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I N L E I D I N G
Deze Novajo staat in het teken van de “week van de Pleegzorg” van 31 oktober
t/m 7 november 2018. De POR opent de week met een vrolijke pleegzorg-
avond. Er staan momenteel 24 kinderen bij Kenter op de wachtlijst om ge-
matched te worden met een geschikt gezin. Helaas hebben we onvoldoende
pleegouders in onze kaartenbak. Helpt u ons mee met de zoekactie naar
nieuwe aspirant pleegouders? Dat kan bijvoorbeeld door uw sporthek te
doneren en/of mee te doen met de tekenwedstrijd! Het is ook een feestelijke
week. Alle pleeggezinnen kunnen in het weekend naar Duinrell. Anke van Vliet
komt weer met een nieuwe voorstelling naar Santpoort-Noord. Ook dit jaar
kan er gefietst worden op het strand van Wijk aan Zee met die coole FATbikes.
Natuurlijk vindt u ook meer achtergrondinformatie. Pleegouder Marrit heeft
een column geschreven en zoekt oppaspleegouders. Pleegmoeder Marjolein
is geïnterviewd en vertelt over haar pleegkind van nu 18 jaar. In ‘Mevrouw,
uw kind wordt nooit meer beter’ vertelt Marjolein Colenbrander haar verhaal
vanaf het moment dat haar kind ziek wordt, tot aan de allerlaatste, alles -
bepalende uitslag. Zelfspot, hoop, angst en de onbedoelde humor van de
harde realiteit maken dit boek tot een universeel verhaal over overleven.

Reageren?  De redactie van Novajo bestaat uit
Shirley Janzen, Kirsten van Tol, Marieke van
Diepen, Noortje Eijking en Yolande Hijmans
(eind redactie). Neem gerust contact op met
een van de redactieleden via pleegzorg@
kenterjeugdhulp.nl.

http://www.pleegzorg@kenterjeugdhulp.nl
http://www.pleegzorg@kenterjeugdhulp.nl
https://plus.google.com/+KenterJeugdhulpSantpoortNoord/about
https://www.linkedin.com/company/kenter-jeugdhulp
https://twitter.com/kenterjeugdhulp
https://www.facebook.com/KenterJeugdhulp
https://www.kenterjeugdhulp.nl
https://www.kenterjeugdhulp.nl
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Kenter Pleegzorg is heel blij met de huidige pleeggezinnen. Om de gezinnen te bedanken en even in het zonnetje te
zetten hebben we diverse activiteiten georganiseerd en hopen u daar te ontmoeten. Het programma ziet er als volgt uit:

zondag 28 oktober 2018 wordt voor de jongeren met
een minimale lengte van 155 cm, een viertal clinics ge-
organiseerd op Fatbikes. Een fatbike is een MounTainBike
(MTB) die op grote voet leeft. De fietsen zijn uitgerust
met extra brede banden van zo’n 12 cm, super vet! Dit
doen wij in samenwerking met BRUUT Bikes. Er zijn clinics
voor gevorderden en beginners. 

Op woensdag 31 oktober 2018 starten we de week met
een speciale landelijke pleeggrootouder- en kleinkinder-
dag bij Jeugddorp de Glind. Pleeggrootouders en pleeg-
kleinkinderen worden in het zonnetje gezet en kunnen
elkaar ontmoeten, kennis delen en informeren. 

woensdagavond 31 oktober 2018 organiseert de POR
een speciale vrolijke pleegouderavond met als thema
“pleegouders in het zonnetje” te Santpoort-Noord. Alle
pleegouders zijn die avond welkom! 

vrijdagochtend 2 november 2018 nodigt Kenter Pleeg-
zorg burgermeesters, wethouders, deelraadsleden en
CJG-medewerkers uit voor een kennisdeling over pleeg-
zorg. Ervaren crisispleegouders vertellen die ochtend
over hun ervaringen. 

zaterdag 3 november 2018: pleegouders werven pleeg-
ouders op de zaterdagmarkt op de Grote markt in Haarlem.
Komt u ook even langs?

zaterdag 3 en zondag 4 november 2018: Pleegzorg
Familiedag bij Duinrell. De pleeggezinnen kunnen zich
zelf opgeven en voor een klein bedrag zwemmen in het
Tikibad. 

Dinsdagochtend 6 november 2018 is er een thema-
ochtend voor het team. 

woensdag 7 november 2018 sluiten we de week af met
een interactief poppentheater popCoNtaCt voor de
jongste jeugd tot 12 jaar. Alle pleeggezinsleden zijn wel-
kom voor de voorstelling “Opa’s magische klok”, door
Anke van Vliet. Inloop 14.30 uur. De voorstelling start om
15.00 uur. Pleegouders & (pleeg)kinderen krijgen de kans
om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje
koffie, thee en limonade.

zondag 11 november 2018 hebben de pleegkinderen bij
voldoende aanmeldingen een 2e kans om op Fatbikes te
mountainbiken door de duinen en over het strand. Cool!

voor de 4e keer wordt landelijk de ‘week van de pleegzorg’ georganiseerd. Het doel van deze actieweek

is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders. voor de werving

daarvan komt er dit jaar een vervolg op de succesvolle actie ‘Doneer je schoolhek’. Dit jaar vragen we

sportverengingen hun sporthek te doneren. De bedoeling is spandoeken met een oproep om pleegouder

te worden aan zoveel mogelijk sporthekken te hangen. bent u bekend bij een vereniging en mogen we

een spandoek ophangen? Laat het ons dan weten via pleegzorg@kenterjeugdhulp.nl 

DE wEEk vaN DE pLEEGzorG: 31 oktobEr – 7 NovEmbEr 2018

U kunt zich voor alle onderdelen specifiek opgeven via het bijgevoegde aanmeldformulier en/of een e-mail sturen
naar pleegzorg@kenterjeugdhulp.nl

Heeft u ideeën om op een andere manier pleegouders te werven, laat het ons dan weten. We stellen het op prijs als
u bijvoorbeeld op uw werk of op de school van uw kinderen mensen bijeen brengt om naar de verhalen over pleeg-
zorg te luisteren. We schrijven graag een artikel in uw personeelsblad of in de schoolkrant. Ook komen we de verhalen
graag face to face vertellen en delen we graag onze informatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met pleegzorg
@kenterjeugdhulp.nl

mailto:pleegzorg@kenterjeugdhulp.nl
mailto:pleegzorg@kenterjeugdhulp.nl
mailto:pleegzorg@kenterjeugdhulp.nl
mailto:pleegzorg@kenterjeugdhulp.nl
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Naam pleeggezin:

________________________________________________________

O FATBIKES te Wijk aan Zee

O ik kan op beide data

O ik kan alleen op 28 oktober/11 november

* goede datum omcirkelen

O ik kom met ____ (pleeg)kinderen 

O mijn pleegouder(s) wil(len) graag meefietsen, indien er vol-

doende fatbikes zijn

O POPPENTHEATER: “Opa’s magische klok” te Santpoort-Noord

O ik kom woensdag 7 november 2018 om 15.00 uur

O ik kom met ____ (pleeg)kinderen 

Graag dit formulier retour mailen naar: pleegzorg@kenterjeugdhulp.nl

of via de post (frankeren is niet nodig):

kenter pleegzorg

antwoordnummer 601

2060 vJ Santpoort-Nood

aaNmELDFormuLIEr
ACTIVITEITEN WEEK VAN DE PlEEGZORG

mailto:pleegzorg@kenterjeugdhulp.nl
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bewegen is gezond
Vanwege het grote succes vorig jaar,
organiseert Kenter Pleegzorg ook dit
jaar een clinic op fatbikes voor jon-
geren (en hun (pleeg)ouders) met
een minimale lengte van 155 cm. De
clinics worden gegeven op zondag
28 oktober en zondag 11 november.
Dit doen wij in samenwerking met
BRUUT Bikes, een bedrijf dat in 2016
is gestart en is gespecialiseerd in het
organiseren van tours en het geven
van clinics op zogenaamde fatbikes.
Tevens heeft BRUUT Bikes zijn eigen
werkplaats in Wijk aan Zee voor ser-
vice en reparatie van mountainbikes,
fatbikes en race/sportfietsen.

wat is een ‘FatbIkE’?
Een fatbike is een MounTainBike
(MTB) die op grote voet leeft. De
fietsen zijn uitgerust met extra brede
banden van zo’n 12cm, super vet!
Hiermee rijd je makkelijk over obsta-
kels, door het mulle zand en door de
modder. Zelfs in de sneeuw staat de
fatbike z’n mannetje! Het rijgevoel

met een fatbike is met niets te ver-
gelijken. Het is één en al FUN en je
moet dit een keer gedaan hebben.

Letterlijk ‘all terrain’
Met een fatbike kan je alle kanten
op; bos, duinen, strand en polder,
niets is te gek. De parcoursen waar
we gebruik van maken hebben ver-
schillende ondergronden. Voor bos
en duin gaan we om de hoek in Wijk
aan Zee of naar het uitdagende MTB
parcours in de Schoorlse duinen.
Voor de ‘fatte’ klei verplaatsen we ons
naar het Bikepark in Spaarnwoude. 

De clinics tijdens de week van de
pleegzorg zullen gegeven worden in
de duinen van Wijk aan Zee en zullen
starten om 9.00 uur. Dat is vroeg,
maar dit heeft te maken met de toe-
gang voor MTB’s tot het duin. Voor-
deel van het vroege tijdstip is, dat de
kans groot is dat je de prachtige
hooglanders tegenkomt. Een mooie
en sportieve manier om je dag mee
te beginnen! 

De clinic duurt ongeveer 2 uur en zal
starten met een korte rij instructie.  

lijkt het je leuk om het rijden op een
fatbike te ervaren, geef je dan vóór
25 oktober op via emailadres pleeg-
zorg@kenterjeugdhulp.nl. Vermeld
bij je aanmelding je leeftijd, lengte
en de dag die je voorkeur heeft. Per
groep kunnen er maximaal 8 jongeren
deelnemen. Je hoeft geen mountain-
bike ervaring te hebben voor de clinic. 

Wij hopen jullie te zien voor deze
‘FATTE’ ervaring!

In samenwerking met
www.bruutbikes.nl
De Zwaanstraat 14a
Wijk aan Zee

van 31 oktober t/m 7 november 2018 is het voor de derde keer op rij week van de pleegzorg. tijdens

deze week worden allerlei activiteiten georganiseerd voor pleegouders en (pleeg)kinderen met als

belangrijkste doel aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders. 

bruut bIkES FatbIkE CLINICS

http://www.bruutbikes.nl
http://www.pleegzorg@kenterjeugdhulp.nl
http://www.pleegzorg@kenterjeugdhulp.nl
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Het speciale tarief voor deze Pleegzorg
Familiedag bedraagt € 5,- per persoon
(vanaf 3 jaar). Het parkeren is gratis.
Op vertoon van het e-ticket kan bij
de kassa een gratis parkeermunt
worden opgehaald (dit staat ook ver-
meld op het e-ticket). Daarnaast kunt
u bij de kassa van het park en/of het
Tikibad, op vertoon van het e-ticket,
tegen gereduceerd tarief een entree-
kaartje aanschaffen voor het Tikibad
(2 uur à € 2,- p.p.).

Duinrell biedt pleeggezinnen ook de
mogelijkheid om een 6-persoons
Duingalow tegen een speciale pleeg-
zorgtarief van € 199,- te boeken. Dit
pleegzorgarrangement is inclusief:
drie overnachtingen, entree tot de
Pleegzorg Familiedagen op zaterdag
en zondag, onbeperkt toegang tot het
Tikibad, bedlinnen en schoonmaak.

voorwaarden:
• E-tickets zijn alleen online te be-

stellen voor en door pleeggezin-
nen (met een activatiecode van
uw pleegzorgorganisatie)

• Kinderen tot 3 jaar hebben gratis
toegang tot het park en het Tiki-
bad.

• E-tickets zijn alleen geldig op za-
terdag 3 of zondag 4 november
2018 (de datum staat vermeld op
uw e-ticket).

• Niet te gebruiken in combinatie
met andere acties en/of aanbie-
dingen.

• Niet inwisselbaar voor contanten.
• E-tickets mogen niet worden

doorverkocht of anderszins voor
commerciële doeleinden worden
gebruikt.

zo werkt het:
• Type de activatiecode in 
• Kies het aantal e-tickets op de ge-

wenste datum
• Vul uw gegevens in (incl. naam

pleegzorgorganisatie)
• Betaal veilig en snel met behulp

van iDEAl.
• Print uw e-tickets uit en neem ze

mee (één print per persoon!). De
e-tickets (pdf formaat dus)  kun-
nen ook vanaf een smartphone
door Duinrell worden gecontro-
leerd.

De ticketshop is geopend t/m 4 no-
vember zolang er kaarten beschik-
baar zijn (d.w.z. totdat het maximum
aantal bezoekers van het park is be-
reikt op één dag).

openingstijden Duinrell:
Het park is op zaterdag en zondag 3
en 4 november open van 10.00-
17.00 uur.
Het Tikibad is open vanaf 10.00 uur
en sluit op zaterdag om 21.00 uur en
zondag om 19.00 uur.

parkeren:
Parkeren is op beide dagen gratis. U
kan op vertoon van uw  e-ticket bij
de kassa een gratis parkeermunt op-
halen.

vragen?
Bij problemen met de webshop kunt
u contact opnemen met Duinrell:
sales@duinrell.nl.
Voor andere vragen over deze Fami-
liedag 2018 kunt u contact opnemen
met Kenter Pleegzorg. 

Wij wensen u samen met uw pleeg-
gezin hele fijne dagen! 

vanaf heden kunt u online tickets kopen voor de pleegzorg Familiedag

op 3 en 4 november 2018 op Duinrell via de website: pleegzorg.nl/

duinrell. De inlogcode voor pleeggezinnen is: plzFamDag2018 

pLEEGouDEr FamILIEDaG DuINrELL

http://www.pleegzorg.nl/duinrell
http://www.pleegzorg.nl/duinrell
mailto:sales@duinrell.nl
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Beste pleegouders en project ouders,

Van 31 oktober tot 8 november wordt dit jaar de Week van de Pleegzorg
georganiseerd. Een week waarin landelijk en lokaal pleegzorg goed onder de
aandacht wordt gebracht.

Daarnaast is deze week ook een mooi moment om u als pleegouder/project-
ouder eens in het zonnetje te zetten. Vanuit Kenter Jeugdhulp worden er ver-
schillende activiteiten voor uw gezin aangeboden. Hierover zal u door Kenter
Jeugdhulp geïnformeerd worden.

Wij als pleegouderraad wilden deze week ook gebruiken om u als pleegouders/
projectouders een keertje een blijk van waardering te geven. Daarom nodigen
wij u uit voor een gezellige avond op woensdag 31 oktober (19.00 - 22.30
uur). Hoe de avond er precies uit gaat zien, houden wij nog even voor ons.
Wel kunnen wij alvast verklappen dat u met een lege maag mag komen...

Graag vernemen wij vóór maandag 8 oktober of wij u op deze avond mogen
begroeten (via mailadres POR@kenterjeugdhulp.nl; graag uw naam en of u
met 1 of 2 personen komt). In week 43 ontvangt u dan van ons de officiële
uitnodiging.

Dus... zet 31 oktober in uw agenda, regel zo nodig oppas, meldt u aan en
kom lekker genieten van een avondje gezelligheid.

Vriendelijke groet,

Tonny, Joep, Renate, Marjolein, Raymond, Elsje en Ilse.
PleegOuderRaad Kenter Jeugdhulp.

mailto:POR@kenterjeugdhulp.nl
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CoLumN marrIt: CompLEtE ruSt
zoals iedere (pleeg)ouder worstel ik ook om mijn tijd zo goed mogelijk
in te delen. Er moet gewerkt worden, gewassen, gestreken en ge-
poetst, het (pleeg)kind moet naar school, muziekles, therapie, speel-
afspraakjes en sport. we moeten zorgen dat onze bloedjes voldoende
slaap en gezonde maaltijden krijgen, en frisse lucht in de vorm van
bos en strand. Dan moet je zelf als (pleeg)ouder ook nog aan bod
zien te komen met een boek lezen, het nieuws bijhouden, sociale
leukigheid en een bezoek aan de kapper. kortom, het normale leven. 

Maar het leven met een kind is niet
altijd normaal. Want in tegenstelling
tot kinderen in films die braaf luisteren,
nooit een weerwoord geven en precies
zeggen wat ze denken en voelen, zijn
kinderen in het echt een tikje weer-
barstiger. Zo kwam ik er gister pas
achter dat Destiny veel broeken niet
lekker vindt zitten, en bij nadere in-
spectie ook bleek dat ze simpelweg
te strak zaten. Maar dat had ze mij
maar niet gezegd “want dat is niet
leuk voor jou dat je nieuwe broeken
moet kopen voor mij”. 

raden naar de gevoelens van je
pleegkind kan soms emotioneel een
ware uitputtingsslag zijn.

Om af en toe te kunnen bijtanken,
gaat Destiny een keer per maand uit
logeren bij haar pleegtante. Dit doen
we al bijna drie jaar, en het is een
feest voor ons allemaal. Deze pleeg-

tante is een engel. Honderd procent
betrouwbaar, open en eerlijk, en ont-
zettend begaan met Destiny. Wan-
neer Destiny daar is, weet ik dat ze in
vertrouwde handen is, en dat geeft
zo ontzettend veel rust. 

Het is een soort rust, die moeilijk uit
te leggen is aan anderen. Het is een
rust, die voortkomt uit het besef, dat
je pleegkind de ander vertrouwd, dat
je zelf die ander vertrouwd, en dat de
ander jou in zal lichten over een mo-
gelijk voorval. Het is de rust van het
weten dat diegene luistert naar het
kind, ‘lastig’ gedrag herkent en er
adequaat op zal reageren, uitspraken
van het kind die door anderen als
‘vreemd’ worden gezien goed kan in-
terpreteren. 

Hoe vaak ik al niet goedbedoeld een
link op Facebook kreeg doorgestuurd
van een kennis van een veertienjarig

meisje, dat zich aanbiedt als oppas.
Of dat er geopperd werd dat ze best
even alleen thuis kan zijn. Of de op-
merking dat ik niet zo truttig moest
zijn en gewoon een nanny voor een
paar uur moest inzetten, wanneer ik
even uit wil. 

Nee! Ik laat mijn meiske niet alleen
thuis in de avond, ook al is het maar
voor een paar uurtjes, en ook al is ze
al elf. En nee, ik laat niet een jong on-
ervaren meisje oppassen. En nee, ik
laat niet zomaar een onbekende
nanny bij haar. En niemand die dit
gevoel beter kent, dan een collega-
pleegouder. 

Wat zou het toch heerlijk zijn, als je
uit een poule pleegouders of aspi-
rant-pleegouders iemand kon bellen
om even elkaars ‘lasten’ te helpen
dragen. Niet op vooruit geplande
dagen, maar op het moment dat je
echt toe bent aan complete rust. 

“mag de mijne morgenmiddag even
bij jou? Dan mag de jouwe volgende
week bij ons” 

Of eventueel in nood een nachtje uit
logeren. Voor de moeilijke momen-
ten. Een logeer-poule. Opvang-poule.
Flex-poule. Van en door pleegouders
in de nabije omgeving. Ouders die
weten hoe je sensitief opvoedt.
Ouders die ‘het’ snappen. Ouders die
je niet veroordelen wanneer je toe
wil geven aan die behoefte aan com-
plete rust.
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“Via een andere organisatie kregen we de vraag om voor
twee jongens van 11 en 13 jaar te zorgen. Hun moeder
was overleden en hun voogd, een vriendin van moeder,
wilde de jongens bij elkaar houden. Voor ons een passend
aanbod. Helaas verliep dit traject niet zoals we verwacht
hadden. We hebben zes weken moeten wachten, totdat
er duidelijkheid kwam. We hadden het huis al ingericht.
later bleek, dat de voogd, die voor het jongere zusje
zorgde, liever een plek dichter bij haar eigen huis zocht.
Dat was haar gelukt. Helaas had ze dat niet goed met ons
gecommuniceerd”, aldus Marjolein.

“later kregen we de vraag voor een meisje van 14 jaar”.
Tijdens de kennismaking voelde pleegmoeder geen klik.
“Het meisje dwaalde af. Ze vroeg dingen, die niet bij ons
gezin paste. Ze was heel anders. Ze hield bijvoorbeeld
niet van spelletjes. Ze had moeite met het feit dat wij
vegetarisch eten en zo waren er nog andere dingen”.

Op weg naar huis hadden beiden het idee, dat ze eigen-
lijk niet goed bij hen zou passen, dus hebben ze “nee”
gezegd. Achteraf denkt Marjolein, dat het een goede
keuze is geweest om haar intuïtie te volgen. Pleegzorg
moet in haar ogen iets bijdragen aan het welzijn van het
hele gezin. De matchers van Kenter Pleegzorg hoorden
later van het meisje dat ze ook twijfelde en de match niet
helemaal goed voelde. Ze durfde dat echter op dat mo-
ment niet te zeggen. 

match
Ons derde aanbod van een pleegkind, waar we mee ge-
matched werden, was Ramona.  Zij kwam lief en sympa-
thiek over en Marjolein zag gelijk, dat Ramona een
zorgzame moeder had. Ze benoemde deze kwaliteit in
het kennismakingsgesprek. Achteraf bleek dit een mooie
start. Er ontwikkelde zich een vertrouwensband tussen
moeder en pleegmoeder. Moeder sprak haar vertrouwen

aLLES wat JE aaNDaCHt GEEFt, GroEIt.

marjolein is sinds twee jaar pleegouder van pleegdochter ramona, nu 18 jaar. Nadat zij weduwe was geworden,

wilde ze na drie jaar wat meer reuring in huis. In de krant las ze een artikel, waarin een oproep werd gedaan voor

tienerpleegouders. ze besprak de oproep met haar zoon van 14 jaar, die gelijk heel enthousiast was. Een maatje

om mee te lachen en te gamen leek hem erg gezellig. volgens marjolein houdt haar zoon van gezelschap. Hij is

sociaal en neemt altijd zelf initiatief om zijn vrienden te zien. Hij dacht gelijk aan een jonger broertje. Het werd

echter een oudere pleegzus. maar daar gingen nog twee ‘bijna’-plaatsingen aan vooraf.



in het pleeggezin uit, dat was fijn. “Het is toch bijzonder
dat een moeder haar dierbare kind aan ons mee kon
geven.” Ramona had het moeilijk thuis. De combinatie
thuis met het jongere drukke zusje, die alle aandacht
opeiste, werkte niet. Ramona schoot erbij in. Haar moeder
vond het moeilijk om de aandacht goed te verdelen.

rust en regelmaat
Volgens pleegmoeder had Ramona rust nodig en een
plek, waar ze zich zelf mocht zijn. Toen ze eenmaal in het
pleeggezin woonde, maakte ze het na een half jaar uit
met haar vriendje. Ook haar opleiding in Haarlem viel
haar tegen. Hoewel ze het jaar wel afgemaakt heeft,
heeft ze het momenteel erg naar haar zin bij haar studie
in Amsterdam. 

Volgens pleegmoeder heeft ze veel met Ramona mee -
gemaakt. Ze raakte in een verlate puberteit. Als ze bij
haar moeder was, ging ze veel en heel laat uit. De week-
enden in het pleeggezin verliepen rustiger. Het gaat nu
goed met Ramona: “je moet er voor haar zijn!”.

Marjolein is een werkende pleegmoeder. Ze werkt drie
dagen in de week als JGZ verpleegkundige bij de GGD.
Door haar werk komt ze op scholen en heeft ze veel con-
tact met kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Marjolein werkt
met ouders van verschillende niveaus. Ze kan goed scha-
kelen. Sommige ouders spreken nog nauwelijks Nederlands,
anderen hebben een hoge opleiding genoten. Deze vaar-
digheid helpt haar ook als pleegouder.

positief opvoeden
Positief opvoeden is de basis van alle gesprekken in
Marjoleins werk. Ze geeft graag cursussen Triple P.
(Positief Pedagogisch Programma). Door dit programma
is Marjolein zich bewust geworden van het feit, dat
iedere interactie met een kind verschillend is. “Elke
ouder communiceert anders. Er gaat heel veel goed in
de communicatie en de opvoeding. Het is van belang, dat
ouders zich bewust zijn van hun eigen kracht en dat zij
hun positieve vaardigheden kennen en inzetten bij de op-
voeding van de (pleeg)kinderen”.  

Eén van de vijf punten, waar de Triple-P-methode op
gebaseerd is, is dat je als ouder goed voor jezelf moet
zorgen. “Ook als weduwe moet ik dat doen! Dan pas kan
ik goed voor mijn (pleeg)kinderen zorgen. Door koffie te
drinken met vriendinnen en een hobby uit te oefenen,
krijg ik energie. Dan voel ik mij een andere moeder. Dan
voel ik mij niet meer die slovende moeder, die alleen
maar bezig is met wassen, boodschappen doen, koken
en opruimen”. 

Sommige mensen stofzuigen twee keer per dag omdat
ze een hond hebben. Ik vraag me dan af hoe vaak ze iets
leuks met hun kinderen doen. Samen iets ondernemen
vind ik belangrijk. Het versterkt de onderlinge band. Alles
wat je aandacht geeft groeit. Verbinding is belangrijk. Dat
voedt ze. 
In de samenleving heb je het nodig verbinding te kunnen
maken. Met buiten spelen leer je dat. Door spelletjes als
tikkertje te spelen met je buurtgenoten, leer je vaardig-
heden als communiceren, ruzie maken en voor jezelf
opkomen. 

verbinding
Soms raak je meer gesloten door moeilijke omstandig-
heden. Ook mijn zoon en pleegdochter hebben verlies
gekend. Ik probeer ze te leren dat je weer gelukkig kan
worden en dat “verbinding” met elkaar erg belangrijk is.
Open staan voor de mening van een ander, luisteren en
iets voor iemand over hebben zijn vaardigheden die ik
de (pleeg)kinderen wil meegeven. De meeste (pleeg-)
kinderen hebben die openheid wel van nature. Door ver-
lies en moeilijke omstandigheden kan je die openheid
kwijt raken. In de puberteit vindt een zoektocht plaats
naar de weg terug, naar je werkelijke zelf. Ik vind het als
(pleeg)moeder een eervolle taak om die zoektocht te
begeleiden en getuige te mogen zijn van de resultaten
die kinderen daar in boeken.
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• Er een wedstrijd wordt georganiseerd? De hele school
of sportclub mee kan doen met het maken van een
mooie poster. Wil je meedoen aan de wedstrijd?
lever een foto van je poster in voor 1 november 2018
bij pleegzorg@kenterjeugdhulp.nl en vertel je naam
en leeftijd. 

• Pleegmoeder Marrit een oproep doet aan pleegouders,
die ook soms die complete rust zoeken? Ze vraagt zich
af of er pleegouders (ook weekend-pleegouders en
aspirantpleegouders) zijn, die zouden willen meeden-
ken over hoe zo’n poule er uit zou moeten zien? Aan
welke regels zo’n poule zou moeten voldoenn? Nadelen?
Voordelen? Mogelijkheden? Belemmeringen? Vindt
u dat een goed idee? Denk dan met Marrit mee en
neem contact met haar op via pleegzorg@kenter-
jeugdhulp.nl

• Er mooie artikelen over pleegzorg in de libelle en de
linda staan? https://kenterjeugdhulp.nl/pleegzorg-in-
de-media/

• Pleegzorg Nederland tijdens de week van de pleeg-
zorg de actie “Doneer uw sporthek” voert om nieuwe
aspirant pleegouders te werven. Dit keer vragen we
i.p.v. scholen sportverenigingen hun hek te doneren.
Heeft u contacten en kent u een vereniging, waar we
een spandoek op mogen hangen, laat het ons dan
weten. Ook zouden we het op prijs stellen als de
sportvereniging een artikel in hun specifieke nieuws-
blad, op de website of via de Facebook-pagina zou
willen posten. Graag een e-mail naar: pleegzorg@
kenterjeugdhulp.nl

• Er online een uitgave van het tijdschrift BIJ ONS staat
over pleegzorg. Vooral voor aspirant-pleegouders is
het interessant. U kunt dit online magazine openen
via de link http://magazine.mobiel-pleegzorg.nl/
bijonspleegzorg-5. In dit online magazine vinden
(aspirant)pleegouders informatieve artikelen, tips en
ervaringsverhalen over pleegzorg.

w I St u Dat...

Wanneer Ode twee is, wordt bij hem een tumor in zijn
neuskeelholte ontdekt. Het gezin belandt in een achtbaan
van negen zware chemokuren, negenentwintig bestralingen,
onverschillige artsen en spoedbezoeken aan het zieken-
huis. Ondanks het verdriet en de onrust probeert zijn moe-
der zo goed mogelijk met de ziekte van Ode om te gaan.
In ‘Mevrouw, uw kind wordt nooit meer beter’ vertelt
Marjolein Colenbrander haar verhaal vanaf het moment
dat haar kind ziek wordt, tot aan de allerlaatste, allesbepa-
lende uitslag. Zelfspot, hoop, angst en de onbedoelde
humor van de harde realiteit maken dit boek tot een uni-
verseel verhaal over overleven.

In juni 2018 verscheen bij Xander uitgevers het boek
‘Mevrouw uw kind wordt nooit meer beter’. De vorm van
dit waargebeurde, goed geschreven verhaal is bijzonder.
De moeder van Ode vertelt haar therapeut over de voor-
bije ziekteperiode van haar zoontje. Het boek is groten-
deels een monoloog, die de lezer op intense wijze
deelgenoot maakt van de diagnose en het verloop van de
ziekte, van de zware kuren en bestraling. Maar nog meer
dan dat gaat het boek over het moeten aanzien van het
lijden van je kind. Over het zoeken naar de juiste manier
van opvang en begeleiding en het niet altijd even gemak-
kelijke contact met professionals. De ouders en de oudere
zusjes van Ode zoeken en vinden daarin hun eigen, vaak
creatieve oplossingen. Dat gaat regelmatig gepaard met
humorvolle relativering. Een indrukwekkend boek dat ont-
roert maar niet sentimenteel is.

Marjolein Colenbrander is psycholoog en werkt als
communicatie- adviseur binnen de jeugdhulp. Daar-
naast schrijft ze artikelen en ervaringsverhalen over
en voor jeugd- en ouderenorganisaties. Marjolein
woont in Bloemendaal. 

boEk: mEvrouw uw kIND
worDt NooIt mEEr bEtEr
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JoNGwIJS: ‘zo vErtEL Ik mIJN vErHaaL’ poStEr
op zaterdag 27 oktober organiseert Jongwijs de dag ‘zo vertel ik mijn
verhaal’. Deze dag gaan wij met jongeren met pleegzorgervaring,
actief in een pleegjongerenraad, in gesprek. we bespreken met elkaar
hoe we onze ervaringen delen en welke tips we hierin voor elkaar
hebben. Jongwijs verwerkt dit vervolgens in een document met tips
van jongeren in een pleegjongerenraad of –netwerk m.b.t. het delen
van hun verhaal. vervolgens nuttigen we met elkaar een lekkere lunch
waarin tijd is voor een gesprek. 

In de middag gaat iedereen op creatieve wijze aan de slag met zijn/haar
verhaal. Dit kan vormgegeven worden in een gedicht, een schilderij, een foto -
serie, een kleiwerk, etc. etc. Alles kan! Wij zorgen voor de materialen die de
jongere nodig heeft. Deze creatieve meesterwerken worden in de Week van
de Pleegzorg op zaterdag 3 november, geëxposeerd in Utrecht! Na de expo-
sitie krijgen de jongeren deze werken uiteraard mee naar huis.

Deze dag heeft dus twee uitkomsten: het document met tips over het delen
van persoonlijke ervaring en de creatieve werken van de jongeren zelf.

Nog even op een rijtje:
Wie:                     (Pleeg)jongeren tussen de 14 en 25 jaar.

Wanneer: zaterdag 27 oktober (dag zelf) en
zaterdag 3 november (expositie)

Waar:                Utrecht (precieze locatie volgt nog).
Reiskosten worden vergoed. 

Facebook: evenement op de Facebookpagina van JongWijs
https://nl-nl.facebook.com/Jongwijs

Aanmelden: info@jongwijs.org

Maak een supermooie poster en help
mee! Soms kunnen kinderen (tijdelijk)
niet bij hun ouders wonen, omdat die
even niet voor ze kunnen zorgen. 

Voor zulke kinderen zoeken we pleeg -
ouders, die ze tijdelijk een warm en
veilig thuis kunnen bieden. Maar
daarvan zijn er véél te weinig. En dus
moeten veel pleegkinderen lang
wachten op een plekje in een fijn
pleeggezin.

Help jij ons met een mooie poster bij
het zoeken naar nieuwe pleegouders?

Stap 1: print de poster die op de
volgende pagina staat uit.

Stap 2: vul bovenaan de poster je
voornaam en je leeftijd in.

Stap 3: maak de allermooiste pos-
ter die je ooit hebt gezien,
door erop te tekenen, te
schrijven, te kleuren of te
plakken wat je wilt. Hang ’m
op een plek waar heel veel
mensen ’m kunnen zien. In
de supermarkt, de sportclub
of voor je slaapkamerraam
bijvoorbeeld.

Stap 4: mail ons een foto van je op-
gehangen poster (pleegzorg
@kenterjeugdhulp.nl). De
mooiste poster kan een prijs
verdienen.
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muLoCk HouwEr-LEzING 2018 ovEr pLEEGzorG
Datum: 15 november 2018
tijd: 15.30 - 18.00 uur
Locatie: kinderrechtenhuis, Hooglandse kerkgracht 17, 2312 HS Leiden
kosten: Gratis. Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld u tijdig aan.
aanmelden: meer informatie en aanmelden via: info@defenceforchildren.nl

Op donderdag 15 november 2018
vindt de achtste Mulock Houwer-
lezing plaats. Dit jaar verzorgt Annet
van Zon, bestuurder van jeugdzorg-
organisatie Entrea lindenhout, deze
lezing met als thema pleegzorg:
gedeeld opvoederschap.

Pleegzorg kent een rijke voorgeschie-
denis, die zelfs terug te voeren is naar
de zestiende eeuw, toen wezen en
vondelingen opgenomen werden in
boerengezinnen en verzorging kregen
in ruil voor hun hulp in het boeren-
bedrijf. Deze zogenoemde gezins -
verpleging zou uiteindelijk leiden tot
wat we nu pleegzorg noemen. In eer-
ste instantie richtte de pleegzorg zich
vooral op de verzorging van kinderen.

Pas in de negentiende eeuw kwam er
meer aandacht voor de opvoeding.
De pleegzorg ontwikkelde zich vanuit
liefdadigheid naar een steeds verder
geprofessionaliseerde voorziening,
waarin de vrijwilligheid van pleeg -
ouders centraal is blijven staan.

Geschiedenis en actualiteit verbinden
Als bestuurder van een jeugdzorg -
organisatie die ook pleegzorg biedt,
kan Van Zon als geen ander verban-
den leggen tussen de geschiedenis
en actualiteit van pleegzorg. Ze gaat
daarbij in op kansen, dilemma’s en
bedreigingen. Denk aan mogelijk -
heden maar ook kwetsbaarheid en
valkuilen, de rol van gemeenten,
gedeeld opvoederschap maar ook

thema’s als kwaliteitsontwikkeling en
het versterken van de kracht van
pleegouders.

terug in het kinderrechtenhuis
In 2015 is ervoor gekozen het Kinder-
rechtenhuis te verruilen voor een
grotere zaal op de Hogeschool leiden,
vanwege de grote belangstelling. Dit
jaar keert de lezing weer terug naar
haar wortels, het Kinderrechtenhuis.
Dit sluit beter aan bij de historie en
de sfeer van de lezing.

programma
15.30 uur: ontvangst
16.00 uur: lezing
17.00 uur: borrel
18.00 uur: einde

mulock Houwer
De Mulock Houwer-lezing verwijst naar de invloedrijke doener en denker Daniël Quirijn Robert
Mulock Houwer (1903-1985), die in de geschiedenis van de kinderbescherming en de zorg voor
de jeugd een grote rol speelde en veel aandacht had voor het kind en zijn sociale omgeving.

lees meer over Mulock Houwer in Rebel with a cause.

Eerdere lezingen
2017 - Drs Kees Bakker - Niet Thuis. Over-leven en opvoeding in jeugdtehuizen
2016 - Mr. drs. Carla van Os - Broodje Pastrami – opvoeden in crisistijd
2015 - Prof. dr. Micha de Winter - Mulock Houwer en het MaagdenHuis
2014 - Prof. dr. Wim Slot - Jongeren die ertoe doen en Maurice van lieshout over Thuis bij Zandbergen
2013 - Prof. dr. Herman Baartman - Eigen kracht, daadkracht en solidariteit
2012 - Mr. dr. Adri van Montfoort - Kinderbescherming: de terugkeer van de burger
2011 - Prof. dr. Ido Weijers - Mulock Houwer: criticus en pionier van de residentiële jeugdzorg

De Mulock Houwer-lezing is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut en Defence for Children in samenwerking
met Pro Juventute, de Hogeschool leiden en de Canon Sociaal Werk.
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voLtIJD
Voor bas van bijna 15 jaar zoeken
wij een pleeggezin, waar Bas verder
kan opgroeien. De ouders van Bas
zijn gescheiden. Bas woont bij zijn
moeder en stiefvader. Vader heeft
een beperking en kan hierdoor de
opvoeding niet op zich nemen. Stief-
vader heeft Bas de afgelopen jaren
mishandeld door tegen hem te
schreeuwen en fysiek geweld tegen
hem te gebruiken. Bas kan daarom
niet meer thuis wonen. Voor Bas
wordt gezocht naar een warme vei-
lige plek gezocht, waar hij volwassen
kan worden en toe kan komen aan
het verwerken van zijn belaste ver -
leden.

Voor Jort van 15 jaar zoeken wij een
voltijds pleeggezin. Jort is een lieve,
zachte jongen, die interesse heeft in
andere mensen. Jort vindt het moei-
lijk om vooruit te plannen. Hierbij
moet hij worden geholpen. Hij is ge-
neigd het net iets anders te doen
dan afgesproken. Dat lijkt geen onwil,
hij staat er niet bij stil. “Dat is ook
wel oké”, denkt hij. Het is nodig om
bij Jort goed door te vragen naar een
situatie, wat hij heeft gedaan of van
plan is te gaan doen. Zo kan Jort zeg-
gen, dat hij naar opa gaat en dan
blijkt het om de opa van zijn vriendin
te gaan.  

Met zijn moeder, broer en zusje
heeft Jort om de week contact. Hij
gaat leuk met hen om. Toch is hij
minder nauw betrokken bij zijn moe-
der, dan bij zijn vader. Vader wil
graag de zorg voor Jort op zich
nemen, maar woont te ver weg.
Vader is voornemens richting het
westen te verhuizen. Zodra dat een
feit is, wil Jort bij hem gaan wonen.
Dit kan nog één a twee jaar duren.  

DEELtIJD
Een tweeling opvoeden is pittig. Zeker
als je dat, als moeder alleen moet
doen en ook nog eigen problemen
hebt. De vader van de kinderen is
onberekenbaar. Omdat haar dochter
en zoon veel  aandacht vragen, zoekt
de moeder van anne en Guido (7
jaar) een pleeggezin voor twee
weekenden per maand. Guido is
een druk en soms over enthousiast
jongetje. Hij kan op momenten lang
rond rennen totdat iemand in staat
is hem rustig te maken. Het liefste
speelt hij spelletjes op de tablet. Zijn
zus Anne is introvert en heeft een
visuele beperking. Niet dat je daar
zomaar iets van merkt. Ze klimt zo
naar de top van een speeltoestel en
speelt graag buiten. Plaatjes in een
boek kan ze echter niet zien. Anne

houdt van dansen en zingen. Op dit
moment kunnen de kinderen alleen
onder toezicht buiten spelen. Ze lopen
qua ontwikkeling een jaar achter bij
hun leeftijdsgenoten en gaan naar
een SBO-school. Er wordt een stevig
pleeggezin gezocht, dat uit een man
en een vrouw bestaat, zonder kinde-
ren of met veel oudere kinderen.
Belangrijk is dat er 2 slaapkamers
beschikbaar zijn. Als de tweeling bij
elkaar op één kamer slaapt, houden
ze elkaar te lang wakker. 

Nathalie is 10 jaar. Voor moeder en
dochter zou het goed zijn als Natha-
lie een weekend per maand en in
noodgevallen naar een weekend-
pleeggezin kan. Ouders zijn geschei-
den en vader is niet echt in beeld.
Zo wel moeder als dochter hebben
autisme en zijn hoogsensitief. Natha-
lie heeft daardoor moeite met het
verwerken van prikkels. Ze kan niet
tegen autoritaire mensen; uitleggen
helpt het beste bij haar. Ook heeft ze
een vorm van epilepsie, waarbij ze
aanvallen heeft dat ze er niet bij is
en onsamenhangend praat. Vooraf-
gaand aan een aanval klaagt Natalie
vaak over hoofdpijn, misselijkheid en
vermoeidheid. Als ze daar last van
heeft, moet ze rustig aan doen en
even zitten of liggen. Natalie is een
leergierig meisje en ze wil alles weten.
Ze weet ook veel en is slim. Ze kan
zich alleen goed vermaken, maar
vindt het fijn om samen te doen. Ze
houdt van tekenen, knutselen en
vindt het heerlijk om op haar tele-
foon te zitten. Ze zoekt er van alles op,
vooral Youtubefilmpjes over knutselen.
Spelletjes spelen vindt ze ook leuk,
maar ze houdt niet van verliezen.
Natalie is helemaal gek van dieren,
ze is een grote dierenvriend. Ze zou
graag naar een pleeggezin gaan, dat
dieren heeft. 

p L E E G G E z I N G E z o C H t
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