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I N L E I D I N G
De week van de pleegzorg wordt georganiseerd van 30 oktober tot 6 november
2019. Pleegzorg Nederland zal op de eerste dag van deze week een nieuwe cam-
pagne lanceren. De aftrap vindt plaats op station Utrecht. Kenter hoopt op veel
aandacht via de televisie en de landelijke kranten. We hopen dat de campagne
mensen aan het denken zet.

De POR organiseert op dinsdagavond 29 oktober een heel gezellige avond voor
alle pleegouders. Kenter nodigt op vrijdag wethouders en beleids medewerkers
uit om meer over pleegzorg te vertellen. Dit jaar staat “deeltijd” pleegzorg in de
aandacht. Op de laatste dag van de week zal de pleeggrootouder- en kleinkinde-
rendag in Noord Holland plaatsvinden. Kenter organiseert deze dag samen met
andere organisaties in sportcentrum de Meent te Alkmaar.

In deze Novajo vindt u een interview met Valentino, die zijn HAVO-diploma heeft
gehaald. Hij vertelt over zijn leven als pleegkind. Pleegmoeder Marrit heeft een
nieuwe column geschreven. In “wist u dat..” vindt u wetenswaardigheden. Ook
zoekt Kenter weer pleegouders. Op de voorlaatste pagina vindt u de beschrij-
ving. Kent u een geschikt gezin? Help ons dan mee zoeken. 

Reageren?  De redactie van Novajo bestaat uit
Eline van den Berg, Marieke van Diepen, Noortje
Eijking, Shirley Janzen, Kirsten van der Wal en
Yolande Hijmans (eind redactie). Neem gerust
contact op met één van de redactieleden via
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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ProGraMMa WEEk VaN DE PLEEGZorG 

Dinsdag 29 oktober:
• Gezellige Pleegouderavond georganiseerd door de

POR.

Woensdag 30 oktober:
• Aftrap nieuwe pleegzorg campagne - station Utrecht.
• Gemeenten regio Haarlem en IJmond nodigen pleeg-

gezinnen ’s middags uit voor activiteit.

Vrijdag 1 november:
• Informatieochtend voor wethouders, raadsleden en

beleidsmakers over deeltijd Pleegzorg. 

Zaterdag 2 november:
• Gemeenten regio Haarlem en IJmond nodigen pleeg-

gezinnen deze ochtend uit voor een activiteit.

Maandag 4 november:
• Ontbijt voor pleegouders in de Haarlemmermeer.

Woensdag 6 november:
• Landelijke Pleeggrootouderdag in de Meent te Alkmaar

georganiseerd door de SBPN, Spirit, Parlan, WSG en
Kenter. 

• Super leuk programma voor kleinkinderen met ijs-
spelletjes en muziektheater Samba Salad
(www.sambasalad.nl)

• Workshops voor pleeggrootouders.
- Kleinkinderen kunnen middels brief vrij vragen

van school. 
- Goed bereikbaar met openbaar vervoer. 

www.sambasalad.nl
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De landelijke Pleeggrootouder-en-kleinkind-dag 2019 vindt plaats op woensdag 6 november 2019.
Tijdstip: 10.00 - 16.30 uur.

UITNoDIGING: PLEEGGrooToUDEr-EN-kLEINkIND-DaG 2019

Gastlocatie is:
Sportcomplex De Meent, Bauerfeind
Terborchlaan 301
1816 MH Alkmaar.

Inschrijving
Vanaf nu is de inschrijving voor deelname aan de pleeg-
grootouder-en-kleinkind-dag geopend! 

Klik daarvoor op onderstaande link.
Inschrijfformulier

Deze dag wordt mogelijk gemaakt door de volgende
sponsors: 

Pauw
Naar aanleiding van onze pleeggrootouderdag (2018) is
er een persbericht uitgegaan en het onderwerp ‘Pleeg-
grootouders’ behandeld in de uitzending van Pauw op
maandag 12 november. Aan tafel bij Pauw SBPN-
bestuurslid zaten Jos Verhoeven en twee pleeggroot-
moeders. Tevens waren er twee pleegkleinkinderen. 

https://www.bnnvara.nl/pauw/videos/431664
https://www.bnnvara.nl/pauw/videos/431664
https://www.bnnvara.nl/pauw/videos/431664
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKCua_mSruUnv2aAaNY4lDRvOlW6yadQRz1Jv9PttBzkhMAw/viewform


4

INTErVIEW: VaLENTINo
IN MIjN PLEEGGEZIN VoEL Ik ME THUIS. INTErVIEW MET VaLENTINo Door ELINE VaN DEN BErG

Valentino (16) heeft zijn HaVo-diploma gehaald. Erg knap. De vlag mag uit in het pleeggezin!

Valentino was een paar maanden
oud, toen hij samen met zijn broer
bij zijn pleegouders ging wonen.
Volgens Valentino kon hij niet bij zijn
ouders wonen omdat zijn vader ver-
keerde dingen deed. “Hij gebruikt
drugs en gaat met verkeerde mensen
om. Ik ben hier niet zo mee bezig.
Wanneer ik mijn vader zie, probeer
ik van het bezoek te genieten”, ver-
telt Valentino. 

“Mijn ouders hadden geldproblemen.
We hebben een tijdje op straat ge-
woond. Ik was nog heel klein toen ik
in het pleeggezin ging wonen. Nu
voelt dit gezin als thuis en familie.
Een plek waar ik prima zit. Ik noem
mijn pleegouders ‘vader en moeder’.
Dat zijn ze ook, zo voelt dat voor mij.
Ik woon samen met mijn oudere bio -
logische broer en mijn twee jongere
pleegzus en -broer, die ook biolo-
gisch broer en zus zijn. Zelf kom ik
ook uit een gezin van vier kinderen.
Mijn jongere zusje woont in een
ander pleeggezin en mijn broertje
van vier woont nog bij mijn ouders
thuis”. 

Contact met ouders
Valentino wil een paar keer per jaar
met zijn ouders afspreken. “Als er
een moment van ontmoeting is, zijn
ze wel hartstikke leuk en aardig”.
Valentino vindt dat er momenteel te
weinig contact is. “Het is alweer te
lang geleden.

Een paar maanden geleden ben ik
samen met mijn broer naar Friesland
gegaan, waar mijn oma woont. Ik
heb daar mijn zusje gezien”. Valen-
tino wil samen met zijn broer op be-

zoek gaan bij zijn familie. “Mijn broer
(17) wil eerst met mijn moeder al-
leen in gesprek en is benieuwd naar
de eerste periode van zijn leven. Hij
wil haar vragen hoe het vroeger ging
en wat er precies met mijn vader aan
de hand is. Ik  ben daar nog niet aan
toe. Aan de ene kant wil ik het ook
weten. Het is toch een stukje van
mijn geschiedenis. Toch twijfel ik.
Het was heel vroeger echt een rot-
tijd. Mijn biologische familie maakt
er een rotzooi van. Ik ken niet ieder-
een omdat er onderling van alles
speelt”. 

Pleegouders
“Mijn pleegouders zijn sinds een
paar jaar uit elkaar. Ik woon voltijds
bij mijn pleegmoeder en bepaal zelf
wanneer ik naar mijn pleegvader ga.
Vaak is dat in het weekend om mijn
vrienden in mijn oude woonplaats te
zien. 

Voor mijn pleegmoeder heb ik veel
respect. Ze zorgt in haar eentje voor
vier pleegkinderen. Ik zeg dat ook
vaak tegen haar. Mijn pleegmoeder
heeft ongelofelijk veel geduld met
mijn jongste pleegbroertje, die vaak
driftaanvallen heeft. 

Mijn pleegvader heeft meer moeite
met het leggen van contact. Dat is
soms lastig. Mijn pleegvader heeft net
als ik het syndroom van Asperger,
een vorm van autisme. 

Sport
Valentino heeft veel hobby’s: “Ik
sport 2x per week met mijn broer en
1x per week alleen. Daarnaast speel
ik piano. Ik wil binnenkort starten
met voetbal. Dit is iets wat ik op
jongere leeftijd niet kon. Ik wilde
toen de bal voor mijzelf houden. Nu
snap ik het spel beter en weet dat
we alleen als team samen voor de
winst gaan”. 

HaVo
Ik werk bij een bakkerij en bij de
DekaMarkt. Vakkenvullen is niet mijn
hobby. Ik ben er niet snel in. Daarom
heb ik net gesolliciteerd bij de KFC
(Kentucky Fried Chicken). Van de
zomer ben ik geslaagd en heb ik mijn
HAVO diploma gehaald. Ik had allemaal
voldoendes. Mijn (pleeg)ouders zijn
heel trots op mij. Sinds kort volg ik
een brood- en banketbakkersoplei-
ding bij het Horizon College. Ik vind
het fijn om praktisch aan de slag te
gaan en bak graag in mijn vrije tijd”. 
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CoLUMN MarrIT: MoEDErS HEBBEN aLTIjD GELIjk
Moeders hebben altijd gelijk. alleen laat de erkenning daarvan lang op zich wachten. Mijn lieve moeder

moest wachten tot ik een jaar of zesentwintig was, voordat ik mijn oprechte waardering voor haar voor

het eerst uitsprak. Nu ik zelf moeder ben, zie ik, dat ik heus niet op alles een antwoord heb, maar dat ik

wel wat betreft de kleine strubbelingen in het leven van een tiener vaak gelijk heb. alleen ziet mijn heer-

lijke pubermeisje van twaalf dat heel anders…. 

Zo ben ik regelmatig stom, niet leuk,
oud (auw!) en snap ik ‘er’ helemaal
niks van. Dat laatste is waar: ik kan
inderdaad niet begrijpen waarom
iemand tien minuten te laat aan tafel
verschijnt, omdat het gamen belang-
rijker was. En ik snap ook niet, dat er
daarna eerst nog een snauw en een
grauw moeten worden gegeven in
plaats van een vriendelijk bedankje
voor de geduldige reminders en de
heerlijke maaltijd.

En ik snap ook niet waarom iemand
een paar schoenen zou willen dragen,
die weliswaar cool, maar toch echt
twee maten te groot zijn. En ik snap
al helemaal niet waarom iemand de
peperdure sneakers, die samen zijn
gekocht, al na twee dagen in de kast
legt ter faveure van de te grote
schoenen. Die godbetert afdankertjes
zijn. 

Brein
Ok, ik zit hier zwaar te overdrijven;
natuurlijk snap ik als geen ander, dat
het puberbrein zich roert. En mocht
ik iets toch niet snappen, dan zijn daar
talloze boeken, youtube-filmpjes en
tijdschriften vol met tekst en uitleg
over datzelfde puberbrein. En ook in
mijn vriendenkring zie ik genoeg live
voorbeelden van hoe dat brein in de
praktijk werkt. Of niet. Gek genoeg
baart mij dit geen zorgen. Integen-
deel; dit gedrag snap ik prima. Ik ben
zelf ook een puber geweest. Ok, erg
lang geleden, maar toch. Ik kan het me
nog wel herinneren. Die overtuiging
dat je ouders jou en jouw wereld
echt totaal niet begrijpen. Hun best

er ook niet voor doen en dat je de
rest van je leven je onbegrepen zult
voelen. 

Ik was destijds onzeker over mijn ui-
terlijk (denk brilletje, scheve tanden
en gemiddeld drie kilo zwaarder dan
mijn vriendinnetjes. Oh de horror).
Omdat mijn pleegdochter gezegend
is met een schitterend voorkomen,
kon ik me niet voorstellen dat zij op
dat vlak onzekerheden zou hebben.
Nou, wel dus: een puistje (ééntje),
een spekrol (“Kijk dan mam hoe dik
ik ben”, een stuk huid vastpakkend),
en haar reputatie (“Ze vinden mij
een irritant kind.”). Ik zie alleen maar
een prachtig koppie met een stra-
lende huid, een strak en gespierd lijf
en een hart van goud. Maar ja, wat
ik zie telt niet. 

En toch….ik hou ervan, deze nieuwe
fase. In de vijfenhalf jaar dat ze hier
woont, zijn we behoorlijk hecht ge-
worden. Waar ze voorheen als klein
hummeltje zich regelmatig verschool

achter haar masker, toont ze nu haar
ware gevoelens: het verdriet, de on-
zekerheid, de boosheid, de onmacht.
Dat die gevoelens net zo wisselvallig
zijn als het weer, maakt mij niet uit. 

Puber-knuffel
Na een boze bui eerder deze week
kreeg ik vlak erna zo’n heerlijke, on-
handige puber-knuffel. “Mam, het
spijt me echt dat ik schreeuwde net.
Maar weet je wat? Ik ga dat vaker
doen. Want ik hou me niet meer in.
Dat kan ik niet. Dat doe ik al jaren, en
ik wil dat niet meer.” 

Inwendig juich ik. Ik trek haar even
steviger naar me toe. “Weet je wat,
lieverd? Ik geef je groot gelijk. In dit
huis mag alles gezegd worden. En
boos worden op mij is prima. Boos
blijven… Nou ja, je weet het wel.”

Moeders hebben altijd gelijk, dat is
bij deze maar weer een keer bewezen.
Misschien krijg ik over veertien jaar
mijn erkenning.
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• Het Poolse consulaat een promotiefilm over pleeg-
zorg heeft gemaakt? 
Met de campagne ‘Ook jij kunt pleegouder worden in
Nederland!’ vraagt het Poolse consulaat in Nederland
aandacht voor uithuisplaatsing van Poolse kinderen
en moedigen ze Polen in Nederland aan om de rol van
een pleegouder op zich te nemen. De promotiefilm
‘Ook Jij kunt pleegouder worden in Nederland’ met
ondertiteling in het Nederlands en in het Pools staat
online. Ook pleegouders van Kenter vertellen hun ver-
haal. 
www.youtube.com/watch?v=pPmXNJUri_k&feature
=share&fbclid=IwAR3kP0v9gCH8GT990_oDhkq
M7vaKMqy610A7E2OosHrUCv5ty7UfqubGXJE

• Er een artikel in de Volkskrant stond over een
nieuwe methode?
Marjon Bolwijk schrijft het volgende in de Volkskrant
van 14 juli 2019: “Een kind uit huis plaatsen trauma-
tisch en zelden een oplossing voor ernstige proble-
men in een gezin is? Bij Accare werken zij met een
andere methode: het hele gezin verhuist tijdelijk naar

een kliniek voor een behandeling”. Lees meer:
www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dit-gezin-liet-
zich-vrijwillig-uit-huis-plaatsen-je-kunt-niet-voor-kin-
deren-zorgen-als-je-niet-goed-voor-jezelf-zorgt~bfab5
78f/?utm_campaign=shared_earned&utm_me-
dium=social&utm_source=email

• Het Nederlands jeugdinstituut een mooie uitge-
breide website heeft.
Het NJI heeft een pagina met juridische vragen. Pleeg-
ouders en pleegzorgbegeleiders kampen vaak met
vragen over hun rechten en plichten. Hieronder ziet
u veelvoorkomende juridische vragen, beantwoord
door advocaat Mariska Kramer, die in Mobiel, Tijd-
schrift voor Pleegzorg, schrijft over juridische kwesties
in de pleegzorg. Kramer is tevens auteur van Paraplu
voor pleegouders in de juridische praktijk, een boek
voor pleegouders met juridische informatie die ook
voor professionals informatief is.
www.nji.nl/nl/Pleeggezin-Beleid/Juridische-vragen-
over-pleegzorg

W I ST U DaT...

www.nji.nl/nl/Pleeggezin-Beleid/Juridische-vragen-over-pleegzorg
www.nji.nl/nl/Pleeggezin-Beleid/Juridische-vragen-over-pleegzorg
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dit-gezin-liet-zich-vrijwillig-uit-huis-plaatsen-je-kunt-niet-voor-kinderen-zorgen-als-je-niet-goed-voor-jezelf-zorgt~bfab578f/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dit-gezin-liet-zich-vrijwillig-uit-huis-plaatsen-je-kunt-niet-voor-kinderen-zorgen-als-je-niet-goed-voor-jezelf-zorgt~bfab578f/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dit-gezin-liet-zich-vrijwillig-uit-huis-plaatsen-je-kunt-niet-voor-kinderen-zorgen-als-je-niet-goed-voor-jezelf-zorgt~bfab578f/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dit-gezin-liet-zich-vrijwillig-uit-huis-plaatsen-je-kunt-niet-voor-kinderen-zorgen-als-je-niet-goed-voor-jezelf-zorgt~bfab578f/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dit-gezin-liet-zich-vrijwillig-uit-huis-plaatsen-je-kunt-niet-voor-kinderen-zorgen-als-je-niet-goed-voor-jezelf-zorgt~bfab578f/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
www.youtube.com/watch?v=pPmXNJUri_k&feature=share&fbclid=IwAR3kP0v9gCH8GT990_oDhkqM7vaKMqy610A7E2OosHrUCv5ty7UfqubGXJE
www.youtube.com/watch?v=pPmXNJUri_k&feature=share&fbclid=IwAR3kP0v9gCH8GT990_oDhkqM7vaKMqy610A7E2OosHrUCv5ty7UfqubGXJE
www.youtube.com/watch?v=pPmXNJUri_k&feature=share&fbclid=IwAR3kP0v9gCH8GT990_oDhkqM7vaKMqy610A7E2OosHrUCv5ty7UfqubGXJE
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En het NJI heeft ook een pagina voor pleegzorg na 18
jaar, waar u een publicatie kunt downloaden met heel
bruikbare informatie. 
www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/
Pleegzorg-na-18-jaar

• Het aantal nieuwe pleegouders licht afgenomen is
In 2018 hebben ruim 16,5 duizend pleeggezinnen zich
ingezet voor de opvang van bijna 23 duizend pleeg-
kinderen. Afgelopen jaar zijn 2.566 nieuwe pleeg -
gezinnen ingeschreven. Dat zijn er 3% minder dan in
2017. Wel blijft de instroom van pleegouders, na een
dip in 2016, hoger dan de uitstroom. De cijfers komen
uit de Factsheet Pleegzorg 2018 van Pleegzorg Neder-
land, onderdeel van de brancheorganisatie Jeugdzorg
Nederland. Afgelopen jaar hebben aanzienlijk minder
mensen informatie over pleegzorg opgevraagd dan
het jaar ervoor. Na ruim drie jaar lijkt de wervings-
kracht van de campagne ‘Supergewone mensen
gezocht’ af te nemen. Er wordt daarom gewerkt aan
een nieuwe campagne.
https://kenterjeugdhulp.nl/factsheet-pleegzorg-2018/ 

• Er een nieuwe wervingscampagne start
Tijdens de week van de pleegzorg zal de nieuwe
campagne gelanceerd worden met een mooie actie
op station Utrecht. We hopen dat mensen geïnteres-
seerd raken in pleegzorg. Kenter kan nog veel nieuwe
pleegouders gebruiken. Kent u mensen uit uw net-
werk, die interesse hebben? Helpt u ons zoeken?

• kledingmagazijn ‘je mag er zijn’ pleegouders helpt,
maar vooral hun pleegkinderen.
https://noordholland.jemagerzijn.nl/

• Bryan Post tips heeft voor kinderen die liegen.
“Liefste, als je me een leugen vertelt. Weet dat alles
goed komt”. You ignore the lie and not the child: Je
negeert de leugen en niet het kind.  

Why Kids Lie and How to End It Now! by Bryan Post.
www.youtube.com/watch?v=rHlJEr4ebM0&
feature=player_embedded&fbclid=IwAR0hqNIeo6
FUUWvwKuaiNjIsMGfiSKZcN2PpiWvXqTnYBmAz
WH77orYc-fw&app=desktop

• Een andere pleegouder in de buurt …
Trudie vormt samen met haar man Gerard en hun vijf
pleegkinderen een gezellig en ondernemend pleeg-
gezin. Zij hebben kinderen in alle leeftijdsfases van
bijna volwassen tot een peuter en binnen allerlei
pleegzorgvormen, van crisis tot langdurend. Een bont
gezelschap!
https://pleegzorg.n l/pleegzorg / interv iews-
p l e e g z o r g / e e n - a n d e r e - p l e e g o u d e r - i n -
de-buurt/?fbclid=IwAR1cXtB7yP8VoI0-W4H9fJy6e
YHmPl3nZfXxf6n2aZIsya2HJTuCA0o1mHk

• Pleegouders ook online kunnen leren? 
In de pleegouderacademie vind je twee e-learning-
cursussen: 'Hechting en het gedrag van mijn pleeg-
kind' en 'Contact met ouders'.
www.augeo.nl

• De website van Pleegzorg Nederland verbeterd is.
Er staan nu meerdere informatieve filmpjes op. Ook
Robert van 19 jaar vertelt hoe hij opgevangen werd
in een pleeggezin.
https://pleegzorg.nl/pleegzorg/pleegzorg-in-beeld/

W I ST U DaT...

https://pleegzorg.nl/pleegzorg/pleegzorg-in-beeld/
www.augeo.nl
https://pleegzorg.nl/pleegzorg/interviews-pleegzorg/een-andere-pleegouder-in-de-buurt/?fbclid=IwAR1cXtB7yP8VoI0-W4H9fJy6eYHmPl3nZfXxf6n2aZIsya2HJTuCA0o1mHk
https://pleegzorg.nl/pleegzorg/interviews-pleegzorg/een-andere-pleegouder-in-de-buurt/?fbclid=IwAR1cXtB7yP8VoI0-W4H9fJy6eYHmPl3nZfXxf6n2aZIsya2HJTuCA0o1mHk
https://pleegzorg.nl/pleegzorg/interviews-pleegzorg/een-andere-pleegouder-in-de-buurt/?fbclid=IwAR1cXtB7yP8VoI0-W4H9fJy6eYHmPl3nZfXxf6n2aZIsya2HJTuCA0o1mHk
https://pleegzorg.nl/pleegzorg/interviews-pleegzorg/een-andere-pleegouder-in-de-buurt/?fbclid=IwAR1cXtB7yP8VoI0-W4H9fJy6eYHmPl3nZfXxf6n2aZIsya2HJTuCA0o1mHk
https://www.youtube.com/watch?v=rHlJEr4ebM0&feature=player_embedded&fbclid=IwAR0hqNIeo6FUUWvwKuaiNjIsMGfiSKZcN2PpiWvXqTnYBmAzWH77orYc-fw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=rHlJEr4ebM0&feature=player_embedded&fbclid=IwAR0hqNIeo6FUUWvwKuaiNjIsMGfiSKZcN2PpiWvXqTnYBmAzWH77orYc-fw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=rHlJEr4ebM0&feature=player_embedded&fbclid=IwAR0hqNIeo6FUUWvwKuaiNjIsMGfiSKZcN2PpiWvXqTnYBmAzWH77orYc-fw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=rHlJEr4ebM0&feature=player_embedded&fbclid=IwAR0hqNIeo6FUUWvwKuaiNjIsMGfiSKZcN2PpiWvXqTnYBmAzWH77orYc-fw&app=desktop
https://noordholland.jemagerzijn.nl/
https://kenterjeugdhulp.nl/factsheet-pleegzorg-2018/ 
www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Pleegzorg-na-18-jaar
www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Pleegzorg-na-18-jaar
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DEELTIjD
Vince (12 jaar)
Kenter Pleegzorg zoekt voor Vince,
een ondernemende jongen van 12
jaar, een liefdevol weekendgezin.
Moeder, vader en Vince vormden
samen een warm en fijn gezin. Door-
dat vader vorig jaar plotseling over-
leed, zijn moeder en zoon erg
verdrietig en van slag. 

Moeder cijfert zichzelf weg. De zorg
en opvoeding voor Vince wordt haar
soms teveel. Dit leidt tot spanningen
tussen moeder en zoon. 

Het zou voor Vince erg fijn zijn als hij
voor één weekend in de maand
gezelligheid kan vinden bij een begrip-
vol sportief weekendgezin. Vince
zoekt een maatje en kinderen om
zich heen waarmee hij buiten kan
spelen: voetballen, klimmen, vissen
en onder toezicht vuurtjes stoken.
Ook houdt hij van gamen en filmpjes
kijken. Vince is een jongen met
humor en hij houdt van een geintje. 

Moeders wens is tijdens zo’n week-
end even ruimte voor zichzelf te
hebben. Ze wil haar netwerk graag
vergroten. Momenteel heeft moeder
een te klein netwerk om expliciete
hulp te vragen en op terug te kunnen
vallen.  

Menno (9 jaar)
Voor een enthousiaste en vrolijke
jongen van 9 jaar, zoekt Kenter een
weekendgezin voor 2 weekenden in
de maand. Menno is een jongen met
ASS (Autismespectrumstoornis). Het
vermoeden is dat ouders deze stoor-
nis ook hebben. Ouders hebben
moeite met het aansluiten bij de
ontwikkelingsbehoefte van Menno.
Hierdoor ontstaat er een negatieve
sfeer in huis. Menno hoort regel -
matig wat hij niet goed doet. Ouders

vinden het moeilijk om hem positief
te benaderen. 

De betrokken hulpverlening is van
mening dat het zowel voor Menno
als zijn ouders goed is, als hij twee
keer per maand bij een positief
in gesteld weekendpleeggezin gaat
logeren. Ouders krijgen dan meer lucht
en Menno leert hoe de omgangs -
vormen bij een ander gezin zijn.  

Menno wordt door ouders omschre-
ven als een enthousiaste en vrolijke
jongen, slim, breed geïnteresseerd
en leergierig. Menno houdt niet van
drukte en heeft baat bij structuur.
Thuis wordt gebruik gemaakt van
een planbord, waarop de globale
dagstructuur wordt weergegeven.
Menno is een gezelligheidsdier. Hij
houdt van spelletjes, heeft humor en
houdt van grapjes maken. Menno
speelt graag buiten (onder toezicht).
Hij kan zich goed vermaken.  

Ouders zoeken een rookvrij pleeg -
gezin met of zonder kinderen. Ze kie-
zen voor pleegouders, die geen
alcohol drinken in het bijzijn van
Menno. Menno heeft behoefte aan
een rustige, positieve en een ont-
spannen omgeving. 

Sonja en Claire (6 en 4 jaar)
De vrolijke zusjes Sonja (6 jaar) en
Claire (4 jaar) wonen samen met
hun moeder. Het gezin heeft de af -
gelopen jaren veel meegemaakt.
Er is sprake geweest van huiselijk
geweld tussen ouders, waar de
kinderen getuige van zijn geweest.
Ouders zijn nu uit elkaar.
Het is onbekend waar vader verblijft.
Er is geen contact. Moeder spreekt
Pools en een beetje Engels en Neder -
lands. Tijdens belangrijke afspraken
is een tolk aanwezig. Moeder com-
municeert ook via Whatsapp, dan
kunnen de berichtjes vertaald worden.

Sonja en Claire zijn vrolijke grietjes,
die van dansen, zingen en spelen
houden. Als het niet gaat zoals zij het
in hun hoofd hebben, kunnen ze boos
worden. Sonja gaat naar speciaal
basisonderwijs, Claire zit op het
Integraal Kindcentrum IJmond.

Omdat moeder de opvoeding en
verzorging alleen doet en geen net-
werk om haar heen heeft, dat haar
kan ondersteunen en ontlasten,
wordt er een weekendpleeggezin
gezocht, waar de twee meisjes om
het weekend naar toe kunnen.

P L E E G G E Z I N G E Z o C H T
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Finn (5 jaar)
Finn is een lief, opgewekt en enthou-
siast jongetje van 5 jaar, dat druk en
impulsief kan zijn in contact met an-
deren. Hij geniet van samen spelen,
en kan ook dominant zijn. 

Finn heeft een aangeboren stoornis
van de hersenen: corticale dysplasie.
Finn is jong in zijn gedrag en heeft
kenmerken van ADHD. Finn is be-
weeglijk en kan niet goed stil zitten.

Hij is ondernemend en gaat er graag
op uit. Zijn spanningsboog is klein.
Finn is er bij gebaat als volwassenen
hem kaders geven, zodat hij weet
waar hij aan toe is. Finn kan impul-
sief reageren en ziet nog geen ge-
vaar.

Finn vraagt meer aandacht en bege-
leiding dan een gemiddeld kind. Die
extra inspanning is belastend voor
de thuissituatie. Zijn alleenstaande

moeder werkt en heeft behoefte aan
rust om voldoende in balans te blijven.
Daarom zoekt ze een pleeggezin
voor 1 of 2 keer weekenden per
maand. 

De vader van Finn is niet in beeld.
Hij identificeert zich met andere
mannen. Een gezin met een man of
een grotere broer zou daarom heel
fijn zijn.

Ben jij…

pleegouder van Kenter?

gemotiveerd om pleegouders te vertegenwoordigen?

betrokken bij pleegzorg in het algemeen?

Kun jij…

omgaan met vertrouwelijke informatie?

luisteren, standpunten verwoorden en respectvol handelen?

Wil jij…

meewerken aan het verbeteren van de kwaliteit?

je tijd en energie hiervoor inzetten?

Durf jij…

te onderzoeken of de POR iets voor jou is?

mail dan naar por@kenterjeugdhulp.nl.

PLEEGoUDErraaD ZoEkT NIEUWE LEDEN

mailto:por@kenterjeugdhulp.nl
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