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Corona-maatregelen De Rading 

Door het corona-virus heeft ook De Rading maatregelen 

moeten treffen. Zodat de hulp aan kinderen en gezinnen, in 

aangepaste vorm, door kan gaan. Dit vraagt een hoop. Van 

u, uw (pleeg)kinderen, van medewerkers. Veel dank 

daarvoor! Samen slaan we ons erdoorheen. 

 

Hoe houd je verplicht thuisblijven leuk? 

Onderaan de nieuwsbrief vindt u hiervoor diverse lees-kijk-

luister-doe-tips. 

 

Volg onze corona-webpagina 

Maandag 23 maart kondigden de overheid en RIVM 

verscherpte richtlijnen aan. Om u(w gezin) en onze 

medewerkers zo veilig mogelijk te houden, houdt De Rading 

zich hier strikt aan. Mocht hierin opnieuw iets veranderen, 

dan vindt u dit terug op deze corona-pagina. 

 

  

Oproep aan pleegouders 

Kunt u tijdelijk een (extra) pleegkind opvangen?  

Want door corona verwachten we een toename van 

aanmeldingen voor (kortdurende) opvang. 

 

 

 

Voor wie wij zoeken  

 

Voor Ulisha (9) zoeken we 
een pleeggezin in 
(omgeving) Bunschoten dat 
haar duidelijkheid en 
geborgenheid geeft. Haar 
(Nigeriaanse) moeder kan 
momenteel niet goed voor haar 
zorgen. 
Lees meer 
 
Voor Marieke (13) zoeken we 
in Amersfoort een 
deeltijdpleeggezin met 
structuur waar ze twee keer per 
maand (van do. t/m zo.) én in 
vakanties naar toe kan omdat 
haar vader het nodig heeft zijn 
zorgtaken te delen. 
Lees meer 
 
Voor broers Bas (6) en Jan 
(7) zoeken we een 
pleeggezin (of voor ieder 
apart) dat tijd heeft voor 
intensieve begeleiding omdat 
deze lieve jongens op sociaal en 
emotioneel gebied veel in te 
halen hebben. 
Lees meer 
  

 

 

Blijf fit met de wekelijkse 
video-work-out 

voor thuis 
 van 

OntheMove/Sportvrienden 

  

https://www.rading.nl/nieuws/corona-maatregelen-de-rading/
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/554c4b4d-1482-4654-a3cb-35862a235c33/Voor_wie_wij_zoeken_Ulisha_9_jaar_zoekt_pleegouders_Carolien_1_.pdf
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/10946804-c2e1-4977-be21-4152db916c7e/Voor_wie_wij_zoeken_Marieke_13_jaar_zoekt_deeltijdpleegouders_Nienke_.01.pdf
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/36dd36a4-8905-4a15-8048-9bb07fb96ef1/Voor_wie_wij_zoeken_Bas_en_Jan_zoeken_pleegouders_Jessica_.pdf
https://www.rading.nl/nieuws/onthemove-voor-thuis/
https://www.rading.nl/nieuws/onthemove-voor-thuis/


 

 

Laat het weten aan de medewerkers van Afdeling 

Bemiddeling 

U bereikt hen telefonisch op het centrale nummer 030 - 272 

43 53 en per e-mail via pleegzorg@rading.nl. Dank u wel!  

 

  

Online cursusaanbod is uitgebreid 

Het cursusaanbod voor pleegouders is uitgebreid met 

onderstaande 5 interessante ONLINE modules van slechts 

30 minuten. U hoeft hiervoor niet de deur uit én bepaalt 

zelf het tijdstip. Ideaal om juist nu te doen. 

• Eigen kinderen lees meer 

• Verlies en rouw pleegkind lees meer 

• Seksueel gedrag pleegkind lees meer 

• Trauma bij pleegkind lees meer 

• Verstandelijk beperkte ouders lees meer 

Aarzel niet langer en meld u direct aan voor een of 

meer van deze cursussen via het inschrijfformulier achter de 

lees-meer-linkjes.  

 

Alle 'gewone', niet-online cursussen en trainingen 

voor pleegouders of kinderen/jongeren die tot en 

met mei op de kalender stonden, zijn geannuleerd of 

uitgesteld. 

 

Crisisfonds voor kwetsbare 
kinderen thuis 

Opgericht door Kinderpostzegels, Augeo-foundation 

en Het Vergeten Kind  

Dit fonds helpt kinderen met allerlei producten die in deze 

crisistijd noodzakelijk zijn. Zodat ze kunnen leren, maar ook 

ontspannen. Samen met uw pleegzorgbegeleider kunt u er 

een voucher aanvragen om te besteden in online winkels 

voor bijvoorbeeld schoolspullen. Lees meer 

 

 

Ervaren pleegouders gezocht voor 

extern onderzoek  
Over omgaan met diversiteit in pleegzorg 

Voor dit onderzoek zoekt dr. Daniëlle van de Koot (docent 

en onderzoeker lectoraat Jeugd & Gezin 

Christelijke Hogeschool Ede) pleegouders die willen vertellen 

hoe ze omgaan met levensbeschouwelijke verschillen in de 

opvoeding van hun pleegkind(eren). 

Voorwaarde voor deelname is dat u minimaal twee jaar 

pleegouder bent. Het liefst perspectiefbiedend. 

 

Telefonisch interview 

Deelname vindt plaats in de vorm van een telefonisch 

interview van ongeveer een uur à anderhalf, dat op 

audiotape wordt opgenomen.  

 

 

Zorg goed voor uzelf en 
elkaar! 

  

 

#blijfgezond #blijfveilig 

  

 

   

mailto:pleegzorg@rading.nl
https://www.rading.nl/cursussen/eigen-kinderen-online-cursus-voor-pleegouders/
https://www.rading.nl/cursussen/verlies-en-rouw-online-cursus-voor-pleegouders/
https://www.rading.nl/cursussen/seksueel-gedrag-pleegkind-online-cursus-voor-pleegouders/
https://www.rading.nl/cursussen/trauma-bij-pleegkind-online-cursus-voor-pleegouders/
https://www.rading.nl/cursussen/verstandelijk-beperkte-ouders-online-cursus-voor-pleegouders/
https://samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl/
https://www.rading.nl/nieuws/corona-maatregelen-de-rading/


 

Voor uw deelname ontvangt u een attentie!  

In deze bijlage leest u er meer over én hoe u zich aanmeldt. 

 

 

Corona-lees-kijk-luister-doe-tips 

• Piekerkaart voor kinderen 

Met de Piekerkaart helpt u uw (pleeg)kinderen 

eventueel negatieve gedachten om te buigen.  

Met dank aan een van 'onze' pleegmoeders voor 
het delen! 

• Tips voor thuisblijven met kinderen  

Het team Diagnostiek & behandeling van De 

Rading verzamelde deze handige thuisblijftips. 

• Omgaan met de gevolgen van corona  

Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) publiceerde 

voor ouders, kinderen, jongeren en 

professionals deze pagina over omgaan met de 

'nieuwe thuissituatie'. 

De NVP - plaats voor pleeggezinnen - deelde 18 

tips om de coronacrisis door te komen. 

 

 

Vragen over financiën en pleegzorg? 

In de PleegzorgWijzer leest u meer over bijvoorbeeld: 

• Bijzondere kosten 

• Fietsvergoeding 

• Onkostenvergoeding 

• Pleegzorgvergoeding 

• Reiskostenvergoeding 

Open PleegzorgWijzer 

 

    

 

https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/7bfc1023-6962-4890-8c15-b380a393d5eb/Ervaren_pleegouders_gezocht_voor_onderzoek_Omgaan_met_diversiteit_van_de_CHE.pdf
https://storage.googleapis.com/webroot_deradingwp_production/1/9fe71ff1-piekerkaart_corona_.pdf
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/493d3208-3998-411f-afb8-11eb25f81db6/Tips_voor_ouders_en_kinderen.pdf
https://www.nji.nl/coronavirus
https://www.denvp.nl/l/mailing2/browserview/54f06a9c-44fe-4d86-a264-1c2616551ec6?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=pleegzorgtip-hoe-kom-je-de-coronacrisis-door
https://www.denvp.nl/l/mailing2/browserview/54f06a9c-44fe-4d86-a264-1c2616551ec6?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=pleegzorgtip-hoe-kom-je-de-coronacrisis-door
https://www.rading.nl/pleegzorgwijzer-voor-pleegouders/

