
 

 

 

Nieuwsbrief  

                        Nummer sept 2015                                                               SBPN                    
                                                                            Stichting Belangenbehartiging  

                                                                                   PleeggrootoudersNederland                              
                                           

 

                                                                   Redactie: secretariaat  SBPN 

                                                                   Burg. Damsstraat 49              
                                                                         5037NP Tilburg 

Van de redactie                                        013-5904365       
                                                                    

 
 
Beste mede pleeggrootouders en andere geïnteresseerde. 
 
Hierbij een herinnering voor de  PLEEGGROOTOUDERDAG op 4 November in 
ZWOLLE. 
 
Onze pleeggrootouderdag staat aangemerkt als laatste evenement in het kader 
van  
                     De maand van het “INHUISPLAATSEN”   
 
die de Alliantie  Kind in Gezin met haar Partners in de maand Oktober 
organiseert. De SBPN is een van deze partners. 
De Alliantie Kind In Gezin beijverd zich ervoor dat ieder kind wat op een of 
andere manier niet thuis kan wonen in een pleeggezin dan wel in een 
gezinshuis moet kunnen wonen. Hiervoor benadert de Alliantie 
plaatselijke,  regionale en landelijke overheden om aandacht te vragen voor 
deze groep kinderen. 
 
“Kinderpostzegel” ook partner van de Alliantie gaat op de afsluitende 
manifestatie op 29 Oktober een speciale door kinderpostzegel ontwikkelde APP 
genaamd  MIJN ANDERE THUIS presenteren in Leiden waarmee  pleegkinderen 
rechtstreeks contact op kunnen nemen met hun plaatselijke wethouder om ook 
hem te wijzen op hun bestaan en de omstandigheden waarin zij leven.  
 
Op onze PLEEGGROOTOUDERDAG op 4 November zal Odilia van Manen  
Van “Kinderpostzegel “ het gebruik van deze nieuwe APP komen uitleggen 
en  aantonen wat de voordelen van deze APP zijn. 
 
In samenwerking met Trias-Groep uit Zwolle hebben we deze dag de 
beschikking over het sport en bewegingscentrum “Fitplaza” tot onze 
beschikking. Onder begeleiding van bewegingsdeskundigen zullen voor onze 
jeugd maar ook voor geïnteresseerde grootouders dans clinics zoals 
“Zumba”gegeven worden, en buiten het gebruikelijke chillen zal er ook een 
heuse hindernisbaan bedwongen kunnen worden. 
Voor de grootouders hebben wij in de grote zaal s’ morgens de plenaire 
samenkomst waarop zoals eerder vermeld Prof. Dr . René Clarijs een referaat 
gaat geven  
  



 
 
 
Na de Lunch zullen er verschillende “workshops” gegeven worden door  onder 
andere mevr. Mr. M. Dorresteijn advocaat familierecht in Zwolle 
Rond 16.00 uur gaan we de dag afronden met een vragenuurtje aan een panel 
van deskundigen die al eerder aan de dag hebben deelgenomen. 
Natuurlijk nemen we afscheid onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
Iedereen die zich al heeft ingeschreven krijgt van ons na 1 oktober een inschrijf 
bevestiging met daarin een routebeschrijving en een compleet programma.  
 
Onder deze herinnering vind u een inschrijfformulier maar als bijgevoegd 
bestand worden ze ook weergegeven als microsoft word bestand en als PDF 
bestand ook een aanvraagformulier voor school hebben wij bijgevoegd. 
 
 
Schrijf u snel in , de inschrijving sluit op Zondag 1 Oktober 
 
 
Bij eventuele vragen kunt u steeds terecht op onze telefonische helpdesk  
 
 
0546- 714452 
 
 
Wij verwachten u allen weer te mogen begroeten 
 
Namens het bestuur van de SBPN 
 
Jos Verhoeven secr. 
 
 
 
 
 
 
 
 


