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Van de redactie 
Hier de tweede nieuwsbrief in 2012. Samen met de nieuwsbrief ontvangt u de aankondiging van 
onze eigen landelijke en jaarlijks terugkerende Pleeggrootouderdag. Dit jaar is de Pleeggroot-
ouderdag op woensdag 14 november en vindt plaats in Tilburg in restaurant/conferentie oord 
Etenstijd te Tilburg. Wij hopen natuurlijk net als voorgaande jaren op een grote opkomst; aan het 
programma zal het niet liggen.  
Verder in deze brief een verzoek van Carolien Beilsma voor het project Worldgranny. Carolien is 
nog op zoek naar grootmoeders die middels een vragenlijst in te vullen mee willen doen aan het 
onderzoek. Verderop in deze nieuwsbrief meer hierover. 
 

Van de bestuurstafel 

• Binnen het bestuur heeft een wisseling plaats gevonden. Zoals in de vorige nieuwsbrief was 
aangegeven wil Frans van Hove zich meer naar de achtergrond terug trekken en  zich alleen in 
zetten daar waar zijn deskundigheid gewenst is en door voor ons de website te verzorgen.  
Hierdoor was er een plaatsje ‘vrij gekomen’ voor het secretariaat en heeft Jos Verhoeven zich 
aangeboden om deze taak te gaan verrichten. Jos was al algemeen bestuurslid en verschuift 
dus binnen het bestuur van functie.  

• Het bestuur is voornemens om volgend jaar tijdens de Libelle zomerweken een stand te 
bemensen met een aantal andere pleegzorg instellingen. Er wordt momenteel nog gezocht 
naar een sponsor voor deze week. Indien er mensen zijn die nog ideeen hebben voor sponsors 
en/of donateurs, kunnen zij dit doorgeven aan Jos Verhoeven. Voor contact met Jos; 
j.verhoeven@pleeggrootouders.nl  De Libelle zomerweken vinden plaats van 13 t/m 19 mei in 
Almere-Stad.  

 
 

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, Racinestraat 6, 3076 VT Rotterdam. 

HARTELIJKE DANK VOOR DE MEDEWERKING! 
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Verzoek van Worldgranny 

Voor een onderzoek zoeken wij grootmoeders die bereid zijn een vragenlijst in te vullen (anoniem) 
voor het project Worlgranny (zij zijn al meerdere malen aanwezig geweest tijdens onze pleeg-
grootouderdagen). Het thema is; WIE ZORGT VOOR WIE. 
Doel van het onderzoek is het verzamelen van meningen over de zorgtaken en 
verantwoordelijkheden van grootmoeders in Nederland en Oeganda door middel van interviews. 
Het zichtbaar maken van overeenkomsten en verschillen aan de hand van levensgebeurtenissen 
waarin het thema zorg centraal staat. 
Door het geven van voorlichting over het werk van Worldgranny  in Nederland kwam Carolien 
Beilsma in aanraking met ouderen die spontaan hun levensverhaal wilden vertellen. Deze 
informatie wilde zij niet verloren laten gaan en zo werd het idee geboren een en ander op papier te 
zetten. Daarnaast heeft haar 10-jarig verblijf en werk met vrouwen in Zuidelijk Afrika hierop grote 
invloed gehad. De belangstelling van Carolien ligt grotendeels bij de grootmoeders. Dit is het 
gevolg van de ervaring opgedaan bij haar werk als projectleider van vrouwenprojecten in diverse 
landen in Zuidelijk Afrika. Door dit werk kwam zij in aanraking met grootmoeders met hun speciale 
zorgtaken voor hun kleinkinderen.  
Het bevorderen van de bewustwording onder de bevolking van de situatie van ouderen in de 
wereld wordt onder de aandacht gebracht door de Grannies to Grannies groepen. Door het 
opzetten van deze G2G groepen brengen de Nederlandse grannies de situatie van de Afrikaanse 
grannies onder de aandacht van de bevolking. Als de levensloop van ouderen in Nederland en 
Afrika naast elkaar worden gezet via de opgetekende levensverhalen zullen de ouderen en 
jongeren hier zich beter kunnen inleven en van daaruit meer begrip opbrengen voor de moeilijke 
leefsituatie van de grootmoeders in Afrika. 
Via groepsgesprekken en persoonlijke vragenlijsten wordt de  informatie verzameld die door 
middel van een publicatie over het thema ‘zorg’ het werk van Worldgranny introduceren aan een 
breed publiek.  
De vragenlijsten kunnen worden opgevraagd bij Joyce (j.vanderhoofd@pleeggrootouders.nl) of via 
0104191298. Dit laatste alleen als er op gerekend kan worden dat de lijsten ook teruggestuurd 
worden. Dit i.v.m. de portokosten die dit met zich mee brengt. 

WIJ DANKEN U ALVAST VOOR UW MEDEWERKING 
  
 

SBPN en Den Haag 
Dat de SBPN zich niet alleen beperkt tot een jaarlijkse pleeggrootouderdag bewijst wel het 
volgende; de bestuursleden Jos en Guus zijn afgelopen week samen aanwezig geweest bij debat 
op 2. Helaas kwamen zij niet aan het woord, al zij hadden zo graag onze mening op de nieuwe wet 
pleegzorg onder de aandacht willen brengen en daarbij wat problemen uit de praktijk willen 
voorleggen waar een oplossing voor moet komen. Na afloop van de uitzending hebben zij wel 
enkele politici aangesproken en konden zij hun verhaal kwijt. Vanuit de SP is positief gereageerd 
en ook het CDA heeft toegezegd er eens naar te kijken. Dus ook Den Haag wordt langzaam aan 
op de hoogte gebracht van het bestaan van de SBPN. En terecht! 
 
 

Landelijke Pleeggrootouderdag SBPN 2012 
Op 14 november is het weer zover! Dan hebben wij weer de jaarlijkse pleeggrootouderdag die dit 
jaar wordt gehouden in Tilburg op een prachtige locatie; restaurant Etenstijd in Tilburg.  
De aankondiging en inschrijfformulier wordt samen met de nieuwsbrief verzonden.  
Natuurlijk geldt ook dit jaar: mocht u behoefte hebben aan een brief voor de school van uw 
kleinkind voor toestemming voor een vrije dag: deze kunt u opvragen bij Joyce op het bekende 
telefoonnummer en/of per mail 
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