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Van de redactie 

Allereerst wil ik alle nieuwe pleeggrootouders die zich hebben aangemeld de afgelopen tijd, van harte 

welkom heten. Alleen al op de landelijke pleegzorgdag in de Efteling (weekend 16 en 17 maart) heb-

ben wij 60 grootouders kunnen noteren. Dit brengt het totaal ondertussen op 386 pleeggrootouders die 

bij ons zijn aangesloten.  

In deze nieuwsbrief –de eerste van 2013- vindt u berichten vanuit het bestuur, terugblik(je) op de 

pleeggrootouderdag van vorig jaar in Tilburg en een vooruitblik naar de pleeggrootouderdag 2013.  

Ook in deze nieuwsbrief –wederom- het verzoek (mail)adreswijzigingen door te geven. Verder iets 

over het bezoek van een tweetal bestuursleden aan Den Haag, data koffieochtenden van pleegouder-

support Zeeland, iets over Eurochild en tot slot het gedichtenhoekje.  

 
 

Van de bestuurstafel 
• Op de bestuursvergadering van 19 februari j.l. zijn zowel het inhoudelijk jaarverslag 2012, het 

financiële jaarverslag 2012 en het beleidsplan 2013 vastgesteld.  

• Iemand die anoniem wil blijven heeft een bedrag beschikbaar gesteld van € 500, onder de uitdruk-

kelijke voorwaarde dat dit geld besteed wordt voor flyers/folders om de SBPN te promoten. On-

dertussen zijn de folders gemaakt en gedrukt. Ook hebben wij voor dit geld nog een grote banner 

kunnen maken en twee vlaggen: te gebruiken tijdens promotieactiviteiten.  

• Het bestuur heeft een cadeaubon ontvangen ter waarde van € 15 als dank voor de geboden hulp 

vanuit het bestuur. Voor het bieden van hulp bij juridische en financiële vraagstukken vragen wij 

i.p. geen bijdrage maar laten aan de hulpvrager(s) over een donatie t.b.v. de stichting te doen. Voor 

hulpvragen kunt u gebruik maken van onze hulptroepen Jos Verhoeven 

(j.verhoeven@pleeggrootouders.nl) of Guus Vrancken (g.vrancken@pleeggrootouders.nl).  

• Tijdens de landelijke pleegzorgdagen in de Efteling is er t.b.v. de stichting € 15,60 in ons donatie-

varken gegooid. Hiervoor ook onze dank. 

• De SBPN heeft een scholingsprogramma opgezet voor instellingen van pleegzorg en/of instellin-

gen die een link hebben met pleegzorg. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site of bij 

Gerard Voerman (g.voerman@pleeggrootouders.nl) 

• Een van de bestuursleden is bezig met het maken van een handleiding voor het opzetten van ge-

spreksgroepen voor pleeggrootouders. Pleeggrootouders die hier behoefte aan hebben kunnen daar 

eventueel ondersteuning bij krijgen. De handleiding is nog in de maak, maar voor meer informatie 

kunt u terecht bij Joyce van der Hoofd (j.vanderhoofd@pleeggrootouders.nl) 

• Heeft u vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de bestuursleden (voor mailadressen zie website 

www.pleeggrootouders.nl). Beschikt u niet over internet, dan kunt u voor vragen, aanmeldingen 

enz. bellen met het telefoonnummer 0546-714452 
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Pleeggrootouderdag 2012 
Op de site van de SBPN is verslag en foto’s te vinden van de dag die gehouden werd in Tilburg en 

waar wij een groot aantal pleeggrootouders mochten begroeten, al dan niet met hun kleinkind(eren). 

Het was een gezellige en leerzame dag. Wederom hebben wij een aantal nieuwe mensen mogen be-

groeten en hebben mensen weer nieuwe contacten opgedaan.  

Bij de garderobe stond ‘ons’ spaarvarken en aan het eind van de dag heeft één van de aanwezige 

kleinkinderen zijn spaarpotje geleegd. Hij had speciaal voor deze dag gespaard. Aan het eind van de 

dag zat er in totaal € 85,60 in het varken. Hierbij nogmaals onze hartelijke dank voor de donaties. 

 

 

Pleeggrootouderdag 2013 
Ook in 2013 zullen wij er voor gaan om een pleeggrootouderdag te organiseren. De eerste stappen in 

de organisatie zijn gezet. De bedoeling is om dit jaar de dag te houden in Arnhem waar wij zullen 

worden ‘geadopteerd’ door Lindenhout, pleegzorginstelling voor deze regio. De onderhandelingen 

gingen als een trein en vast staat in ieder geval dat de dag gehouden gaat worden in het Openlucht 

Museum in Arnhem. Datum zal op ‘een’ woensdag zijn eind september of begin oktober zijn.. 

Mocht u ideeën hebben of behoeften aan een bepaald onderwerp of thema? Dat horen wij dan graag 

van u en gaan wij kijken hoe dit is te organiseren of in het programma ingepast kan worden. Zodra er 

meer bekend is zullen wij u zeker op de hoogte stellen via de volgende nieuwsbrief. 

 

 

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 natuurlijk. Deze 

kunnen –indien u geen internet/mail heeft- ook doorgegeven worden aan Joyce van der Hoofd, Raci-

nestraat 6, 3076 VT Rotterdam. 

HARTELIJKE DANK VOOR DE MEDEWERKING! 
 

 

SBPN en Den Haag 
Begin februari zijn de bestuursleden Jos en Guus op bezoek geweest bij Henk Krol. Henk Krol is, 

zoals u misschien weet lijsttrekker en enig kamerlid van de sterkst groeiende partij van Nederland: 

partij 50+ . Zij werden vriendelijk ontvangen, en legden aan Henk Krol uit wat de SBPN nastreeft en 

wie zij vertegenwoordigen. Ook kwamen de speciale aspecten van het financiële debacle ter sprake. 

Iets wat zeker onze doelgroep treft. Meerdere malen gaf Henk te kennen dat hij niet wist dat wij en 

onze doelgroep überhaupt bestonden en dat wij zo erg de dupe worden van de bezuinigingen. 

We hadden maar een half uurtje dus veel uitwijden kon niet. Toch werden er reële afspraken gemaakt. 

Henk zal het bestaan van de SBPN bekend maken bij de leden van de speciale Kamercommissie 

pleegouders en hij neemt onze financiële problemen mee in zijn kruistocht tegen bezuinigingen, die 

vooral ouderen treffen. Henk heeft ons tevens gevraagd mee te werken aan een artikel in het partijblad 

van 50+. Wist u trouwens dat de ledenaanwas van 50+ op het ogenblik rond de 200 per dag is? 

Om 15.00 stonden we weer buiten met de afspraak dat wij als bestuur van de SBPN binnenkort een 

keer een bezoek aan de 2
e
 kamer mogen brengen en misschien wel kennis kunnen maken met de Ka-

mercommissie. Wij houden u op de hoogte!  

Op http://www.50pluspartij.nl/50plus/images/50PLUS_maart_2-13_Lres_totaal.pdf kunt u in het par-

tijblad van de partij een interview lezen met drie van onze bestuursleden. 
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Eurochild 
De SBPN is benaderd door Eurochild. Eurochild is een netwerk van instellingen en individuen die in 

heel Europa actief zijn om de kwaliteit van leven van kinderen te verbeteren. Eurochild heeft 113 le-

den in 35 Europese landen. Eurochild is op dit moment bezig met een onderzoek naar pleeggrootou-

ders in het kader van 2012 als jaar van actief oud worden en solidariteit tussen de generaties. De studie 

moet een overzicht opleveren van beleid dat betrekking heeft op grootouders in de verschillende Euro-

pese landen. Daarbij wordt het beleid er uit gepikt dat bijdraagt aan het erkennen van de zorg die 

grootouders bieden. 

Een vertegenwoordiger van de SBPN, zal in Brussel bij het Europees Parlement aanwezig zijn bij de 

presentatie van het onderzoek. Heeft u nog onderwerpen waarvan u vindt dat we die mee moeten ne-

men naar Brussel: we horen het graag! 

 

Pleegoudersupport Zeeland 
Ook in 2013 organiseert Pleegoudersupport Zeeland weer koffiecontacten voor pleeggrootouders  

in de Bibliotheek van Middelburg: Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg.  

Deze contacten gaan door bij voldoende belangstelling. U bent van harte welkom tussen 9.00 en 11.30 

in zaal 2 in het souterrain op de volgende donderdagen: 4 april, 6 juni, 5 september en 7 november.   

Voor informatie kunt u terecht bij; Pim Mesie: 0113-644374, Gerda Doelman: 0118-634082 of via 

info@pleegoudersupportzeeland.nl 

 

Pleeggrootoudergroep Overijssel 

Op maandag 15 april a.s. om 8 uur ‘s  avonds organiseert de pleeggrootoudergroep Overijssel-

Gelderland een bijeenkomst in Nijverdal. Tijdens deze bijeenkomst zal de Raad van de Kin-

derbescherming een toelichting geven op hun werkzaamheden. Vooraf worden vragen inge-

diend.  

Bent u pleeggrootouder, dan kunt u zich aanmelden bij: Gerard@gevoadvies.nl of 

g.voerman@pleeggrootuders.nl  of telefonisch  0546-567436 
 

 

 

 
Gedichtenhoekje 

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

(j.vanderhoofd@pleeggrootouders.nl) 

 

 

Voor haar 

Ga en wees zeker van je zaak. 

Je zult altijd een deel van me zijn, 

wat je ook beslist 

en welke stap je ook zult zetten. 

Jij zult altijd mij zijn, 

zoals ik jou 

 

JOYCE 

 
 

 

 

Inschrijving: Kamer van Koophandel voor Oost Nederland nr. 08185185 

Bankrekening: Rabobank West Twente nr. 1481.47.011 ten name van SBPN Hellendoorn 


