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Uitnodiging 1e live bijeenkomst
Pleegoudernetwerken Utrecht West en
Foodvalley
Op initiatief van De Rading en De Rading Pleegouderraad
Utrecht West 15 juni | Foodvalley 21 juni
Aanvang 19:30 uur
'Pleegzorg is een prachtige vorm van vrijwilligerswerk en wie een kind
redt, redt de wereld. Maar het kan ook veel van u en uw gezin
vragen.
Ruim 60% van alle pleegouders zou graag meer contact met andere
pleeggezinnen willen. Want wie begrijpt er beter hoe het voelt om
voor een pleegkind te zorgen? Dat dit soms vanzelf gaat, maar dat er
ook periodes zijn waarin je de lichtpuntjes en successen met een
vergrootglas moet zoeken. Daarom ontstaan er steeds meer lokale en
regionale groepen pleegouders die op allerlei manieren hulpbron zijn
voor elkaar.' (Uit: netwerken met pleegouders, NVP)
De Rading vindt het erg belangrijk om die momenten voor
ontmoeting en verbinding te faciliteren en start in juni
daarom twee pleegoudernetwerken!
In Utrecht West gaat het om de gemeentes Stichtse Vecht, Harmelen,
Woerden, Bodegraven, Montfoort, Oudewater, Gouda, etc. En in
Foodvalley om Veenendaal, Ede, Rhenen, Wageningen, Bennekom
etc.
Doel 1e bijeenkomst: ontmoeting en wensen inventariseren
Deze eerste avond staat in het teken van elkaar ontmoeten én wij
horen dan graag waar u behoefte aan hebt. Doel van het netwerk is
ervaringen uitwisselen waardoor herkenning ontstaat. Mogelijk
kunnen deelnemers in de toekomst met elkaar meedenken. Uiteraard
is het de bedoeling dat zo'n netwerk pleegouders ruimte en energie
geeft!
Sluit u zich aan en bent u erbij op 15 of 21 juni?
Vertel dit dan aan coördinator Susan Erlings per
mail: s.erlings@rading.nl én vermeld in dat bericht uw woonplaats en
telefoonnummer.
Informatie over de locatie voor de live bijeenkomst volgt tegen die
tijd.

Voor wie wij zoeken
Broertjes Jacob en Jozef
(bijna 4 en bijna 2) zoeken
mensen in AmersfoortNoord die hun wereld 4 dagen
per week met hen willen
delen. Lees verder
Kleine Pogba, zoals Paul (9)
zichzelf noemt, zoekt een
'logeergezin' in
Amersfoort voor 2 weekenden
per maand. Lees verder

Agenda
3 mei 2022 | Online |
Informatieavond pleegzorg
19 mei 2022 | Op locatie |
Informatieavond pleegzorg
Utrecht
9 juni 2022 | Online |
KOPP/KOV-informatie-uurtje
9 juni 2022 | Online |
Informatieavond pleegzorg
11 juni 2022
JongWijs-evenement
Utrecht
21 juni 2022 | Op locatie |
Informatieavond pleegzorg
Utrecht
14 juli 2022 | Online |
Informatieavond pleegzorg
23 augustus 2022 | Online |
Informatieavond pleegzorg

Wij kijken ernaar uit u dan te zien en van gedachten te
wisselen!
Nog meer nieuwe leden
gezocht
van 14 jaar of ouder voor
De Rading Cliëntenraad

Alle gezinnen in Eemland onder een
Gezinsparaplu!

Netwerk van pleeggezinnen en vrijwilligers die voor een
pleegkind zorgen
Door in een wijk of dorp een netwerk te vormen, kun je bij elkaar
terecht op het moment dat het minder goed gaat. De ervaring leert
namelijk dat het fijn is om dan ook steun te ervaren van andere
pleegouders, naast die van uw pleegzorgbegeleider.
Er is in uw omgeving daarom een parapluhouder (ervaren pleegouder/gezinshuisouder) aangesteld om een pleegoudernetwerk op te
zetten. Lees verder
Uw pleegzorgbegeleider beveelt deelname van harte aan!

Alle gezinnen in
Eemland onder een
Gezinsparaplu

Over de komende zomervakantieperiode
Hebt u plannen waardoor u tijdelijk niet beschikbaar bent?
Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de bemiddelaars!
Geef de periode en uw bestemming per mail door aan Antoinette
Sanijs, Nienke Boonstra, Marije Hopman óf bel een van op 0302724353.
Graag lezen zij of ze u tijdens uw vakantie mogen storen en/of een
pleegkind eventueel mee kan op vakantie?

Save the date: 11 juni
The magic edition

Is bij u een vakantieplaatsing mogelijk?
Vertel het uw pleegzorgbegeleider en overleg of dit voor uw gezin
een goed idee is. Zo ja, vraag uw pleegzorgbegeleider dit door te
geven aan een van de hierboven genoemde bemiddelaars!

Nog meer nieuwe leden gezocht voor De
Rading Cliëntenraad

Is uw pleegkind 14 jaar of ouder?
En is opkomen voor jezelf en andere jongeren echt iets voor
hem/haar?
Wilt u dan aan uw pleegzoon/-dochter deze flyer laten zien want dan
is hij/zij misschien wel precies de extra versterking die De Rading
Cliëntenraad zoekt. Bedankt!
Vragen?
Cliëntenraadondersteuner Soreda beantwoordt ze graag. Zij is mobiel
bereikbaar op 06-23398286 en per mail.

Uitnodiging online Thema-uurtje KOPP/KOV
9 juni 19:30 uur

Over opgroeien bij ouders met psychische problemen of een
verslaving
Een ongewone situatie waarin schaamte, verantwoordelijkheid,
overbelasting en ‘het gevoel de enige te zijn’ vaak een grote rol
spelen bij kinderen/jongeren.
Zij lopen een verhoogd risico om zelf ook psychische problemen of
een verslaving te ontwikkelen. Dit vroegtijdig signaleren en de juiste
hulp inzetten is daarom belangrijk.
Aline Timmer, Jellinek-projectleider KOPP/KOV, vertelt u hier
graag meer over in dit online thema-uurtje!
Meld hier aan

Online assortiment
Je Mag Er Zijn
Wist je dat ons groteartikelen-assortiment zoals bedden, fietsen,
kinderwagens, groot
speelgoed - online staat?
Zo is vanuit huis al precies
te zien wat er op voorraad
is.
Die grote stukken mogen
vervolgens gratis worden
geleend!
Of dit nu de wens is voor 2
maanden of voor 2 jaar maakt
niet uit. We noteren het alleen
even, zodat we weten waar die
spullen in gebruik zijn.
De handzame artikelen zoals
klein speelgoed, boeken en
kinderkleding mogen direct

Tijd voor een terugblik
1. Hoe vonden pleegouders de training 'Leren kijken door een
traumabril'?
In april nam een grote groep hieraan deel. Want begrip van de
invloed van trauma op kinderen helpt om betekenis te geven aan
soms verbijsterende gedragingen, gevoelens en opvattingen.
Enkele thema’s die besproken werden:
• Herkennen van het effect van trauma
• Emoties
• Probleemgedrag leren begrijpen en beheersen
• Pleitbezorger zijn van het kind
• Goed voor jezelf zorgen
De 1e enthousiaste praktijkervaring van daarna is al binnen:

"Door bewuster naar het gedrag te kijken, kan ik zelf
objectiever/beter reageren. Hierdoor hebben wij minder escalaties."

2. Wat waren de ervaringen van de themabijeenkomst
'Hechting'?
Dit online informatie-uurtje op 7 april ging over hoe herken je
problemen in de hechting bij kinderen? En wat kun je als pleegouder
doen om je pleegkind zo goed mogelijk te helpen?
Hechtingsdeskundigen Felice en Majorie vertelden erover,
beantwoordden vragen en gaven tips.
Het was een geslaagde bijeenkomst!

JongWijs organiseert 'The magic edition'
Een toffe dag in Utrecht op 11 juni voor 12 tot 21-jarigen
met pleegzorgervaring, dus ook voor eigen kinderen van
pleegouders!
Op dit evenement ontmoet je andere jongeren, kun je binnen en
buiten meedoen aan leuke workshops, spellen en activiteiten, maar
ook luisteren naar de inspirerende verhalen van (pleeg)jongeren en
andere sprekers en geeft illusionist Nigel Otermans de dag een
magisch tintje met een spectaculaire show.
Aanmelden kan hier!

Kijk-lees-luister-doe-tips
• Pleegzorg. nl-tip: Pleegkind mee op zomervakantie?
Nu er wat reizen betreft weer meer mogelijk is, willen veel
mensen naar het buitenland op vakantie. Controleer voordat u de
zomervakantie boekt wat er nodig is om uw pleegkind mee te
nemen. Zoals ruim voor vertrek de toestemming regelen met
bijbehorende verklaring en overige reisdocumenten.
Lees verder
• Stichting Neverland: Zomerkamp voor kinderen die niet op
vakantie kunnen
Deze kampweek is bedoeld voor 6 tot en met 12-jarigen. In totaal
kunnen er maximaal 60 kinderen mee.
Lees verder

gratis mee naar huis.
Je Mag Er Zijn staat elke
dinsdag (09.30-11.30 uur) en
zaterdag (10.00-12.00 uur) voor
je klaar in Woudenberg!

(Maarsbergseweg 69, deur 12).
Naar de website

Blog pleegvader Sander
Gehechtheid pleegouder: hoe zorg je
daarvoor?
Wanneer je als aspirant pleegouder kiest voor
pleegzorg dan heb je te maken met hechting en
mogelijke hechtingproblemen. Voor ons was de
onzekerheid hierover best een bezwaar.
Door mijn hulpverlenersachtergrond heb ik verschillende verhalen van
kinderen meegekregen waarbij dit niet goed verliep. Maar wij hebben
de bezwaren terzijde gelegd en zijn ervoor gegaan! 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

