Uit huis geplaatst? Dan liever naar opa en oma!
In 2020 een derde deel van alle pleegkinderen bij hun pleeggrootouders. Helpt u mee?
In Nederland wonen ruim 35001 kinderen bij hun grootouders. Dit is een zesde deel van de
kinderen die in een pleeggezin wonen. Ze zijn uit huis geplaatst omdat hun eigen ouders niet
voor hen kunnen zorgen. Wij ‘pleeggrootouders’ willen graag dat niet één op de zes, maar één
op de drie kinderen die naar een pleeggezin moeten naar opa en oma gaan. Liever dan naar
een onbekend pleeggezin of tehuis.
Voordelen pleeggrootouders:
* Kinderen willen zelf liever bij opa en oma wonen.
* Plaatsing bij grootouders is minder traumatiserend voor een kind.
* Grootouders kennen hun kleinkind en de problemen thuis.
* Grootouders zijn als oppas al betrokken bij de opvoeding, ze zijn al ‘ingewerkt’.
* Bij grootouders heerst rust; goed voor kinderen met een turbulent verleden.
* Grootouders hebben ruimte en tijd voor hun kwetsbare kleinkind.
‘In 2020 een derde deel van pleegkinderen naar hun grootouders’ zal zeker slagen als:
* Voor elke uithuisplaatsing eerst wonen bij grootouders wordt verkend.
* Professionals ondersteuning op maat bieden aan grootouders b.v. in de vorm van time-outs
en lotgenotencontact.
* Pleegouders een passende tegemoetkoming krijgen in de kosten van de opvoeding.
Helpt u mee om ons streven te realiseren?
In de gemeente waar u woont kunt u ambassadeur worden van onze missie! U helpt dan mee
om pleeggrootouders in uw eigen gemeente een gezicht te geven.
Uw steunbetuiging kunt u de petitie online tekenen, mailen naar info@pleeggrootouders.nl of
op de steunbetuiging-intekenlijst.
Wij brengen dit dan onder de aandacht van landelijke en plaatselijke overheden. Natuurlijk
ook NJI en Pleegzorg Nederland U houden we uiteraard op de hoogte van onze vorderingen.
Alvast bedankt,
namens Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders
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Er wonen in Nederland 21.880 kinderen in pleeggezinnen (peildatum 2014). De helft daarvan woont bij familie

en bekenden (10.940). Een derde deel van die kinderen woont bij opa en oma (3.647).

