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Van de redactie 

Bij deze nieuwsbrief nummer 2 van 2011. Hopelijk biedt de brief u weer informatie die u kunt gebrui-
ken of geeft het u aanzet tot het inleveren van een stukje voor een volgende nieuwsbrief. Wilt u iets 
delen met alle andere bij ons bekende pleeggrootouders? Zoekt u in een bepaalde regio andere pleeg-
grootouders voor het opzetten van een pleeggrootoudergroep bij u in de buurt? Geef het door aan de 
redactie! Wij nemen uw tekst in een volgende brief op.  
 

Van de bestuurstafel 
• NIEUW: JOS VERHOEVEN ALGEMEEN BESTUURSLID; Jos Verhoeven heeft zich aange-

meld als algemeen bestuurslid en na een eerste kennismaking kunnen we mededelen dat wij blij 
zijn dat Jos ons bestuur komt versterken. Welkom Jos.  

• Stond in de vorige nieuwsbrief dat Bertus de Groot zijn functie als penningmeester neer had ge-
legd en hij als algemeen bestuurslid aan bleef, helaas moeten wij melden dat om gezondheidsrede-
nen Bertus ook deze functie heeft neergelegd. Voorlopig neemt Frans van Hove hem waar, maar 
wij zijn wel naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester. Ook algemeen bestuursleden zijn 
nog steeds van harte welkom. 

• Een tijdelijke websitebeheerder hebben wij gevonden in de persoon van Marco Meijer, maar ook 
deze oplossing is van tijdelijke aard.  

• Kortom wij zoeken: 
 

• EEN PENNINGMEESTER/FONDSENWERVER 
• ALGEMEEN BESTUURSLEDEN 
• EEN ICT-ER met als hoofdtaak het bijhouden van de website  

 
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 
Zegt ’t voort! Zegt ’t voort! Ons huidige adressenbestand telt momenteel een 280 pleeggrootouders. 
Maar wij weten dat er veel meer grootouders hun kleinkind opvoeden. Sommige zonder bemoeienis 
van instanties (zogenaamde informele pleegzorg), anderen als bij een instelling voor pleegzorg geregi-
streerde pleeggrootouder. Voor de SBPN maakt het niet uit in welke hoek je zit. Als je een kleinkind 
opvoedt, ben je van harte welkom bij de stichting. We kunnen elkaar steun bieden, advies ge-
ven/ontvangen en ervaringen uitwisselen. Soms kom je er even niet uit en loop je ergens tegen aan. 
Dan is er deskundigheid in het bestuur en zeker ook bij andere grootouders. Kent u nog iemand die 
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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.  
 

Positionpaper SBPN 
Bij de SBPN zijn tot op heden ruim driehonderd adressen bekend van grootouders. Wij streven naar 
een zo groot mogelijk aantal sympathiserende grootouders om daarmee een stevige achterban te heb-
ben. Want niet alleen steunen we pleeggrootouders, ook willen we beleidsmakers, jeugdzorgwerkers 
en politici bewust maken van de belangrijke taak die deze groep opvoeders op zich heeft genomen. 
Dot doen we door de media op te zoeken, mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek en te lobby-
en in de politiek en bij jeugdzorginstellingen.  
Kort geleden heeft het bestuur een positionpaper gemaakt. Hierin zijn een drietal speerpunten ten aan-
zien van pleeggrootouderzorg opgenomen: 
• Herkenbaarheid vergroten van de groep pleeggrootouders als speciale variant op het netwerk-

pleegouderschap en meer publiciteit omtrent pleeggrootouderschap in positieve zin, waardoor ook 
pleeggrootouders die zich niet bekend willen maken uit angst voor verkeerde beslissingen van 
Jeugdzorg, zich aanmelden om begeleiding te krijgen. Gedacht kan worden aan meldingen door 
Postbus 51 of grootscheepse folderacties via artsen en zorginstellingen 

• Meer bekendheid van de mogelijkheden tot financiële begeleiding van pleeggrootouders door 
pleegzorginstellingen en/of gemeenten. 

• Eenheid bewerkstelligen in regelgeving ten aanzien van pleeggrootouders in Nederland en toezien 
op de gelijkwaardige interpretatie en uitvoering hiervan. 
 

Toelichting herkenbaarheid: 
Veel instellingen voor Jeugdzorg weten niet hoeveel pleeggrootouders er aan hun instelling verbonden 
zijn omdat zij het bijzondere van deze groep niet zien. Meer erkenning en respect voor pleeggrootou-
ders is nodig. Pleeggrootouders zijn doorzetters; zij gaan ook in moeilijke situaties door met de op-
voeding van hun kleinkinderen, waar een bestandspleeggezin misschien al zou hebben afgehaakt. 
 
Toelichting financiële begeleiding: 
Pleeggrootouders hebben in de regel een bescheiden inkomen in de vorm van AOW en een 
pensioen, dat voldoende zou zijn om samen of alleen van rond te komen. Nu wordt men 
gedwongen om groter te blijven wonen. Ook is er kleding en voeding nodig waar aan meer eisen wor-
den gesteld (bijvoorbeeld wat betreft mode of voedzaamheid). Er worden meer uitgaven 
gedaan in de vorm van sport- en andere verenigingen, dagjes uit en vakanties. Gebleken is 
dat, naast de pleegzorgvergoeding (als men die al krijgt), nog enkele duizenden euro’s per jaar 
uit het gezinsbudget naar de kinderen gaan. En tenslotte kost plaatsing in een tehuis ongeveer vijf keer 
meer dan een pleeggezinplaatsing. 
 
Toelichting uniformiteit regelgeving: 
Nu is het nog afhankelijk van de plaats waar je woont, hoe je wordt bejegend en wat de mogelijkheden 
van ondersteuning zijn. Het kan zo maar gebeuren dan pleeggrootouders in Limburg een volkomen 
ander huishoudboekje voeren dan pleeggrootouders in Friesland! 
 

Beleidsplan van Kompaan 
 Al enige jaren is er vanuit pleegzorgorganisatie‘”  Kompaan en de Bocht” (Brabant) een contactgroep 
pleeggrootouders, die zes keer per jaar een ochtend -in wisselende samenstelling- bijeenkomen om 
onder het genot van een kopje koffie het wel en wee van het hebben van één of meerdere pleegklein-
kinderen te bespreken. De ervaringen van de  “opapa’s en omama’s” hebben al voor veel opluchting 
 en troost bij anderen gezorgd. Wat veelal bleek was, dat de begeleiding van verschillende pleegzorg-
werkers niet aansloot bij de behoefte van  pleeggrootouders. Het beleid van pleegouders is afgestemd 
op dat van bestandspleegouders. Voor de contact/belangengroep pleeggrootouders “Kompaan en de 
Bocht” werd tijdens de bijeenkomsten steeds meer duidelijk dat dit zou moeten veranderen. 
Om kort te gaan: Birgit van Erp, begeleidster van de groep, heeft de stoute schoenen aangetrokken en 
een beleidsplan geschreven, in nauwe samenwerking met de contactgroep en hierbij de ervaringen van 
de opapa’s en omama’s laten meespelen. Het resultaat hiervan was dat het “beleidsplan” in de handen 
kwam van de beleidsmakers van Kompaan pleegzorg, en als beleid werd aangenomen. 
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 Dit is in het kort neergeschreven als een eenvoudige gang van zaken op, maar het heeft natuurlijk heel 
wat voeten in de aarde gehad voordat het zover was. 
Het blijkt dat de praatgroep pleeggrootouders onder begeleiding van Birgit, een vrij uniek stuk beleid 
neergezet heeft. Er is geen andere pleegzorg instelling in Nederland waarvan bekend is dat zij een 
apart beleid voor begeleiding van pleeggrootouders heeft. De pleeggrootouders van de stichting Kom-
paan en de Bocht zijn hierin bevoorrecht. 
In de volgende nieuwsbrief meer over de inhoud van het beleid voor pleeggrootouders bij Kompaan 
 

Pleeggrootouderdag 2011 
Ja hoor, het besluit is gevallen en er is een datum bekend; op 9 november van dit jaar is er weer onze 
jaarlijkse pleeggrootouderdag. Deze keer zal de dag gehouden worden in Den Haag. Onze dagvoorzit-
ter is Fred Venus, directeur van Jeugdformaat, de instelling voor pleegzorg in Den Haag. Behalve zijn 
inzet in menskracht zal Jeugdformaat de dag mogelijk maken: een primeur in de geschiedenis van de 
SBPN en ook in die van Jeugdformaat. We kijken met elkaar uit naar een geslaagde samenwerking. 
Het programma volgt, maar een tipje van de sluier lichten we voor u op: Professor Peter van den 
Bergh van de Universiteit Leiden zal zijn onderzoek naar pleeggrootouders waar velen van u aan heb-
ben meegewerkt presenteren. Voor de kleinkinderen is er weer een spetterend evenement, dus vraag 
vast vrij van school op 9 november. Bij vragen over de pleeggrootouderdag kunt u bellen met Leijntje 
Houtzager (0345-504518). Bij deze brief vindt u het aanmeldingsformulier dat u beter vandaag dan 
morgen aan ons op kunt sturen. Wij weten dan op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. Zegt het bo-
vendien voort: want hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
 

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.  
 

Aantallen pleeggrootouders en het aantal kleinkinderen dat zij opvoeden 
Wij willen heel graag weten hoeveel pleeggrootouders er worden begeleid door de verschillende in-
stellingen voor pleegzorg. Als u het weet, laat u het ons dan weten? En als u het niet weet, vraagt u het 
dan eens na. Het valt ons op dat de meeste instellingen voor pleegzorg geen flauw idee hebben. Naar-
mate er meer mensen naar vragen zal het misschien eerder uitgezocht gaan worden. Bij voorbaat dank 
voor uw medewerking. 

 
Oproepen van de opapa’s en omama’s  

Wilma Willems is een omama uit Boxmeer (Brabant) met een kleinkind van 2 jaar dat zij opvoedt. 
Wilma wil graag in contact komen met andere pleeggrootouders. Wilma zit met veel vragen en zou het 
fijn vinden om mensen te ontmoeten die in dezelfde situatie zitten en daarom elkaar begrijpen en kun-
nen steunen. Wilma is te bereiken per mail; wilma_boerstal@hotmail.com 
 
Pleeggrootouders in Zeeland hebben een uitnodiging ontvangen van pleegoudersupport Zeeland voor 
een informele koffieochtend in Middelburg. De uitnodiging is via de redactie –tevens adresbeheerder- 
verstuurd. Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u er alsnog bij zijn op 21 juni a.s. in Middel-
burg? Neem gerust contact op met Pim Mesie en/of Gerda Doelman op nummer 0113-644374 of via 
info@pleegoudersupportzeeland.nl 
 
Loes Servaas woont in Oudehaske in Friesland en zou graag een pleeggrootoudergroep in Friesland 
willen starten. Heeft u interesse? Neemt u gerust contact op met Loes op nummer 0513852008 of via 
l_servaas@hotmail.com 
 
 

Verder ………… 
Willen wij u wijzen op de website Landelijke Cliëntenforum Jeugdzorg; www.lcfj.nl 
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Gedichtenhoekje 
 
Heeft u een gedicht dat u graag met ons wilt delen? Stuur het ons op en het zal in de volgende nieuws-
brief geplaatst worden 
 
 
 
 
.  
Bertus de Groot ontving enige jaren geleden van één van zijn kleinzoons (toen 12 of 13 jaar) voor 
Moederdag het onderstaande gedicht. Bertus wilde dit graag met u delen. 
 

De moeders zijn weer blij vandaag 
Want het is Moederdag 

Maar na alles wat jij hebt gedaan 
Vind ik dat het voor jou ook mag 

 
Dus vandaag sta jij in het middelpunt 

Want we maken het Opadag 
Want alles dat jij voor ons doet 

Daarvoor heb ik veel ontzag 
 

Ik wil je bedanken voor alles 
Want jij maakt ons leven zo mooi 
Ook al kan er wel onenigheid zijn 
En ondanks het eeuwige geklooi 

 
Jij staat altijd voor ons klaar 

En geeft ons inspiratie 
Je maakt ons gezond met lichaam en ziel 

Leert ons omgaan met frustratie 
 

Ook heb je voor ons veel opzij gezet 
En heb je nu niet meer veel geld 

Maar aan jouw liefde hebben we meer 
En dat is hetgeen dat telt 

 
En we zullen er altijd voor je zijn 

Al lijkt dat soms niet zo 
Want we houden superveel van jou 

Daarom krijg jij dit cadeau 
 

Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen dankzij sponsoring van: 
 

 
 

 

 
 

Inschrijving: Kamer van Koophandel voor Oost Nederland nr. 08185185 
Bankrekening: Rabobank West Twente nr. 1461.47.011 ten name van SBPN Hellendoorn 


