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Van de redactie 

Eerder als dat u misschien van ons verwacht had ligt de tweede nieuwsbrief van 2013 al weer 

in uw –al dan niet digitale- brievenbus. In deze nieuwsbrief onder andere; de landelijke 

Pleeggrootouderdag van dit jaar, openbare ‘ledenvergadering’ en zijn er wat korte berichten. 

 

Van de bestuurstafel 

 De SBPN heeft van een van onze ‘leden’ een donatie mogen ontvangen van € 85,- Met 

dank voor deze gift.  De gulle gever wil graag anoniem blijven 

 Begin april is in het zuiden en midden van het land gecollecteerd voor het Nationaal 

Fonds Kinderhulp. Bestuursleden Guus Vrancken en Jos Verhoeven zijn coördinator ge-

weest van zo’n 25 collectanten. De helft van het opgehaalde bedrag werd als dank hier-

voor geschonken aan de SBPN wat inhoudt dat onze rekening met 500 euro is gegroeid. 

Hierdoor kunnen wij weer wat activiteiten mogelijk maken. Onze dank gaat uit naar Jos, 

Guus, alle collectanten en natuurlijk het NFK. 
 

Openbare bestuursvergadering. 

Op 28 juni a.s. vergadert het bestuur in Amersfoort. Op de agenda staan de landelijke Pleeg-

grootouderdag en lopende ontwikkelingen aangaande pleeggrootouders. Wilt u een keer mee-

praten, meedenken en heeft u nog nieuwe ideeën? Wij nodigen u van harte uit bij de ver-

gadering aanwezig te zijn. U kunt dan tevens kennis maken met de bestuursleden. De verga-

dering vindt plaats bij de GGZ Nederland aan de Piet Mondriaanlaan 50/52 van 16.00 tot 

18.00 uur.  

De locatie ligt op een paar minuten lopen van het station Amersfoort (achterkant). Heeft u 

interesse er bij aanwezig te zijn, meld u dan aan bij onze secretaris Jos Verhoeven op 

j.verhoeven@pleeggrootouders.nl of via ons algemene telefoonnummer 0546-714452. Dit kan 

tot uiterlijk 21 juni.  
 

Pleeggrootouderdag 2013 

Er is een datum bekend voor de Landelijke Pleeggrootouderdag 2013. Op woensdag 2 oktober 

a.s. zal de Landelijke Pleeggrootouderdag plaatsvinden in het Openluchtmuseum in Arnhem. 

De instelling voor pleegzorg De Lindenhout faciliteert deze dag. Dat wil zeggen dat zij zorgen 

voor de financiële afwikkeling, zij zorgen voor de lunch en hebben gezorgd dat wij in het mu-

seum de dag kunnen houden. De kinderen hebben deze dag een speciaal programma in het 

museum en zullen natuurlijk weer begeleid worden door professionele begeleiding. Helaas is 
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nog niet het hele programma rond, maar zodra dit bekend is zullen wij u hiervan zeker op de 

hoogte stellen. Het zal weer een fantastische dag worden voor zowel de kinderen als de groot-

ouders.  

Zo rond half augustus zult u een aanmeldingformulier toegestuurd krijgen. 

Heeft u nog suggesties voor deze dag? Wat zou u besproken willen zien of wilt u meer infor-

matie over? Laat het ons weten, dan kijken wij wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt uw 

ideeën ook kwijt op de ‘ledenvergadering’ die wij gaan houden in juni. Hierover verderop in 

de brief meer.   
 

Vriendelijk doch dringend verzoek 

Het komt meerdere malen voor dat er een verzoek of mededeling verstuurd wordt via de mail 

(ieder verzoek ook per post doen kost teveel aan porto) en dat deze mails terug komen. Vaak 

is het postvak vol of is het mailadres niet meer operationeel.  

Als de mail terugkomt als de nieuwsbrief verzonden is, stuurt de redactie (Joyce dus) de 

nieuwsbrief eenmalig per post met het verzoek om het mailadres en/of inbox te controleren en 

door te geven naar welk adres in het vervolg de mail verstuurd kan worden. Indien er op dit 

verzoek geen reactie komt, zal de aangeschreven persoon/familie verwijderd worden uit de 

lijst en vanaf dat moment geen nieuwsbrief of aankondiging meer ontvangen. 

 

Dus nogmaals het verzoek om uw mailbox in de gaten te houden en/of wijziging mailadres 

door te geven aan j.vanderhoofd@pleeggrootouders.nl Dit geldt ook bij adreswijzigingen na-

tuurlijk. Deze kunnen –indien u geen internet/mail heeft- ook doorgegeven worden aan Joyce 

van der Hoofd, Racinestraat 6, 3076 VT Rotterdam. 
HARTELIJKE DANK VOOR DE MEDEWERKING! 

 

Bijscholing over pleeggrootouderschap 

Op 27 juni a.s. zal de SBPN een workshop verzorgen tijdens een expertmeeting voor profes-

sionals in de pleegzorg bij het Nederlands Instituut Jeugdzorg. Bestuursleden Gerard Voer-

man en Jos Verhoeven zullen voorlichting geven over deze bijzondere vorm van pleegzorg en 

wat dat vraagt in begeleiding en ondersteuning van professionals.  

 

Pleegzorgduim voor pleeggrootouder expert 
Sinds  april 2013 reikt de provincie Noord-Brabant iedere maand de ‘JeugdzorgDuim’ uit. 

Hiermee wil de provincie een blijk van waardering geven aan een persoon of instelling die 

zich positief onderscheidt binnen de jeugdzorg in Brabant. De eerste JeugdzorgDuim werd 

uitgereikt aan pleegzorgwerker Birgit van Erp van Kompaan en De Bocht. Zij werd genomi-

neerd door de SBPN. “Birgit maakt zicht sterk voor de positie van pleeggrootouders en hun 

kleinkinderen” zegt Jos Verhoeven, secretaris van de SBPN. “Zij heeft een uniek beleidsplan 

ontwikkeld voor de begeleiding van pleeggrootouders. Verder organiseert zij jaarlijks een 

geweldig kamp voor pleegkinderen in de Beekse Bergen en is zij de motor achter een praat-

groep voor pleeggrootouders. Een pleegzorgwerker die zo toegewijd is, verdient deze waarde-

ring” aldus Jos.  

Op 23 mei mocht Birgit de prijs in ontvangst nemen. Vanaf de plek willen wij Birgit dan ook 

van harte feliciteren met de prijs. 

 

SBPN goes international 

Sinds iets meer dan een maand staat de SBPN ook internationaal op de agenda. Via de Euro-

pese Organisatie Eurochild, die zich hard maakt voor kinderen in de Europese Unie is door 

Mirte Loeffen (voorzitter SBPN) en Jos Verhoeven (secretaris SBPN) input geleverd aan een 

onderzoek over de positie van kleinkinderen in Europa. Op 24 april j.l. heeft Jos de presenta-

tie bijgewoond in het Europees Parlement. 
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SBPN als partner van Alliantie Kind in Gezin. 

De Alliantie Kind in Gezin wil in 10 jaar realiseren dat er 10.000 kinderen van tehuizen naar 

gezinnen gaan. Een verkenning of kleinkinderen bij hun grootouders kunnen wonen is een 

belangrijke strategie om dit doel te bereiken. De SBPN heeft daarom verzocht om partner-

schap met de Alliantie. We zijn van harte welkom en zullen op 11 juni een eerste bijeenkomt 

bijwonen. Wij houden u op de hoogte! 

Wilt u meer weten, ga dan naar de website www.inhuisplaatsen.nu 
 

 

Themabijeenkomst Tienerpleegzorg 

Op dinsdag 17 september organiseert Pleegzorg Advies Nederland in samenwerking met Ru-

bicon Jeugdzorg een Pleegzorgcafé met als thema Tienerpleegzorg. Onderzoek wijst namelijk 

uit dat veel tienerplaatsingen eerder dan bedoeld afgebroken worden. Tienerpleegzorg vraagt 

blijkbaar om een ander aanpak dan bij jonge kinderen. Heeft u zin om mee te praten, dan kunt 

u zich opgeven via www.pleegzorg-academie.nl  

Deelname bedraagt € 25 en de locatiegegevens krijgt u toegestuurd samen met de inschrijfbe-

vestiging. Het Pleegzorgcafe vindt plaats in Roermond van 13.30 tot 16.30 uur  
 

NIVON natuurvriendenhuizen voor pleeggrootouders en kleinkinderen 

Enige tijd geleden ontvingen wij een mail van een pleeggrootouder die vrijwilliger is bij het 

NIVON. Wij werden geattendeerd op een aantal acties van het NIVON zoals een speciaal 

programma voor grootouders en kleinkinderen. Ook is er een kortingsactie; Kinderen Gratis. 

Per betalende volwassene verblijven maximaal 2 kinderen gratis. Ook eenoudergezinnen ma-

ken vaak gebruik van het aanbod van het NIVON.  

De SBPN geeft deze informatie alleen maar door zodat onze ‘leden’ op de site van het 

NIVON  www.nivon.nl bij activiteiten zelf kunnen kijken of zij er iets van hun gading kunnen 

vinden.  
 

 

 
Gedichtenhoekje 

Heeft u ook een gedicht en wilt u deze plaatsen? Stuur hem op naar de redactie! 

(j.vanderhoofd@pleeggrootouders.nl) 

 

 

Schrijf wat je schrijven wil 

Voer de woorden op tot één geheel 

Het ontstaan van gedichten 

Vraagt op zich niet zo veel 

Alleen een pen, papier en een emotie 

Wie heeft dat niet? 

 

23-5-2013 

JOYCE 

 
 

 

 

Inschrijving: Kamer van Koophandel voor Oost Nederland nr. 08185185 

Bankrekening: 1481.47.011 ten name van SBPN Hellendoorn 

http://www.nivon.nl/

