief Pleegzorg | Maart 2022

Oprichting regionale pleegoudernetwerken
Op initiatief van de Rading-Pleegouderraad en De Rading
De POR en De Rading trekken actief samen op voor het oprichten van
pleegoudernetwerken in, om te beginnen, de regio's Utrecht West
en Foodvalley!
Bedoeld om als pleegouders onderling elkaar waar mogelijk
te helpen en ondersteunen. Onder meer door ervaringen uit te
wisselen en tips te delen.
Live eerste ontmoetingsbijeenkomst
Ter introductie en tegelijkertijd kennismaking is het plan om
binnenkort een live eerste ontmoetingsbijeenkomst in de genoemde
twee regio's te organiseren.
Hebt u hier goede ideeën voor? Wilt u erover meedenken?
Geef dit dan snel per mail door via info@rading.nl onder vermelding
van 'Meedenken Rading-Pleegoudernetwerk' in de onderwerpregel.

Agenda
5 april | Webinar |
'Inzoomen' op cultuur en religie
in pleegzorg | Aanmelden
21 april 2022 | Online |
Informatieavond pleegzorg
3 mei 2022 | Online |
Informatieavond pleegzorg
19 mei 202 | Op locatie |
Informatieavond pleegzorg

Jeugdzorgmanifestatie
15 maart

Om deze gemeentes gaat het
Utrecht West: De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse
Vecht, Woerden.
Foodvalley: Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude,
Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen.

Update enquête 'Behoeftepeiling
netwerkplek Zuid Oost Utrecht'
Door De Rading, Driestroom, Leger des Heils, Timon, Youké
i.s.m. regio Zuid Oost Utrecht (ZOU)
Nadat in december ZOU-pleegouders (en gezinshuisouders) een korte
online vragenlijst ontvingen namens de gelijknamige werkgroep, vond
vorige week een eerste online bijeenkomst plaats. Wat hierin met
elkaar is uitgewisseld over wat er zoal gewenst/nodig is, gekoppeld
aan het doel van een ZOU-netwerkplek (versterken
gezinsgerichte ondersteuning), komt terug in het eerstvolgende
(maand)overleg van de werkgroep en daarna in deze nieuwsbrief.

Herinnering

Uitnodiging informatie-uurtje 'Hechting'
Donderdag 7 april online van 19:30 tot 20:30 uur
Hoe u hechtingsproblemen bij uw pleegkind herkent en wat
u in dat geval kunt doen? Daarover vertellen twee ervaren
Rading-pleegzorgbegeleiders én hechtingexperts in deze Teamsbijeenkomst.
Want soms is het gedrag van een onveilig gehecht kind lastig te
begrijpen en snap je niet altijd waarom je pleegkind reageert zoals
het reageert.

Natuurlijk was ook De Rading
vertegenwoordigd op het Haagse
Malieveld omdat we: vóór
veranderingen in het
jeugdzorgstelsel zijn, vinden dat de
bezuinigingen moeten stoppen,
onderschrijven dat jeugdzorg meer
waardering verdient.

Sommige kinderen zullen weinig hulp vragen, troost zoeken, of
onderdrukken de spanning (ten koste van zichzelf). En andere
kinderen claimen hun pleegouder door in de buurt te blijven, zich te
verzetten, zich vast te klampen, of voortdurend aandacht te vragen.
Lees meer

De inschrijving voor de OKEEvakantiekampen is geopend!

Hier graag bij zijn?
Meld u per mail aan bij opleidingscoördinator Marjolein.

Gezinsparaplu zoekt met spoed
'Parapluhouders' in Soest, Baarn, Bunschoten
Gebiedsnetwerk van pleeg-/gezinshuisouders en vrijwilligers
In Eemland is de Gezinsparaplu een begrip aan het worden: een
netwerk van pleeggezinnen en gezinshuizen. Met in die gebieden
vrijwilligers die hen steunen zodra het in een pleeggezin of gezinshuis
wat moeilijker gaat (vergelijkbaar met Mocking Bird). Ze versterken
elkaar en staan ook klaar voor kinderen en 'bio-ouders' in het gebied!
Gezinsparaplu breidt uit naar 9 netwerken en zoekt daarom met
spoed nieuwe coördinatoren ('Parapluhouders') voor de gemeenten
Soest, Baarn en Bunschoten.
Bent/kent u één van hen?
Neem dan contact op met projectleider Carlos van Roon. Telefonisch
bereikbaar op 06 - 221 356 74 of per mail.

Platform pleegzorg. nl is jarig!
Een mooi moment ook om jaar 1 te evalueren
De makers/beheerders van pleegzorg. nl zijn erg benieuwd naar uw
ervaringen met het platform tot nu toe. Wilt u die daarom met hen
delen via deze online vragenlijst?
Invullen kost hooguit 5 minuten en kan tot en met 31 maart.
Bedankt!

OKEE-vakantiekampen voor 7 t/m 17 jaar
De inschrijving is geopend
OKEE heeft 1 doel: alle deelnemers een fantastische week bezorgen.
Met veel aandacht voor elk kind! Zo gaan er per 5 deelnemers maar
liefst 2 begeleiders mee. Hierdoor kunnen ook kinderen deelnemen
die meer dan gemiddeld aandacht vragen. Lees verder
In deze pdf staan de 4 themakampen opgesomd, inclusief kosten.

Pleeggezinnen steunen de jeugdzorg
manifestatie van 15 maart jl.

NVP-enquête: 87% van de pleeggezinnen ervaart toename
problemen
De meeste pleeggezinnen gaven aan dat de problemen in de
afgelopen jaren erger zijn geworden. Daarom is het nodig om het
jeugdzorgstelsel te verbeteren, te stoppen met bezuinigen en
pleeggezinnen meer steun, aandacht en waardering te geven! Lees
verder

Kom gezellig langs en neem
(gratis tweedehands) kleding
en/of andere spullen mee voor
uw pleegkind(eren)!
Van buggy's tot kinderfietsjes,
van boeken tot spelletjes, van
traphekjes tot ledikantjes.
Je Mag Er Zijn is open op
dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur
en zaterdag van 10.00 tot 12.00
uur.
Klik hier voor meer informatie
en het assortiment

Kijk-lees-luister-doe-tips
•

Pleegouderbijeenkomst 'InZoomen'
Samen met pleegzorg. nl organiseert de NVP op
dinsdag 5 april van 19.30 tot 21:00 uur een online
bijeenkomst over cultuur en religie in pleegzorg.

Leestip pleegvader Sander
'Pleegouder zijn: een bijzondere positie ten
opzichte van het kind'
Bijzonder, omdat na vandaag jouw wereld
verandert én die van ons. We weten als
aanstaande pleegouder nog niet precies wat en
hoe, en jij - die net komt kijken in de wereld - ook
niet. Lees verder

Vragen over pleegzorgregelingen, financiën en meer?

Pleegoudercursussen

In de PleegzorgWijzer vindt u verdeeld over categorieën, óf door te zoeken
op steekwoord(en), meer informatie over bijvoorbeeld:

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

•
•
•
•
•

Bijzondere kosten
Fietsvergoeding
Onkostenvergoeding
Pleegzorgvergoeding
Reiskostenvergoeding

Open PleegzorgWijzer De Rading

Kosteloos voor Radingpleegouders.

Open Cursusaanbod De Rading

