MIJN ANDERE THUIS
film – app – site
de stem van jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen

Uitnodiging
Lanceringsevenement

Donderdag 29 oktober
13.00 – 17.00
Kinderrechtenhuis, Leiden

Elk kind verdient het om op te groeien in een veilige gezinssituatie. Op een plek waar hij of zij
gezien en gewaardeerd wordt en echte aandacht krijgt. En waar ook duidelijkheid is over de
toekomst. Toch zijn deze zaken voor veel kinderen niet vanzelfsprekend.
Met de transformatie van de zorg voor jeugd willen gemeenten de hulp beter laten aansluiten bij de
eigen kracht en de sociale netwerken van jeugdigen en hun ouders of verzorgers. Maar hoe kan je als
gemeente een beeld krijgen van hetgeen er speelt voor jongeren die voor korte of langere tijd niet bij
hun ouders kunnen opgroeien? Hoe kan je hun ontwikkeling volgen en er daadwerkelijk aan bijdragen
dat deze jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien?
Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft samen met een groot aantal partners uit he t
jeugdhulpveld Mijn Andere Thuis ontwikkeld: een set met tools, bestaande uit een app, een film en
een website. Via de app krijgen jongeren een stem en kunnen zij zich uitspreken over acht thema’s die
voor hun ontwikkeling van belang zijn. In de film vertellen jongeren uit pleeggezinnen en gezinshuizen
over wat ze bijvoorbeeld vinden van de term pleegkind, wat een veilig thuis betekent en wat een goede
voogd kenmerkt. Op de site is veel relevante praktijkinformatie en kennis te vinden over de acht
thema’s. Hiermee krijgen gemeenten een monitoringsinstrument in handen waarmee ze , door werkelijk
naar jongeren te luisteren, hun beleid kunnen evalueren en hun samenwerking me t
jeugdhulporganisaties kunnen optimaliseren.
Mijn Andere Thuis zal op 29 oktober gepresenteerd worden aan gemeenten en jeugdhulporganisaties
door Kinderombudsman Marc Dullaert. Hij zal dit doen in samenwerking me t jongeren wonend in
pleeggezinnen en gezinshuizen. Medewerkers van gemeenten en jeugdhulporganisaties worden
hiervoor uitgenodigd en krijgen workshops aangeboden voor het gebruik van de app en de site.
Gemeente Leiden zal de aftrap doen door als eerste gemeente Mijn Andere Thuis in gebruik nemen.
Dit evenement is tevens de afsluitingsbijeenkomst van de ‘Maand van het Inhuisplaatsen’ van
de Alliantie Kind in Gezin.

Programma
13.00

Ontvangst met koffie en thee

13.30

Opening door dagvoorzitter Richard Engelfriet
Introductie Mijn Andere Thuis en verslag ‘Maand van het inhuisplaatsen’ met o.a.:
Marc Dullaert, Kinderombudsman
Ilja van Haaren, directeur Stichting Kinderpostzegels
Medewerkers Mijn Andere Thuis en Alliantie Kind in Gezin

13.45

‘Dragons Den’ met jongeren en gemeenten

14.15

Mijn Andere Thuis – de film

14.30

‘Dragons Den’ met jongeren en jeugdhulporganisaties

15.00

Pauze

15.15

Workshops o.l.v. jongeren: hoe gebruik ik de app?

15.45

Terugkoppeling workshops

16.00

Jongeren vertellen over hun andere thuis

16.30

De lancering – met Roos van Gelderen, Wethouder Jeugd - Gemeente Leiden

17.00

Afsluiting en borrel

Aanmelden
Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich aanmelden door het sturen van een e -mail aan
secretariaat@kinderpostzegels.nl met vermelding van Aanmelding lancering Mijn Andere Thuis ,
waarin u uw naam, functie*, gemeente* of organisatie*, e-mailadres en telefoonnummer aangeeft. Wees
er snel bij, want VOL = VOL! Als u zich wel aanmeldt maar niet kom t, wordt er € 50, - in rekening
gebracht. U kunt wel een vervanger sturen (graag doorgeven per e-mail).

Informatie
Voor meer informatie over Mijn Andere Thuis kunt u contact opnemen met Odilia van Manen
o.van.manen@kinderpostzegels.nl

Locatie
Kinderrechtenhuis, Hooglandsekerkgracht 17B, 2312 HS Leiden
Een routebeschrijving vindt u hier.

Kinderpostzegels is initiatiefnemer van Mijn Andere Thuis en heeft het project ontwikkeld i.s.m.
Rijksuniversiteit Groningen, Stichting Het Witte Bos en jongeren wonend in pleeggezinnen en
gezinshuizen.
De volgende organisaties hebben een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van Mijn Andere Thuis:
Alliantie Kind in Gezin; Defence for Children; Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg;
Gezinshuis.com; Gezinspiratieplein; JongWijs; Nederlands Jeugdinstituut; Nederlandse
Vereniging voor Pleeggezinnen;
Pleegzorg Nederland;
Raad voor de Kinderbescherming;
De Rading Jeugd & Opvoedhulp; Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland
en Stichting Quality4Children Nederland.
Door middel van haar pleegzorgprogramma zet Kinderpostzegels zich ervoor in dat kinderen en jongeren
die tijdelijk of voor langere tijd niet thuis kunnen wonen liefdevol worden opgevangen in een
gezinssituatie, zodat zij zich gezond kunnen ontwikkelen. Kinderpostzegels steunt wereldwijd projecten
waarin de ontwikkeling van kwetsbare kinderen centraal staat.
* I ndien van toepassing

