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Beste pleeggrootouders en andere geïnteresseerden, 
U heeft zich waarschijnlijk afgevraagd waarom u zo lang niets van ons hebt gehoord. 
U weet dat het pleeggrootouderschap voornamelijk gekenmerkt wordt door het vermogen 
van grootouders zich permanent met veel energie, geduld en onuitputtelijke kracht in te 
zetten voor hun kleinkinderen. Maar velen van u weten waarschijnlijk ook uit eigen ervaring, 
dat de soms hoge leeftijd kwetsbaarheid met zich mee brengt. 
Dit heeft het bestuur van de SBPN dit jaar moeten ervaren. Er zijn dierbare bestuursleden 
ernstig ziek geworden. Hierdoor kon het bestuur tijdelijk minder daadkrachtig aan het werk 
zijn. 
We zijn u echter niet vergeten! 
Het lag ons zeer aan het hart ook dit jaar een pleeggrootouderdag te organiseren. 
Dankzij de inzet van Jos en de interesse van de stichting  “Max maakt mogelijk” van  omroep  

 , is dit op het nippertje zowaar gelukt!!!!! 
 

 “Max Maakt Mogelijk” maakt dit jaar de  SBPN Pleeggrootouderkleinkind dag! 
deze gaat plaatsvinden op: 
 
Woensdag 29 November in het museum voor Beeld en Geluid te Hilversum  
Het is kort dag. We willen u daarom vragen om vóór 22 november a.s. te laten weten of u en 
uw kleinkinderen aanwezig zullen zijn. 
Graag bijgevoegd inschrijf formulier of een mailtje naar Maria:  
kesmar01@kpnplanet.nl of mmkesmar@gmail.com  
Geeft u aub aan met hoeveel volwassenen en kinderen u wilt komen. 
 

Naast het organiseren van onze pleeggrootouderdag zal:  “Max maakt mogelijk” ook 
aandacht aan het pleeggrootouderschap besteden in de uitzending om een komende 
Zaterdag 18:30u op NPO 2. Wees er alert op! 
 
Tenslotte willen we hierbij alvast aangeven dat we op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden 
voor de SBPN. Vindt u het fijn zich in te zetten voor de grote groep pleeggrootouders in 
Nederland en heeft u tijd, energie en inspiratie om ons te komen versterken, meldt het dan 
bij ons! 
Telefoon: 0546 714452 Dit nummer kunt u ook bellen als u verdere vragen heeft. 
Hopelijk tot in november!!!! Mochten er wijzigingen zijn, dan melden wij dit direct! 
 


