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 Nieuwsbrief  

                        Nummer 3 – februari/maart 2011                                                 SBPN 
                                                                              Stichting Belangenbehartiging  

                                                                                                              Pleeggrootouders Nederland                                                                        

 

                                

                                                           
Secretariaat: 
Vegelinsbos 26 

2716  JJ Zoetermeer 

tel. 079-3514964 

                                                      e-mail; (f.vanhove@pleeggrootouders.nl) 

 

Redactie: 
Joyce van der Hoofd 

e-mail: j.vanderhoofd@pleeggrootouders.nll 

 

 
 

Van de redactie 
Het is al enige tijd geleden dat er een nieuwsbrief is verschenen, -door omstandigheden heeft de brief 

wat vertraging opgelopen-  maar bij deze dan toch de eerste nieuwsbrief van 2011.  

 
Van de bestuurstafel 

Enige tijd geleden heeft Andre Smit, te kennen gegeven dat hij zijn functie als bestuurslid wilde neer-

leggen. Wij betreuren het, maar respecteren de beslissing. Wij wensen Andre al het goeds en hopen in 

de toekomst toch nog een beroep op hem te mogen doen daar waar hij ons kan steunen. Verder heeft 

Bertus de Groot door omstandigheden zijn functie als penningmeester neer moeten leggen, maar zal 

wel aanblijven als bestuurslid.  

Daarom zijn wij op zoek naar uitbreiding van het bestuur met bestuursleden, sommige met specifieke 

taken. Wij zoeken: 

 

 EEN PENNINGMEESTER/FONDSENWERVER 

 ALGEMEEN BESTUURSLEDEN 

 EEN ICT-ER met als hoofdtaak het bijhouden van de 

website (hoeft niet speciaal ook bestuurslid te zijn) 

 
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over één van de functies, neem gerust contact op met 

de voorzitter Mirte Loeffen op het mail adres m.loeffen@pleeggrootouders.nl of via het secretariaat.  

 
Pleeggrootouders gezocht 

Momenteel zijn er zo’n 280 pleeggrootouders bij ons aangesloten. Kent u iemand die nog niet bij ons 

is aangesloten of überhaupt van ons bestaan afweet? Wijs deze pleeggrootouders op ons bestaan en 

verwijs hen naar onze website www.pleeggrootouders.nl 

Ook die pleeggrootouders die geen internet hebben kunnen zich opgeven voor onze nieuwsbrief. Een 

berichtje naar j.vanderhoofd@pleeggrootouders.nl of een telefoontje naar 0621663348 is al genoeg.  

 
 

Sponsors gezocht 
Zonder financiën kan geen enkele vereniging of stichting bestaan en/of activiteiten organiseren. Zo 

ook de SBPN. 

Om ook dit jaar weer een pleeggrootouderdag te kunnen organiseren, portokosten te kunnen betalen, 

nieuwsbrieven te kunnen printen en versturen en natuurlijk pleeggrootouders met hulpvragen te kun-

nen helpen, zijn wij op zoek naar sponsors. 

mailto:f.vanhove@pleeggrootouders.nl
mailto:j.vanderhoofd@pleeggrootouders.nll
mailto:m.loeffen@pleeggrootouders.nl
http://www.pleeggrootouders.nl/
mailto:j.vanderhoofd@pleeggrootouders.nl


 2 

Kent u –of bent u-  iemand die als persoon of met een bedrijf de stichting een warm hart toe draagt en 

dat om willen zetten in een kleine of iets grotere bijdrage, neem dan gerust contact op met de voorzit-

ter Mirte Loeffen of het secretariaat.  

 
Binnenkort op de website 

Overzicht pleegouderraden en een verdeling van het aantal pleeggrootouders per provincie die zijn 

aangesloten bij de SBPN. Ook zullen de bestuursleden per toerbeurt een column schrijven. Heeft u 

nog suggesties voor de website? Laat het ons weten. 

 

  

Oproepen aan de opapa’s en omama’s  
Adresgegevens opapa’s en omama’s  

Wij hebben het dringende verzoek aan alle grootouders die bij de stichting in het adressenbestand zijn 

opgenomen om bij een verhuizing en/of adreswijzing dit door te geven. Zo ook als u van provider -

voor wat betreft uw internet met daarbij uw mailadres- verandert.  

Wij zouden het jammer vinden als u door zoiets eenvoudigs in de toekomst verstoken zou blijven van 

de berichtgeving vanuit het bestuur.  

 

Contacten tussen opapa’s en omama’s 

Voor grootouders die behoefte hebben aan contact met lotgenoten is er  de mogelijkheid hiervoor een 

oproep te doen via onze nieuwsbrief.  

Mailt u de oproep naar de redactie (j.vanderhoofd@pleeggrootouders.nl). Wij dragen zorg voor de 

plaatsing en verspreiding van uw oproep. Vanzelfsprekend stellen wij het ook zeer op prijs als u we-

tenswaardigheden die belangrijk kunnen zijn voor andere grootouders aan ons zou willen melden zo-

dat wij deze in een van de volgende nieuwsbrieven en/of op de website kunnen plaatsen. Ook zouden 

wij graag van u horen of er bij u in de buurt/stad een pleeggrootoudercontactgroep is zodat wij dit 

kunnen vermelden op de website. 

 

Pleeggrootouderdag 2011 

De datum is nog niet bekend, maar natuurlijk doen wij ook dit jaar weer onze uiterste best om een 

landelijke pleeggrootouderdag te organiseren. Zijn er nog onderwerpen die u graag besproken ziet op 

deze dag? Heeft u suggesties over de organisatie van de dag? Heeft u behoefte aan een andere dag dan 

de woensdag? Wilt u op een of andere manier een bijdrage leveren aan de dag? Laat het ons weten!!!! 

 

Jurisprudentie 
Vaak komen er bij ons vragen en verzoeken om hulp binnen. Omdat wij ook niet alles weten vragen 
wij aan de bij ons aangesloten pleeggrootouders of zij die verzoeken hebben ingediend bij jeugdzorg, 
pleegzorg, gemeente of ergens anders, die verzoeken met de uitslag aan de stichting ter beschikking 
te stellen. Hiermee kunnen daar andere pleeg(groot)ouders misschien  hun voordeel mee doen en 
hoeven zij niet het wiel opnieuw uit te vinden. Gedeelde kennis is dubbele kennis. We hebben al een 
aantal mensen kunnen helpen met positief resultaat en met uw hulp kunnen dat er nog meer worden. 
Alles zal vertrouwelijk worden behandeld en alleen met toestemming worden gebruikt. Interessante 
zaken kunnen we met weglating van namen op de site zetten of in de nieuwsbrief plaatsen. Ook hier  
geldt: alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende pleeggrootouder 
 

 

Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen dankzij sponsoring van: 
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