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I N L E I D I N G
De week van de pleegzorg zal dit jaar anders zijn dan anders. De activiteiten
zullen vooral online plaats vinden. In deze Novajo vindt u de informatie
over het programma. U krijgt informatie en kunt zich aanmelden voor een
interessante themabijeenkomst voor alle pleegouders in Noord Holland:
“Samenwerken voor je pleegkind”.

Pleegmoeder Marrit beschrijft in haar column hoe het met haar en haar
pleegdochter gaat. 

Bij ‘wist u dat...’ vindt u informatie over het symposium pleegzorg en het
programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’.

Wij geven tips over enkele interessante boeken. Zoeken nieuwe pleeggezinnen
voor kinderen zoals Daisy en Peter. 

In onze app van “Kenter Pleegzorg” houden wij u op de hoogte van actuele
informatie. U kunt deze app downloaden via de app store.

Reageren?  De redactie van Novajo bestaat uit
Marlies Bons, 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.
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4 Gastvrijheid en interesse tonen
5 Omgaan met  menings verschillen

en spanning

Je kunt bij de aanmelding in het
opmerkingenveld aangeven welke
thema’s jij het interessants vindt. Joop
en Boudewijn gaan op 3 november
dieper in op de twee meest gekozen
thema’s. We vinden het belangrijk
dat je tijdens en na de presentatie
vragen kunt stellen. We onderzoeken
hiervoor momenteel de technische
mogelijkheden. 

De kracht van deze themabijeenkomst
is dat samenwerken voor het kind

vanuit verschillende perspectieven
wordt belicht: pleegouder, gedwongen
of vrijwillige plaatsing, prettige of
moeizame samenwerking. 

Leuk als jij of jij en of je partner er
(digitaal) bij zijn!

Meld je aan: www.deskundiginjeugd-
hulp.nl/informatie-over/663/thema-
bijeenkomst-week-van-de-pleegzorg
-3-november

Deze themabijeenkomst is mogelijk
gemaakt door financiële hulp van-
uit gemeenten in de regio Alkmaar.

THEmabIjEENkomsT WEEk vaN DE PLEEGzorG: 
samENWErkEN voor jE PLEEGkIND 

Pleegzorg staat centraal tijdens de
week van de pleegzorg, 28 oktober
t/m 4 november aanstaande!
Wat zouden pleegkinderen zijn zonder
pleegouders die ze een liefdevol, ge-
woon en veilig thuis bieden? Om het
verschil te blijven maken in het leven
van pleegkinderen is het belangrijk
dat pleegouders kunnen blijven leren
en zich zo blijven ontwikkelen.

Wij nodigen dan ook graag alle pleeg -
ouders uit Noord-Holland - bijna
3.000! - uit voor de themabijeen-
komst: ‘samenwerken voor je pleeg-
kind’. De bijeenkomst is op dinsdag
3 november vanaf 19.30 uur en via
een livestream te volgen. Als je
je aanmeldt, ontvang je een link die
je op 3 november om 19.30 uur acti-
veert. Zo kun je de live presentatie
gewoon online volgen.

We hebben ‘Stichting samen voor
het kind’ uitgenodigd om de presen-
tatie te verzorgen. Joop (ouder) en
Boudewijn (pleegouder) zijn de
presentatoren. De stichting bevroeg
meerdere ouders en pleegouders
over de kracht van hun samen -
werking. Dat resulteerde in 5 korte
films waarin ouders en pleegouders
hun verhaal vertellen. Ook Joop en
Boudewijn werkten hier aan mee. Zij
vertellen graag over hun ervaringen. 

Over welke thema’s zou je meer wil-
len weten?
1 De tijd nemen
2 Open zijn en verantwoordelijk-

heid en zorg delen
3 Empathisch en respectvol zijn

Datum: 3 november 2020 
Tijd: 19.30-20.30 uur presentatie, vanaf 20.30 kunnen pleegouders vragen stellen
Doelgroep: Pleegouders wonende in de provincie Noord-Holland
Inschrijven: https://www.deskundiginjeugdhulp.nl/informatie-over/663/themabijeenkomst-week-

van-de-pleegzorg-3-november
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• Wethouders en beleidsmede -
werkers Jeugd gaan op bezoek en
kennis maken met onze  pleeg -
gezinnen. 

• De gemeenten zorgen voor een
wervend interview/artikel in de
regionale kranten. 

• Gemeenten leggen de nadruk op
pleegzorg en sturen brieven naar
scholen en sportverenigingen. 

Het programma voor pleeggezinnen
ziet er op dit moment als volgt uit:
Woensdag 28 oktober
• Voor de landelijke kick-off van de

Week van de Pleegzorg in het
Nieuwe Luxor in Rotterdam pro-
duceert Theatergroep Mangrove
de voorstelling OPEN DEUREN.
Na de première in Rotterdam kan
deze voorstelling ook regionaal
worden ingezet.

• De Stichting Belangenbehartiging
Pleeggrootouders (SBPN) organi-
seert ook dit jaar een interessante

landelijke pleeggroot ouderdag.
Door de huidige omstandigheden
zullen de workshops online zijn
en gestreamd worden. Ook alle
andere pleeggezinnen zijn uit -
genodigd de workshops te volgen.
U krijgt hiervoor nog een uitnodi-
ging en tijdig een code om in te
loggen. Indien u hulp nodig heeft
bij het bekijken van het programma,
kunt u contact opnemen met uw
begeleider pleegzorg.

vrijdagochtend 30 oktober
Kenter organiseert een kennisdelings -
bijeenkomst voor wethouders, raads -
leden, CJG-coaches en wijkteams uit
alle regio’s. De genodigden gaan dit
jaar in gesprek met projectouders en
hun begeleiders. Ook zal het gesprek
gaan over specifiek werven en het
verschil met pleegzorg. Ook bij de
andere organisaties voor pleegzorg
wordt de kennis over pleegzorg ge-
deeld.

28 okTobEr ToT 4 NovEmbEr 2020
ProGramma W E E k  va N  D E  P L E E G z o r G

Tijdens de Week van Pleegzorg staan
er weer veel verschillende activiteiten
op de agenda.

Kenter werkt dit jaar nog nauwer
samen met alle gemeenten en partner
pleegzorgorganisaties in de verschil-
lende regio’s in Noord Holland.

Voorbeelden zijn:
• Het samen online werven van

Aspirant pleegouders via Face-
book en Instagram. 

• Er komt een speciale pagina op
de website van “Open je wereld”
om nieuwe pleegouders uit heel
Noord Holland te informeren. De
regio Amsterdam-Amstelland heeft
een aparte pagina.  

• De gemeenten Haarlem en Zand-
voort zullen de stad volhangen
met billboards, waarmee we
nieuwe pleegouders werven en
de behoefte en aandacht voor
pleegzorg duidelijk wordt. 

Woensdag 28 oktober is de aftrap van de zesde Week van de Pleegzorg. met deze actieweek wil Pleeg-
zorg Nederland, aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Tevens willen we de
pleeggezinnen in het zonnetje zetten. 
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Bascule) samen met jongeren/pleeg-
kinderen het Amsterdam Museum
de tentoonstelling ‘Kastkijkers!’. 

Op de binnenplaats van het voor -
malige Burgerweeshuis, dat nu dienst
doet als het Amsterdam Museum,
bevinden zich de zogenaamde
‘wezenkastjes’. Daarin bewaarden
jongens, die vroeger als wees in het
tehuis zaten, hun gereedschap. 

Jongeren van Levvel, die hulp krijgen
of hebben gekregen, zijn gevraagd
om door middel van dans, toneel,
rap, maar ook kunstobjecten, zoals
tekeningen, schilderijen, foto’s en
beelden, vorm te geven aan proble-
men, gedachten en gevoelens. Voor
de één zal het maken hiervan troost
bieden, voor de ander afleiding. 

Deze tentoonstelling biedt een po-
dium aan jongeren, die ‘normaal’
niet in de spotlights staan. U kunt de
tentoonstelling vanaf 3 november
bezoeken of online bekijken.
www.amsterdammuseum.nl

Dinsdagavond 3 november om
19.30 uur
Online themabijeenkomst voor pleeg -
ouders: “Contact tussen pleegouders
en ouders” verzorgd door de Stichting
‘Samen voor het kind’ en gefinancierd
door de samenwerkende gemeenten
in de regio Alkmaar: de BUCH (Ber-
gen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) en
HAL (Heerhugowaard, Alkmaar en
Langedijk). U krijgt spoedig de link
toegestuurd. Aanmelden kan via:
www.deskundiginjeugdhulp.nl/infor-
matie-over/663/themabijeenkomst-
week-van-de-pleegzorg-3-november

maandag 9 november 2020
Informatieavond over pleegzorg voor
aspirant pleegouders. Een ervaren
pleegouder vertelt samen met een
begeleider pleegzorg alles over
pleegzorg. Gezien de huidige maat-
regelen zal dit online gedaan wor-
den. Nieuwe pleegouders kunnen er
ook voor kiezen ons webinar te be-
kijken en vragen te stellen middels
een individuele afspraak.  

zaterdag 31 oktober en zondag
1 november
Duinrell opent haar deuren voor een
beperkt aantal pleeggezinnen. Half
september konden de kaarten be-
steld worden. Helaas zat er een spel-
fout in de code. Gelukkig lieten
pleegouders dat ons snel weten,
omdat alle kaarten binnen een mum
van tijd waren uitverkocht. 

Zwemmen kan dit jaar ook, alleen wel
volgens de speciale Corona regels.
De gemeenten uit de regio IJmond
en Zuid Kennemerland stellen in
totaal 100 kaartjes beschikbaar voor
het zwembad de Waterakkers te
Heemskerk en het zwembad Heeren -
duinen te IJmuiden. U kunt zich aan-
melden en krijgt hiervoor een aparte
brief. Indien er te veel aanmeldingen
zijn, gaan we loten. 

zondag 1 november 
Opening tentoonstelling ‘Kastkijkers’.
In het verlengde van 500 jaar jeugd-
hulp maakt Levvel (sinds juli 2020
de nieuwe naam van Spirit en de



5

coLumN marrIT: TELEurGEsTELD
Een bekende cartoon is die van een persoon die sip het briefje leest, dat op de deur van een klaslokaal is

geplakt:  “De cursus ‘omgaan met teleurstellingen’ is wederom afgelast.” Ik kan echt gieren om deze ironie. 

Mijn pleegdochter van dertien zou
het minder grappig vinden. Omgaan
met teleurstellingen, dat is nogal wat.
Dus zei ze dat ik daarover maar eens
een stukje moest schrijven. Wat be-
doelde ze eigenlijk, vroeg ik. Ouders
die moeten leren omgaan met teleur -
stellingen? Bijvoorbeeld de teleur-
stelling dat hun kind tóch stiekem de
telefoon mee naar bed had genomen?
Of kinderen, die moeten leren om-
gaan met teleurstellingen. Bijvoor-
beeld het uitje naar de Efteling dat
door Corona niet door kan gaan. Of
beide? 

Beide, antwoordde ze serieus. Ik
vond het wel een goed idee. Want
hoewel ik mijzelf redelijk realistisch
vind, ben ook ik regelmatig teleur -
gesteld. De meeste volwassenen gaan
goed om met teleurstellingen: kwes-
tie van even balen, en gewoon door-
gaan. Kinderen moeten dit nog leren.
Zeker bij kleine kinderen kan een
minuscule wijziging van het oor-
spronkelijke plan al leiden tot een
apocalystische uitbarsting. Als snel
zijn volwassenen dan geneigd om te
zeggen “Ach joh, stel je niet zo aan.”
Begrijpelijk. Maar effectief? Helpend?
Vriendelijk? Nou nee….

Mijn pleegdochter raakt snel over-
spoeld door emoties. Met haar der-
tien jaar kan zij soms als reactie op
een teleurstelling heel verdrietig
worden. Vervolgens schaamt zij zich
voor haar tranen, dus dubbel ver-
driet. Destiny zegt dat ik haar altijd
goed help bij dit soort moeilijke
momenten. Dit succes wil ik natuur-
lijk graag delen. Want het is namelijk
zo makkelijk! Gewoon: meeleven,
begrip tonen en dan weer over tot
de orde van de dag. 

Kortom: even balen, en weer
doorrrrrrrr… 

In de praktijk ziet dat er bijvoorbeeld
zo uit: Gisteravond huppelde ze vrolijk
de deur uit naar dansles, om een
uurtje later paniekerig terug te komen.
Ze is duidelijk niet op haar ge mak, en
dat uit zich door schichtige blikken
en snauwerige antwoorden op mijn
vraag hoe het gaat. Wanneer ik ver-
volgens haar aanspoor om te gaan
douchen, volgt er een gigantische
huilbui, gepaard met onsamenhan-
gende woorden. Ik begrijp dat ze
echt niet wil douchen, en ik hoor
‘ipad’ tussen de snikken door.

Dan vallen bij mij ineens twee kwart-
jes tegelijk: 
1) De teleurstelling dat ze minder

ipad tijd heeft dan ze zelf in haar
hoofd heeft, want het douchen
slokt die tijd op. En liever op de
ipad dan douchen natuurlijk.

2) Ze ging in vol daglicht de deur uit,
en komt bij behoorlijke schemer
thuis. Onverwachts want niet
vooraf besproken. 

Nu kunnen we aan de slag
Ik zeg haar dat ik haar teleurstelling
begrijp, want ze wil nu op de ipad, en
ze moet van mij onder de douche. Ik
maak de afspraak dat ze voor deze
ene keer een kwartiertje later op de
ipad mag, want ze had zich niet ge-
realiseerd dat ze eerst moet
douchen. En ja, natuurlijk is het hier
vaste prik dat je na het sporten moet
douchen. Dus natuurlijk mag je ver-
wachten dat ze dit na al die jaren wel
eens een keertje weet. Maar de rea-
liteit is: ze stond er niet bij stil. Dus:
uitgaan van werkelijke situatie is
beter dan de gewenste: ze wist het
oprecht niet meer.

Dan even het in donker naar huis
fietsen benoemen. “Jeetje, je schrok
vast wel toen je zag dat het zo donker
was. Ik had er ook geen rekening mee
gehouden. Fijn dat het maar zo’n
klein stukje is. Vond je het naar?” Nu
pas komt het eruit: ja, inderdaad, het
was keidonker, en eng op straat.

Nu ze zich gehoord en gezien voelt,
en ze niet veroordeeld word  (“Mama
wordt vast boos omdat ik me zo aan-
stel, wat ben ik toch een baby, wat
dom dat ik dat niet wist van het
douchen”) kan ze pas ontspannen.
Ze gaat lekker douchen, daarna nog
even op de ipad, en op de afgespro-
ken tijd ruimt ze hem zelf op.

Zo simpel kan het zijn. Ga er maar
vanuit dat geen enkel kind ooit op-
staat met het idee eens lekker dwars
te doen.  Onze kinderen willen het zo
graag goed doen. En doen dat ook!
Soms op een beetje een onbeholpen
manier. Daar kunnen wij dan teleur-
gesteld in zijn. Maar dat is nergens
voor nodig. 
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• Eye het enige filmmuseum in Nederland is en je wel-
kom heet in het huis van de film! Kom op de Familie-
dag op 18 oktober spelen en speuren. Op deze dag
leer je de geheimen kennen van ons museum. Voor
kinderen t/m 12 jaar. 

Misschien kende je het gebouw al maar wist je nog
niet wat Eye allemaal doet. Dat kun je op deze dag zelf
meemaken. 

Zo kun je filmdetective worden door de verborgen
aanwijzingen te vinden in oude filmbeelden. Kinderen
hebben in workshops hun eigen films gemaakt. Deze
worden op deze dag vertoond. De beste film wint een
prijs: opname in de collectie van Eye.
www.eyefilm.nl/themas/familiedag

• U van harte welkom bent bij het symposium Pleegzorg
& Gezinshuis 2020 op 17 november! Een dag boorde -
vol vernieuwing en verdieping, innovatie en inspiratie,
waardoor je in één keer weer helemaal bij bent.
Tijdens het symposium Pleegzorg & Gezinshuis 2020
brengen we een enorme hoeveelheid kennis, sprekers
en ontwikkelingen uit praktijk en wetenschap bij elkaar.
Maak kennis met het Mockingbird Family Model. Volg
masterclasses over actueel onderzoek. Maak tijdens
een proeverij kennis met de nieuwste online en off -
line trainingen voor pleegouders en gezinshuizen. 
www.pleegzorg.nl/save-the-date-symposium-
pleegzorg-en-gezinshuis-17-11-2020/

• Het programma versterken van de kracht van pleeg-
ouders steeds meer vorm krijgt en u mee kan ontwik-
kelen? Om een verschil te blijven maken in het leven
van pleegkinderen is het belangrijk dat pleegouders
kunnen blijven leren en zich zo blijven ontwikkelen.
In het programma Versterken van de kracht van
pleegouders werken de NVP en Jeugdzorg Nederland

in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten aan het versterken van de kracht van
pleegouders door leren en je ontwikkelen een van-
zelfsprekend onderdeel te maken van het pleeg -
ouderschap.
https://pleegzorg.nl/pleegouders/programma-
versterken-van-de-kracht-van-pleegouders/

• Er gouden regels zijn in de samenwerking tussen
ouders en pleegouders? Wat is nodig voor een
succesvolle samenwerking tussen ouders en pleeg -
ouders? Het lectoraat Jeugd en Gezin van De Christe-
lijke Hogeschool deed in 2019 onderzoek naar deze
vraag door ouders en pleegouders te interviewen. Dit
heeft een onderzoeksrapport opgeleverd waarin de
werkzame elementen beschreven zijn . Die werkzame
elementen zijn bovendien in beeld gebracht in een
reeks van 5 korte films, waarin pleegouders en ouders
hun verhaal vertellen. 

Het project is tot stand gekomen door samenwerking
tussen de Christelijke Hogeschool Ede, Entrea linden-
hout, Stichting Samen voor het kind en Jeugdbescher-
ming Gelderland en werd mede mogelijk gemaakt
door programma ‘Versterken van de kracht van pleeg-
ouders’.

5 korte films over succesvolle samenwerking tussen
pleegouders en ouders:
Gouden regel 1 – De tijd nemen
Gouden regel 2 – Open zijn en verantwoordelijkheid
en zorg delen
Gouden regel 3 – Empatisch en respectvol zijn
Gouden regel 4 – Gastvrijheid en interesse tonen
Gouden regel 5 – Omgaan met spanning en menings-
verschillen

W I sT u DaT...
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boEkEN

Lieve moeder 
Sandra de Wit-Vis

Samen met haar man Dorus woont Sandra in Berkhout en zijn zij na een lange
wens ouders geworden van vijf kinderen. Twee pleegkinderen David en
Michelle kwamen bij ze wonen, met ‘rugzakjes’ compleet. Een prachtige en
liefdevolle taak waardoor ik elke dag weer leer & groei. Niet lang daarna
werden Roy en Gijs geboren en kwam Sep daar snel achteraan. Sandra is een
moeder met een missie; impact maken in het leven van kinderen. Ze is mind-
setmentor voor (pleeg)moeders en begeleidt bevlogen, liefdevolle moeders
om hun eigen balans en hun unieke way of life te vinden waarmee ik die
impact maakt. Ze heeft dit boek met liefde voor moeders geschreven en dit
is wat ik met liefde wil delen met de wereld. Sandra heeft het eerste boek op
1 september overhandigd aan Karin Bloemen. Voor meer informatie:
www.parlan.nl/nieuws2020/boek-lieve-moeder

zo gedicht, zo gedaan

Scholen dicht, 
Zwembad dicht, 
Alles dicht, 
Maar ik ben dichter! 
Net wat lichter,  
Als ik alles open dicht. 
Dicht ik op afstand 
Elke afstand 
Dichter 
Tussen jou en mij. 
Open ik met een gedicht 
En jou wat dichterbij. 

Yanaika Zomer 
Unicef, voor het kind.



8

boEkEN

Eegje Pleegje
Lianne Biemond

In het bos van sterke dieren, niet zo heel ver hier vandaan, woont een lieve
kleine egel. Eegje Pleegje is haar naam. Maar dan... gaat er iets mis. Eegjes
mama heeft haar poot bezeerd. Nu kan ze niet voor Eegje zorgen. Gelukkig
is er altijd hulp in de buurt in het bos van sterke dieren!

Dit boek gaat over een kleine egel die tijdelijk ergens anders moet wonen,
omdat haar mama niet voor haar kan zorgen. Op een eenvoudige, aanspre-
kende manier wordt in dit boek uitgelegd hoe het is om een pleegkind te
zijn. Vanwege het laagdrempelige karakter is dit prentenboek heel geschikt
om te lezen met kleine kinderen. Het boek is dan ook goed in te zetten op
basisscholen. We hopen dat Eegje veel kinderen mag helpen om te begrijpen
dat het soms nodig is om even ergens anders te wonen.

Dit boek is binnenkort verkrijgbaar bij uitgeverij Den Hertog en te koop bij
de christlijke boekhandel.

www.liannebiemond.nl/boeken/andere-boeken/eegje-pleegje

saai is het nooit 
Ellen Feller

‘Saai is het nooit’ geeft een kijkje achter de voordeur van een pleeggezin voor
pubers. Auteur Ellen Feller deelt boeiende, spannende en ontroerende
momenten die zij in ruim twintig jaar als pleegouder heeft ervaren. Jongeren
met verschillende achtergronden, levensovertuigingen, karakters, uitdagingen
en kwaliteiten een duwtje in de goede richting geven, dat is wat Ellen en haar
partner Moon drijft.

‘Miniverhaaltjes’ wisselt ze af met praktische adviezen – concrete handvatten
voor pleegouders (in spe) om hun pleegtiener zo goed mogelijk te begeleiden.
Het geheel wordt aangevuld met wat in de literatuur bekend is over het
succesvol opvoeden van pleegjongeren.

Vier van de jongeren die bij Ellen en Moon in huis hebben gewoond, komen
aan het woord over hoe zij terugkijken op vaak levensbepalende ervaringen
in die periode.

Saai is het nooit – een inspiratieboek om de opvang van tieners in een pleeg-
gezin tot een succes te maken. Het boek is bedoeld voor (potentiële) pleeg-
ouders, docenten, hulpverleners, beleidsmakers en jeugdhulpverleners.
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