Voor ieder Utrechts (pleeg)kind
zoeken we een Utregs plekkie.

Hallo Utrechter,

Een middag, weekend of een hele week

Dank voor je interesse om een Utregs plekkie aan te bieden voor Utrechtse

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Sommige kinderen en ouders
zijn al geholpen met een paar dagdelen of dagen per week. Terwijl andere
kinderen voor een langere tijd pleegzorg nodig hebben. Helaas komt het
ook voor dat ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Dan blijft het
kind in het pleeggezin wonen, vaak tot het volwassen is. Het doel is een
veilige omgeving te creëren voor het kind. Soms is een klein beetje hulp al
voldoende. Hiervoor zoeken we steunouders. Zij gaan bijvoorbeeld samen
naar de speeltuin op een woensdagmiddag of helpen met huiswerk op een
dinsdagavond.

(pleeg)kinderen. Een plekkie dat hard nodig is. Want voor meer dan 22.000 kinderen
in Nederland is een veilig en stabiel thuis niet vanzelfsprekend. Wil jij helpen omUtrechtse
kinderen een Utregs thuis te bieden? Lees dan deze brochure en meld je aan voor een
van onze informatiebijeenkomsten.

Waarom een Utregs plekkie?
We vinden het belangrijk om kinderen zoveel mogelijk in hun eigen wijk een tijdelijk
ander thuis te bieden, dan blijft hun dagelijks leven zoveel mogelijk hetzelfde. Zo
kunnen ze op hun eigen school blijven, met hun vriendjes blijven spelen en blijven

Kan iedereen pleegouder worden?

voetballen op hun eigen club.

Jazeker! Iedereen kan pleegouder worden. Of je nu single of samen bent,
met of zonder kinderen, jong of oud, twee pleegpapa’s of twee pleegmama’s
bent. Het gaat erom dat jouw Utregs plekkie voor een ander een thuis kan
zijn. Daar begint het. Het is belangrijk dat je een kind structuur, warmte en
veiligheid kunt bieden. Je seksuele geaardheid maakt niet uit. Net zoals je
culturele achtergrond of geloofsovertuiging. Uitgangspunt is een goede
match tussen kind en pleegouder.
Om pleegouder te kunnen worden moet je wel aan een aantal criteria voldoen.
Zo is de minimum leeftijd 21 jaar en moet je in bezit zijn van een verklaring
van geen bezwaar. Ook worden twee referenties getoetst en gaan we samen
een voorbereidingstraject aan.

Krijg ik ondersteuning?
Uiteraard! Als pleegouder sta je er nooit alleen voor. Naast een vaste pleegzorgbegeleider bieden we trainingen, thema-avonden en ondersteunen we
je als het nodig is met specialistische zorg. Ook heb je als pleegouder recht
op een pleegvergoeding. Die is bedoeld voor de kosten die je maakt voor
je pleegkind. Bijvoorbeeld voor eten en drinken, kleding, verzorging, sport,
zakgeld, vakantie en kleine schoolspullen.

‘Een pleegkind is meer dan welkom en we
hadden nog een mooi plekkie vrij in ons
huis.’ 								Ans en Leonie

‘We hebben het als gezin zo goed dat willen we graag delen met een pleegkind.’

Familie Kenswil
‘Een pleegkind opnemen in je gezin beslis je niet alleen, daar hebben we met z’n
allen over gesproken. Ook onze kinderen van vijf en acht mochten meebeslissen.’
vertelt de vijfenveertigjarige ICT-consultant Winston Kenswil. ‘Maar eigenlijk waren

‘We zijn allebei opgegroeid in een warm en hecht gezin. En nu we meer tijd over

we er al vrij snel uit dat we dit allemaal wilden. Ook de kinderen waren enthousiast.

hebben, willen we kinderen diezelfde veilige omgeving bieden,’ zegt Ans, docent

Ik ben zelf opgevoed met de gedachte dat je iets terug moet geven aan de maat-

basisonderwijs. Haar partner Leonie is grafisch vormgever en werkt veel vanuit huis.

schappij. Dus dit voelde als de juiste stap. En dat wil ik ook weer aan mijn kinderen

Zij denkt daar precies hetzelfde over. ‘We hebben tijd en ruimte, bovendien voegt

meegeven.’ Joyce voegt daar aan toe: ‘We hebben het als gezin zo goed dat willen

het echt iets toe aan ons leven. Een pleegkind is meer dan welkom en we hadden

we graag delen met een pleegkind. Het klikt goed tussen alle kinderen, we zijn echt

nog een mooi plekkie vrij in ons huis,’ lacht Leonie. Inmiddels zijn ze al twee jaar

een gezin samen.’

pleegouder en is Leonie zelfs coach van het voetbalelftal van hun pleegdochter.
Wegens privacy redenen zijn niet de echte namen gebruikt.

Wegens privacy redenen zijn niet de echte namen gebruikt.

Wat is het verschil tussen steunouders,
pleegzorg en adoptie?
Een steunouder vangt een of twee middagen per week een kind op zodat
de ouders even tijd voor zichzelf hebben. Zo kan het kind én kunnen de
ouders even opladen.
Pleegzorg is tijdelijk, het uiteindelijke doel is dat het kind weer bij de ouder(s)
gaat wonen. Daarom blijven kinderen, als dat kan, contact houden met hun
ouders, ook als zij in een pleeggezin wonen. En daarom is een plek in Utrecht
erg fijn voor het kind. Belangrijke beslissingen worden, indien mogelijk,
in overleg met de ouders genomen.
Bij adoptie wordt het kind juridisch een kind van jou. Het krijgt jouw achternaam. Een pleegkind woont enkele dagen tot jaren in een pleeggezin. Een
adoptiekind blijft altijd deel uitmaken van het adoptiegezin.

‘...toen kwam die lockdown. Maar gelukkig
konden de trainingen gewoon via de computer op afstand doorgaan.’

Hans en Carla Vernooij
‘Ik denk dat alle ouders dat wel herkennen, die stilte als je kinderen het huis uit zijn.
Jarenlang heb je voor ze gezorgd en was er altijd reuring en ineens zijn hun kamers

De perfecte match vinden
Pleegouder word je niet zomaar. De selectie van pleegouders gaat zeer
zorgvuldig. Je volgt een training en wordt gescreend. Dit duurt tussen de
vier en zes maanden. Daarna ben je klaar om een pleegkind bij jou in de buurt
een thuis te bieden. Het is belangrijk dat je als pleegouder past bij het kind.

Meld je aan

leeg en heb je twee plekken aan de eettafel over. Toen hoorden wij van het initiatief
om pleegkinderen tijdelijk op te vangen. We hebben ons erin verdiept en aangemeld.
En eigenlijk ging het allemaal vrij snel,’ vertelt Carla Vernooij. ‘Het was precies rond
het begin van de coronacrisis,’ vult haar man Hans aan. ‘We hadden onze eerste

Allereerst willen we je nogmaals bedanken voor je interesse. Je hebt je al flink
ingelezen. Misschien heb je ook al andere pleegouders gesproken en ben je
enthousiast geworden.

gesprekken gehad en toen kwam die lockdown. Maar gelukkig konden de trainingen
gewoon via de computer op afstand doorgaan. Helemaal coronaproof! Inmiddels
hebben wij alweer twee maanden een pleegpuber en dat is erg gezellig. Het geeft
ook voldoening om hem een stukje op weg te helpen naar volwassenheid en hem

Wil je graag een Utregs plekkie bieden, doe dan de postcodecheck op de
website van KOOS Utrecht (www.koosutrecht.nl) of Spoor030 (www.
spoor030.nl).

een stabiele thuisbasis te geven. Al is het maar voor even.’ Carla moet lachen: ‘Onze
dochters wilden altijd al een broertje. Nou, die wens is ook in vervulling gegaan!’
Wegens privacy redenen zijn niet de echte namen gebruikt.

Op de sites van KOOS en Spoor030 vind je ook meer informatie over de
informatieavonden en de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen.
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