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De POR is een wettelijk verplicht advies- en overlegorgaan van en voor
pleegouders. De POR bestaat uit ervaren pleegouders die de belangen
behartigen van de pleeggezinnen die bij Kenter Jeugdhulp aangesloten zijn.
De POR informeert en adviseert Kenter gevraagd en ongevraagd over
processen, beleid, organisatie en alle onderwerpen die pleegouders
aangaan.

Wat meer over de POR…
Voor u ligt de 2e editie van de nieuwsbrief van de PleegOuderRaad (POR) van
Kenter Jeugdhulp. In de eerste editie van de nieuwsbrief hebben de leden van de
POR zich aan u voorgesteld. In deze nieuwsbrief iets meer over de POR zelf.
De POR bestaat inmiddels anderhalf jaar en in het begin was het wel even zoeken
naar wat we wel, maar ook naar wat we niet wilden als POR. Nu – anderhalf jaar
later - gaat de jas van de POR ons steeds beter passen! We hebben uitgebreid
kennisgemaakt met de nieuwe bestuurder van Kenter, de Raad van Toezicht en de
Cliëntenraad en dit heeft geleid tot een goed en open contact met elkaar. De POR
neemt deel aan werkgroepen en bijeenkomsten binnen Kenter en ook dat vergroot
de wederzijdse betrokkenheid.
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Op 11 mei j. l. hadden we een mooie avond met als spreekster Elsemarie van den
Eerenbeemt. Uit de reacties konden we concluderen dat deze avond geslaagd was
en voor herhaling vatbaar. Die herhaling is er en wel op donderdag 2 november a.s.
Op die avond komt Tischa Neve spreken over het thema ‘Pubers zijn leuk!’ Tischa
is kinderpsycholoog, speltherapeut, opvoedkundige en bovenal (pleeg)moeder.
Het aparte POR gedeelte van de website van Kenter is inmiddels goed gevuld met
informatie voor de pleegouders. U vindt informatie over vergoedingen en
declaraties, maar ook nieuwsbrieven, nieuwtjes , verslagen en verhalen uit de
praktijk. Zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen op:
https://kenterjeugdhulp.nl/medezeggenschap-clienten/pleegouderraad/
Tot zover de stand van zaken. De POR hoopt (verder) te groeien, zodat zij de
belangen van de pleegouders nóg beter kan behartigen. We willen u dan ook vragen
ons te ondersteunen met informatie over wat u als pleegouder belangrijk vindt.

Contact met de
Pleegouderraad?
Mail naar:
POR@kenterjeugdhulp.nl

Uit de praktijk… Geen zachte heelmeesters
Ik trek lange mouwen aan. Ze zullen op het werk wel vragen of
ik het warm heb maar dat is beter dan de vragen over de
blauwe plekken. Gisteren had Mika een boze bui: gooide met
van alles en deed zichzelf en mij pijn. Ik kon niet anders dan
hem vasthouden en wachten tot de razernij over ging in huilen
met een baby stem: “ik wil mijn mama, mama, ik haat mijn
mama”. Vandaag zal het rustig zijn, morgen gespannen en aan
het eind van de dag weer een bui.
Vanmiddag hebben mijn man en ik een gesprek bij het KJTC. Dit
moest van Peter, onze pleegzorgbegeleider. Hij maakt zich
zorgen. Hij vindt dat het niet goed gaat en dat wij aan het hele
gezin moeten denken niet alleen aan Mika. Maar wij kunnen dit
aan, wij kunnen Mika een toekomst geven, dit gaat over. Mika
is een lief kind dat hier niets aan kan doen!
Dit herhalen wij tijdens het gesprek met Marja van het KJTC.
Maar als ze vraagt wat dit met onze eigen kinderen doet begin
ik te huilen. Dit is natuurlijk tijdelijk, Mika is lief en met genoeg
rust, zorg en warmte gaat de boosheid over. Nog een half
jaartje dan gaat het wel beter… toch?
Overstuur gaan we naar huis. Marja heeft ons verteld dat de
therapie van Mika niet werkt omdat Mika niet behandeld wil
worden. Ook vertelt ze dat de boze buien nog veel erger zullen
worden en als ze over gaan zal dit nog jaren op zich laten
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Ervaringen van een pleegzus (16)
Ik vind pleegzorg heel nuttig en heel leuk. Sinds mijn 9e doen wij
crisisopvang, voor kleine kinderen omdat we geen eigen
slaapkamer over hebben. Ik zou het wel leuk vinden om ook wat
grotere kinderen in huis te hebben, tot een jaar of 8. Maar ik vind
baby'tjes heel leuk omdat die veel zorg nodig hebben en je die
echt een goede start kan geven. Ik vind het fijn om een kindje zich
veilig te laten voelen.
We hebben een keer moeten zeggen dat de zorg voor twee kindjes
die we hadden te zwaar was en dat we het na 4 maanden niet
langer meer volhielden. Daarover voel ik me een beetje schuldig,
want zij hadden het eigenlijk zwaarder dan wij. Gelukkig konden ze
naar hun opa en oma. We hebben in totaal al 17 kinderen in huis
gehad en ze waren bijna allemaal even schattig. Niet allemaal, we
hebben een jongetje in huis gehad dat mij krabde en aan mijn
haren trok. Ik was toen 11 en vond dat heel rot en vreemd. Hij
deed het niet bij mijn broers. Ik heb ook een nare herinnering dat
door mijn schuld een kind haar vinger tussen de deur kreeg.
Het mooiste en het leukste wat ik heb meegemaakt was dat een
pleegkindje mij kwam troosten toen ik verdrietig was.
Ik ben blij dat we pleegzorg doen. Soms vind ik het vervelend dat
mijn mening over wat goed is voor een kind door pleegzorg of het
volgende pleeggezin niet serieus genomen wordt omdat ik nog
een kind ben, terwijl ik op dat gebied veel volwassener ben dan
mijn vriendinnen. Ik ben inmiddels een graag gevraagde oppas bij
andere mensen. Ik word vrolijk van kinderen. Ik wil later ook
pleegzorg doen, perspectiefbiedend, crisisopvang en een kindje uit
het buitenland adopteren.

wachten. Wat weet dat mens er nou van. Wij kunnen dit aan,
wij zijn hier aan begonnen en kunnen het toch niet
opgeven...
De dagen verlopen volgens het voorspelde patroon. Dit keer
heb ik een blauw oog, gelukkig kan ik thuis werken zodat ik
niets hoef uit te leggen. Als de kinderen op school zijn komt
Peter langs, hij heeft navraag gedaan. Volgende maand kan
Mika naar een groep. Mika gaat daar wonen en op termijn
kan hij bij ons komen logeren.
Een jaar later zitten wij in de auto op weg naar de groep. Wij
hebben een heerlijk weekend gehad. Lekker kneuterig
gewandeld, warme chocolademelk en met het hele gezin
Monopoly gespeeld. Mika zit gespannen op de achterbank.
Morgen heeft hij een spreekbeurt op school over pleegzorg.
Mijn man zal daarbij zijn zodat de kinderen in de klas kunnen
zien hoe een pleegvader eruit ziet. Vanavond zal de boosheid
bij Mika weer komen en over twee weken komt hij weer het
weekend logeren.
Peter en Marja, dankzij jullie directheid en eerlijkheid zijn wij
op tijd uit een onhoudbare situatie gestapt. Als (pleeg)ouder
ben je soms te betrokken en kun je niet meer helder denken.
Wij zijn nu in staat om Mika de warmte van een gezin te
geven, al is het nu voor de weekenden en de feestdagen.

