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Van de redactie            013-5904365  

                                                                   info@pleeggrootouders.nl 
Op onze vraag iets te vertellen over pleeggrootouder 

gespreksgroepen kregen wij deze reactie van  

Oma Lidwien. 

Het bestuur van uw SBPN kan deze initiatieven van harte aanbevelen. Vraag uw pleegzorg-

aanbieder of er in uw regio al een pleeggrootouder gesprekgroep bestaat.  Alle pleegzorgaan-

bieders  willen hieraan graag meewerken. 
   

Pleeggrootouder zijn......daar kies je niet voor. 

Dat word je op een bepaald moment, vaak na zware problematische jaren waarin je je ernstig 

zorgen hebt gemaakt over een zoon of dochter, een relatie en de daaruit geboren kinderen. 

Van opa of oma word je dan opeens weer vader of moeder en krijg je niet alleen alles erbij 

waar ouders normaliter mee bezig zijn, maar er is zoveel extra zorg en aandacht nodig. 

Contacten met voogden, pleegzorgbegeleiders, rechtszaken, bezoekregelingen, extra hulpvra-

gen bij het verwerken van de kindertrauma's, achter vergoedingen aan, de zorgen om je eigen 

kinderen. Alles is zeer tijdrovend, intensief en soms emotioneel zwaar, je had je de "oude 

dag" wel anders voorgesteld.  

Ik doe dit omdat ik zielsveel van mijn kleindochtertje hou en wil dat zij een gelukkig mens 

wordt, ze evenwichtiger dan haar ouders in het leven zal staan en haar daar alle kansen voor 

wil geven. 

Sinds kort ben ik aangesloten bij een pleeggrootoudergroep in Twente en vind het fijn daar 

mensen te ontmoeten die met je meedenken, om herkenning vinden, je steunen en samen naar 

oplossingen te zoeken. 

Er zouden meer van dergelijke pleeggrootoudergroepen moeten ontstaan, mensen die elkaar 

uit eigen ervaring  kunnen helpen. 

  

Oma Lidwien 

 

Wilt u aan een gespreksgroep meedoen neem met ons contact op, dan kunnen wij misschien 

samen kijken naar de mogelijkheden in uw regio.  

 

    Bijzonder jubileum   
 

Op 24 mei jongsleden werd op de pleegzorgdag van de provincie Overijsel in Hellendoornon-

ze penningmeester Gerard Voerman en zijn echtgenote Henny verzocht op het podium te ver-

schijnen. Geheel verrast traden  Gerard en Henny naar voren. 

Wat bleek; Pleegzorgaanbieder Jarabee  had uitgezocht dat Gerard en Henny al 25 JAAR 
PLEEGOUDERS zijn, waarvan al 18 jaar pleeggrootouders. Met een oorkonde en een 

bos bloemen voor Henny, werden beiden in het zonnetje gezet.  
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Pleegzorgsymposium in de Reehorst  te Ede 19 Juni  
 
Donderdag 19 Juni j.l werd weer het twee jaarlijkse pleegzorg symposium georganiseerd door 

Pleegzorg Nederland  onder de titel “Waar blijft het Kind?”.  

Veel pleegzorgwerkers en bestuurders, maar ook diverse pleegouders waren op dit landelijk 

symposium afgekomen en namen deel aan de meer dan 30 presentaties en workshops. 

Tevens konden de meer dan 350 belangstellende de SBPN folder lezen die in de symposium-

map was bijgevoegd. 

Tot onze grote tevredenheid werden Pleeggrootouders als groep, met name in de lezing van 

oud minister Rouvoet, verschillende keren vernoemd.  

Uw SBPN was met vier bestuursleden aanwezig. SBPN voorzitter Mirte Loeffen heeft deel-

genomen aan een debat over de toekomst van de pleegzorg na de transitie van de jeugdzorg. 

     Pleeggrootouderdag  2014 Amersfoort 
 

Op 8 Oktober zal de Landelijke Pleeggrootouderdag  plaatsvinden in de 

“WAGENWERKPLAATS”  te Amersfoort 

Wij hebben Pleegzorgaanbieder Youké/Zandbergen bereid gevonden deze dag te faciliteren. 

In het kader van het 140 jarig bestaan van Youké/Zandbergen is in “de week voor de jeugd-

zorg” voor deze datum gekozen. 

In de oude werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen, centraal gelegen in Amersfoort  en 

goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer, gaan we weer een fantastische dag voor 

u organiseren.  Voor de kinderen hebben we een prachtig programma in de maak met als 

trefwoorden circus en clowns. 

Ook hebben we interessante personen uitgenodigd die zowel in presentaties als in workshops 

u zullen bijpraten over diverse  onderwerpen. 

Natuurlijk zal er ook weer genoeg tijd zijn om elkaar bij te praten over alweer een jaar “pleeg-

rootouderen” (het pleeggrootouder zijn). 

Bijgevoegd vindt u een inschrijfformulier dat wij graag volledig ingevuld voor 1 september 

van u retour ontvangen. 

Als wij uw inschrijving ontvangen hebben, sturen wij u per omgaande uw uitnodiging, het 

programma en de eventuele reisinformatie. 

Uw contactadres aangaande de pleeggrootouderdag is : 

Ans Joosten 

 a.joosten@pleeggrootouders.nl 

06 22768845 
Bijgevoegd vindt u het inschrijfformulier. 

 

Tot slot 

 

Ons medebestuurslid en voor vele de vraagbaak voor fiscale en juridische vraagstukken 

 Guus Vrancken;  is geveld door een hevige darmoperatie  en de gevolgen hiervan. 

Hierdoor  is Guus de eerst komende maanden niet inzetbaar . Ook vanaf deze plaats wensen 

wij Guus van harte beterschap en een spoedig herstel toe.  

Wilt u Guus persoonlijk een bericht sturen, graag alleen per post op adres: 

Kievietenveld 2, 5431KT Cuijck. 

 

Dit was het weer tot 8 oktober en een mooie zomer gewenst, namens het bestuur van de 

SBPN 

Jos Verhoeven Secretaris 
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