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Dit is de derde nieuwsbrief van het netwerk pleeggezinnen Houten e.o. Ook andere ‘gezinsvormen’, zoals
gezinshuisouders en buurtgezinnen ontvangen deze nieuwsbrief.

HET NETWERK IN DE EERSTE HELFT VAN 2017
Van januari tot en met juni heeft het netwerk verschillende activiteiten georganiseerd. De kerngroep is
tevreden over de ontwikkeling van het netwerk. Er zijn inmiddels rond de 30 pleeggezinnen op een of andere
manier betrokken bij het netwerk. De kerngroep is actief, er is een wisselende groep pleegouders die de
bijeenkomsten bezoekt, anderen krijgen de informatie.
De dierenmiddagen en huifkartocht werden goed gewaardeerd. Bijkomend voordeel van activiteiten voor
kinderen is dat de pleegouders elkaar ook weer ontmoeten en spreken. Dat geeft vertrouwen en dat zien wij
terug in bijvoorbeeld het volgende bericht op de Facebookpagina van het netwerk.
Een pleegouder vraagt via facebook steun van andere pleegouders voor een pleegdochter en die steun
wordt geboden. Een verzoek om oppas de volgende ochtend wordt op een koffiebijeenkomst direct
‘beloond’.
De laatste koffiebijeenkomst met Dirkje van Nes van het sociaal team Houten was geslaagd. Zij gaf nuttige
informatie. Het sociaal team zal regelmatig bij de koffiebijeenkomsten aanwezig zijn.

DE PLANNEN VOOR DE TWEEDE HELFT VAN 2017
We organiseren in de tweede helft 2017 met regelmaat afwisselende activiteiten: koffiebijeenkomsten,
dierenmiddagen, huifkartocht, sportactiviteit, knutselmiddag, Innovatief schilderen, informatiebijeenkomsten
over hechting en boeken. Berichten over activiteiten zijn te vinden op de Facebookpagina. Ben je geen
deelnemer op die pagina, geen nood, alle activiteiten worden ook per mail aangekondigd.

Maand
Activiteit
September
• Activiteitenmarkt 2 september op Het Rond
• Sportactiviteit met Athletes in Action
• Kerngroep vergadering
Oktober
• De Kracht van Houten (Week van de Pleegzorg)
• Dierenmiddag/Huifkartocht
• Informatieavond/ochtend pleegouders (hechting)
November
• Dierenmiddag/Huifkartocht
• Informatieavond/ochtend pleegouders (boeken)
• Nieuwsbrief
December
• Knutselmiddag (Schilderen)
2018

•
•

Themabijeenkomst met gemeente Houten(maart)
Overdracht ondersteuning

Bij de activiteiten voor kinderen zijn eigen kinderen ook welkom!

DE ACTIVITEITEN IN DE EERSTE HELFT VAN 2017
DE DIERENMIDDAGEN
De dierenmiddagen werden steeds goed bezocht, er zijn 3 dierenmiddagen geweest waarop 10 kids 1 of
meerdere keren zijn geweest. De kids konden knuffelen met konijntjes, pony’s poetsen, spelen met de hond,
een rit door het speelbos en afsluiten met warme chocolademelk en 1x zelfs versgebakken wafels. Kortom
middagen waarop de kids volop genoten en graag weer terugkwamen!
DE HUIFKARTOCHT
Op 26 april 2017 zijn we met een huifkar vol vertrokken naar Rhijnauwen.
De kids konden heerlijk spelen in de speeltuin en de moeders bijpraten
met een kop koffie en thee. Daarna een cowboy speurtocht waarna na 5
opdrachten er door iedereen een gouden hoefijzer werd gevonden!
Vervolgens weer terug met de huifkar. Kortom een geslaagde middag!
Voor meer informatie: Facebookpagina en www.huifkartochtxanthos.nl.

DE KOFFIEBIJEENKOMSTEN
Iedere maand stond er bij een van de pleegouders thuis een koffie-ochtend of avond op de planning. 22
pleegouders zijn 1 of meerdere keren geweest. 2x was er een thema; met 2 pleegzorgwerkers van de Rading
hebben we doorgepraat over de rol van biologische ouders ook als ze niet in beeld zijn en op de laatste koffie
avond was Dirkje van Nes aanwezig om ons meer te vertellen over het sociaal team. Per koffie-ochtend/avond
waren er zo’n 5-8 pleegouders aanwezig, een mooi aantal om elkaar beter te leren kennen, met elkaar van
gedachten te wisselen, te delen wat er op dat moment speelt of waar je tegenaan loopt. Het is dan fijn om
zoveel herkenning bij elkaar te vinden, informatie te delen, je verhaal te kunnen doen en van elkaar te
begrijpen wat je bedoeld!
Er is veel te zeggen over het waarom van een netwerk. We houden het nu bij dit citaat van een pleegouder:
Pleeggezin zijn is erg mooi om te doen, maar bij tijden kan het ook best pittig zijn. Het is fijn om met
elkaar ervaringen te kunnen delen ook als het even tegen zit, je kunt er dan weer even tegen. Ook om
elkaar praktisch te kunnen helpen met oppas, spullen of de kids bij elkaar te laten spelen. Voor de kids die
elkaar ontmoeten bij activiteiten is het fijn om te weten dat ze niet de enige zijn, naast dat het gewoon
leuk voor ze is om een uitje te hebben.

MEER INFORMATIE OVER HET NETWERK
Informatie over het netwerk kun je vinden op de facebookpagina of bij een van de kerngroep leden (te
bereiken via pleeggezinnenhouten@solcon.nl. Heb je andere of nog meer ideeën, meld je dan aan en wij
bieden ondersteuning. Je hoeft niet alles zelf te doen. Er is ook een budget voor onkosten bij activiteiten.
Op Facebook worden regelmatig bericht uitgewisseld. Meld je aan bij pleeggezinnenhouten@solcon.nl.

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/485529638304734/
De ‘kerngroep’ van het netwerk bestaat nu uit de volgende mensen: Anja Reijersen van Buuren, Henk Keesenberg,
Loes Zwart, Machteld Mosselman, Jacoline den Hertog, Marian Reijersen van Buuren, Jan en Thea Hofstede.

