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Beste pleeggrootouders, pleegzorgprofessionals en anderen,
In dit programmaboekje informatie over de sprekers en de inhoud van de
Pleeggrootouderdag 2020. Deze informatie is verdeeld in drie 'blokken’:
1.
2.
3.

Het gemeenschappelijke deel van het programma
De lezingen bedoeld voor pleeggrootouders
Het onderdeel gericht op 'professionals' (pleegzorgprofessionals, beleidsmakers
en beleidsverantwoordelijken)

Verder informatie over het gebruik van Zoom om via PC, laptop of tablet deel te
kunnen nemen. Dit programmaboekje kunt u op woensdag 28 gebruiken om deel te
nemen aan de diverse onderdelen door te klikken op de linkjes in blauwe en
onderstreepte tekst waar [Klik hier] staat.
En natuurlijk dank aan de sprekers, panelleden en anderen die belangeloos hun
medewerking hebben toegezegd en de sponsors die het financieel mogelijk maken
om deze dag te organiseren zodat deelname volledig gratis is.
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Welkom namens SPBN en sponsors
Hoofdsponsor
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Met dank aan de vele partners
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Programma
• 10:15 – 11:00 Welkom, opening en plenaire lezing
• 11:30 – 13:30 Programma voor professionals (pauze van 12:15 – 12:45 uur)
• Thema: begeleiding van pleeggrootouders
• Opzet van het programma: deel 1 en deel 2
• Voorstellen van de panelleden
• Programma voor pleeggrootouders (2 parallelrondes, keuze uit 2 sessies)
• 11:30 – 12:30 Jeugdzorg en pleegzorg in Nederland, hoe werkt dat eigenlijk?
• 11:30 – 12:30 Erfrecht en nalatenschap, waar moet u op letten?
• 13:30 – 14:30 Waar zitten pleeggrootouders mee? Vragen én antwoorden!
• 13:30 – 14:30: Welke opleidingen zijn er voor pleeg(groot)ouders?
• 15:00 – 15:45 Plenaire interactieve presentatie en afsluiting

Welkomstwoord
Mirte Loeffen
Voorzitter SBPN
Sr adviseur bij Radar Advies

Opening

Welkom, opening
en plenaire lezing

Sasscha Baggerman
Wethouder Jeugdhulp. WMO en Welzijn
Gemeente Culemborg

Plenaire lezing: Begeleiding van pleeggrootouders in Vlaanderen
Frank van Holen
Prof. Frank van Holen, Vrije Universiteit Brussel
Directeur Hulpverleningsbeleid Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel
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In zijn presentatie overloopt hij kort bevindingen uit wetenschappelijk
onderzoek met betrekking tot pleeggrootouders en staat hij stil bij de
begeleiding van pleeggrootouders in Vlaanderen. Naast een reguliere
pleegzorgbegeleiding voor elk pleeggezin, kunnen pleeggrootouders
vrijwillig deelnemen aan een reeks van acht groepssessies waarin thema’s
behandeld worden die kenmerkend zijn voor pleeggrootouders.

Gezamenlijke opening en plenaire lezing, 10:15 – 11:00 uur
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Programma voor professionals & beleidsmakers
Van

Tot

10:00
10:15

10:15
10:30

10:30

11:00

15 min Aanloop
15 min
Welkom en opening
30 min Plenaire lezing

11:00

11:30

30 min Pauze

11:30

12:15

45 min Parallelronde 1

12:15

12:45

30 min Lunchpauze

12:45

13:30

45 min Parallelronde 2

13:30
15:00
15:30
15:45

15:00
15:30
15:45
16:00

90 min
30 min
15 min
30 min
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Duur

Programmadeel

Pauze
Plenaire afsluiting
Afsluiting & dankwoord
Terugblik

Stream 1
Professionals & beleid
Introductiefilmpje en agenda
Welkom & opening
Frank van Holen
Begeleiding van pleeggrootouders in Vlaanderen
Pauze
Begeleiding van pleeggrootouders:
- Introductie door verschillende sprekers
- Paneldiscussie obv stellingen
- Conclusies en acties
Lunchpauze (30 minuten)
Begeleiding van pleeggrootouders:
Vervolg van parallelronde 1
Pauze (90 minuten)
Terugblik, samenvatting, conclusies, acties en afspraken
Afsluitings- en dankwoord
Samenvatting van alle onderwerpen
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Begeleiding van pleeggrootouders
Programma voor professionals, 11:30 – 12:15 en 12:45 – 13:30 uur
Thema

Begeleiding van pleeggrootouders

Achtergrondinformatie

De SBPN maakt zich sterk om de volgende doelen te bereiken:
• Bij plaatsing van kinderen in pleegzorg komen de grootouders eerder / meer in beeld als
potentieel pleeggezin waardoor het aantal plaatsingen bij grootouders toeneemt
• De begeleiding van pleeggrootouders is meer toegespitst op de specifieke kenmerken en
begeleidingsbehoeften van deze doelgroep waardoor het afbreukrisico (nog verder) daalt
Het belang van de (pleeg)kleinkinderen staat daarbij voorop!

Samenstelling
panel

1)
2)
3)
4)
5)
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Annelies Mulder, Stichting Kinderpostzegels
Harmke Bergenhenegouwen, Nederlands Jeugdinstituut
Sasscha Baggerman, Wethouder gemeente Culemborg
Frank van Holen, Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel en Vrije Universiteit Brussel
John Goessens, Entrea Lindenhout
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Begeleiding van pleeggrootouders
Programma voor professionals, 11:30 – 12:15 en 12:45 – 13:30 uur
Deel 1 (11:30 – 12:15)
a) Introductie door Angelika Gessner van de SBPN (10 min)
b) Korte toelichting Frank van Holen obv plenaire presentatie (10 min)
c) Vertoning film John Goessens over begeleiding van pleeggrootouders (10 min)
d) Panelronde (15 min)
a) Voorstellen vanuit rol / belang / betrokkenheid bij pleegzorg
b) Reactie op introductie en presentaties
Lunchpauze (12:15 – 12:45)
Deel 2 (12:45 – 13:30)
a) Stellingen met interactie deelnemers via Mentimeter
b) Reactie en discussie panel
c) Samenvatting en conclusies

Begeleiding van pleeggrootouders
Programma voor professionals, 11:30 – 12:15 en 12:45 – 13:30 uur
Annelies Mulder
Hoofd Projecten & Programma’s, Stichting Kinderpostzegels
• Kinderpostzegels draagt bij aan een veilig thuis voor kinderen die voor
kortere of langere tijd niet thuis kunnen wonen. Wij investeren in
kinderen, biologische ouders en pleegouders, waaronder
pleeggrootouders.
• Pleegouders ondersteunen wij, zodat zij toegerust zijn om kinderen
geborgenheid te bieden, hen zo gewoon mogelijk te laten opgroeien en
tegelijkertijd te voorzien in hun speciale behoeften. Dat doen we onder
meer met de subsidieregeling Kamer voor een Kind en het ondersteunen
van netwerken voor pleeggezinnen.
• Zie https://www.kinderpostzegels.nl/subsidie-bijdrage-kamer-voor-eenkind/
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Begeleiding van pleeggrootouders
Programma voor professionals, 11:30 – 12:15 en 12:45 – 13:30 uur

Harmke Bergenhenegouwen
Adviseur passende hulp en projectleider jeugdhulp
Nederlands Jeugdinstituut
Harmke Bergenhenegouwen werkt als projectleider Pleegzorg en
Jeugdhulp in Gezinsvormen bij het Nederlands Jeugdinstituut. Zij
zet zich in om beschikbare kennis te verzamelen, te verrijken, te
duiden en te delen. Zij onderzoekt dilemma’s in de praktijk van
de pleegzorg om vervolgens partijen te verbinden om
gezamenlijk en met behulp van kennis te zoeken naar
oplossingen. Harmke is pedagoog en heeft veel ervaring binnen
de jeugdhulp en jeugdbescherming.
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Begeleiding van pleeggrootouders
Programma voor professionals, 11:30 – 12:15 en
12:45 – 13:30 uur
Sasscha Baggerman
Wethouder Jeugdhulp, WMO en Welzijn, Gemeente Culemborg
Sascha Baggerman (Zoetermeer, 3 juni 1976) is een Nederlandse
politica voor de PvdA. In april 2007 werd Baggerman lid van het
College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Zij was
daarmee de jongste gedeputeerde ooit in deze provincie. In haar
portefeuille had zij jeugd, wonen en cultuur. Daarvoor was zij vier
jaar lang lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Sinds 9
april 2020 is de 44-jarige Baggerman werkzaam als wethouder in de
gemeente Culemborg.
Sasscha was initiatiefnemer van het pleegzorgfonds Noord-Holland.
Van 2012 t/m 2019 is zij toezichthouder bij Parlan geweest.
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Begeleiding van pleeggrootouders
Programma voor professionals, 11:30 – 12:15
en 12:45 – 13:30 uur

Frank van Holen
Prof. Frank van Holen, Vrije Universiteit Brussel
Directeur Hulpverleningsbeleid Pleegzorg VlaamsBrabant en Brussel
Frank Van Holen is 27 jaar werkzaam in de
Vlaamse pleegzorg. Momenteel is hij directeur
hulpverleningsbeleid in Pleegzorg Vlaams-Brabant
en Brussel (één van vijf Vlaamse pleegzorgvoorzieningen) en coördinator van het Vlaams
kenniscentrum voor pleegzorg. Daarnaast is hij als
gastprofessor en onderzoeker verbonden aan de
vrije universiteit Brussel.

28 oktober 2020

SBPN Pleeggrootouderdag Online

13

Begeleiding van pleeggrootouders
Programma voor professionals, 11:30 – 12:15 en 12:45 – 13:30 uur
John Goessens
Manager Zorg Entrea Lindenhout
Voorzitter Landelijk Overleg Pleegzorgaanbieders
Binnen Entrea Lindenhout verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de
hulpverlening aan kinderen en gezinnen over de gehele breedte van het
hulpverleningspalet van de organisatie. Entrea Lindenhout heeft de vorm- en
richtinggeving van de zorginhoud belegd bij een tiental vakgroepen, variërend
van ambulante en therapeutische vormen van zorg, via daghulp, pleegzorg,
gezinshuiszorg tot vormen van residentiële zorg. Daarnaast zijn er bij Entrea
Lindenhout eigenstandige poten van onderwijs en hulp aan minderjarige
vluchtelingen.
Elk kind vertegenwoordigt in de kern een belofte: voor zichzelf en voor de
samenleving. Het is in ieder geval voor mij, maar ook voor de samenleving, een
opdracht om die belofte tot zijn recht te laten komen.
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Programma voor pleeggrootouders
Van
Tot
Duur
Programmadeel
10:00 10:15 15 min Aanloop
10:15 10:30 15 min
Opening
10:30 11:00 30 min Plenaire lezing

Keuze 1

Introductiefilmpje en agenda
Welkom & opening
Frank van Holen
Begeleiding van pleeggrootouders in Vlaanderen
Pauze

11:00 11:30 30 min Pauze
11:30 12:15 45 min

Parallelronde 1

12:15 12:30 15 min
12:30 13:30 60 min Lunchpauze
13:30 14:15 45 min
14:15
14:30
15:00
15:30
15:45

14:30
15:00
15:30
15:45
16:00
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15 min
30 min
30 min
15 min
30 min

Parallelronde 2

Evelien in de Rijp (Levvel)
Jeugdzorg en Pleegzorg in Nederland.
Hoe werkt dit nu eigenlijk?
Vragen & antwoorden

Plenaire afsluiting
Afsluiting
Terugblik

Henk Voerman
Erfrecht en nalatenschap

Vragen & antwoorden
Lunchpauze (60 minuten)
Ingrid Paulussen & Thirza van der Ree (NVP)
Eline Engelhart (Pleegzorg-gedoe)
Waar zitten pleeggrootouders mee?
Opleidingen voor pleeg(groot)ouders
Vragen & antwoorden

Pauze

Keuze 2

Vragen & antwoorden
Pauze (30 minuten)
Terugblik, samenvatting, conclusies, acties en afspraken
Afsluitings- en dankwoord
Samenvatting van alle onderwerpen
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Evelien in de Rijp (Levvel)
Jeugdzorg en pleegzorg in Nederland, 11:30 –
12:30 uur

• Evelien heeft rechten gestudeerd aan
de Universiteit van Amsterdam. Met
een afstudeerscriptie over de
rechtspositie van de pleegouder.
• Van 2016 tot 2019 gaf zij juridisch
advies aan pleegouders als
belangenbehartiger bij de Nederlandse
Vereniging voor Pleeggezinnen (de
NVP).
• Vanaf 1 januari is Evelien in dienst als
jurist bij Levvel, specialisten voor jeugd
en gezin te Amsterdam (voorheen
Spirit).
28 oktober 2020
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Evelien in de Rijp (Levvel)
Jeugdzorg en pleegzorg in Nederland, 11:30 – 12:30 uur

Met welke plaatsingsvormen kan een
pleegouder te maken hebben:

Wat zijn de verantwoordelijkheden van
de diverse partijen:

• een vrijwillige plaatsing
• ondertoezichtstelling
• voogdij
• pleegoudervoogdij
• pleegzorg na de 18e verjaardag

• de gemeente
• de jeugdbescherming
• de pleegzorgorganisatie
• en de pleegouder
Na afloop van de presentatie de
mogelijkheid om vragen te stellen.
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Evelien in de Rijp (Levvel)
Jeugdzorg en pleegzorg in Nederland, 11:30 – 12:30 uur

• Spirit en de Bascule zijn nu één organisatie: Levvel,
de specialisten voor jeugd en gezin. Als één
organisatie kunnen we jullie - kinderen, jongeren en
(pleeg)gezinnen - nog beter op weg helpen. Zodat
jullie met een stevige basis de toekomst tegemoet
kunnen.
• Werd je al door Spirit of de Bascule geholpen? Dan
blijf je gewoon bij dezelfde behandelaar of
begeleider.
• www.levvel.nl, 020 - 540 05 00
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Ingrid Paulussen & Thirza van der Ree (De NVP)
Waar zitten pleeggrootouders mee? 13:30 – 14:30 uur
Ingrid beantwoordt bij de helpdesk vragen
van pleegouders. Ingrid is zelf pleegouder
en heeft daardoor persoonlijke ervaring en
affiniteit met de zaken waar pleegouders
tegenaan lopen.

Thirza studeerde af aan de master
Jeugdrecht. Ze is werkzaam op de
helpdesk waar ze (juridisch) advies
en informatie geeft aan pleegouders.
28 oktober 2020
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Ingrid Paulussen & Thirza van der Ree (De NVP)
Waar zitten pleeggrootouders mee? 13:30 – 14:30 uur

• Een korte presentatie over de Nederlandse
Vereniging voor Pleeggezinnen
• Welke vragen van pleeggrootouders komen
vaak terug bij de helpdesk van de NVP… en
natuurlijk krijgt u daar ook antwoorden bij
• Beantwoording van vooraf ingediende vragen
(via
het
aanmeldformulier
of
via
info@pleeggrootouders.nl
• Tevens bestaat de mogelijkheid om tijdens de
pleeggrootouderdag ‘live’ vragen te stellen aan
Ingrid en Thirza
28 oktober 2020
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Ingrid Paulussen & Thirza van der Ree (De NVP)
Waar zitten pleeggrootouders mee? 13:30 – 14:30 uur

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen helpt pleegouders om het beste
voor hun pleegkind te bereiken. Wij zijn
er voor pleegouders, pleegkinderen en
eigen kinderen in pleeggezinnen.
Wij zijn een plaats voor pleeggezinnen,
waar je gehoord en gezien wordt, waar je
waardering en steun vindt en waar je je
stem kan laten horen om samen de
pleegzorg te verbeteren.
www.denvp.nl, 030-293 1500
28 oktober 2020
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Shinta de Haan (Notariskantoor Postma) &
Henk Voerman (De Nalatenschapsmakelaar)
Erfrecht en nalatenschap, 11:30 – 12:30 uur
• Shinta de Haan is sinds oktober 2000 kandidaat notaris
en per 1 februari 2018 werkzaam bij Notariskantoor
Postma. Naast het waarnemen van de notaris, houdt
ze zich vooral met ondernemingsrecht, B.V.’s,
verenigingen, stichtingen bezig. Maar ook met
personen- en familierecht, zeker als het ondernemers
betreft, want de raakvlakken tussen die werkgebieden
vindt ze erg interessant . Ondernemers moeten als
geen ander iets regelen op gebied van testament en
levenstestament.
• Henk Voerman is nalatenschapsmakelaar. Hij is onafhankelijk adviseur en vertrouwenspersoon. Het is zijn
vak u te helpen met alles wat bij nalatenschap aan de
orde komt. Bij het overlijden van een dierbare moet er
veel geregeld worden en zijn er veel beslissingen te
nemen. Dat is in zo'n verdrietige tijd niet gemakkelijk
en een nalaten-schapsmakelaar kan u dan veel werk en
zorgen uit handen nemen.
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Shinta de Haan (Notariskantoor Postma) &
Henk Voerman (De Nalatenschapsmakelaar)
Erfrecht en nalatenschap, 11:30 – 12:30 uur

• Voor iedereen komt er een tijd waarin
het leven wordt overdacht en u nadenkt
over wat u aan wie nalaat. De
vanzelfsprekende vragen daarbij zijn: wat
laat ik na, aan wie laat ik het na en hoe
kan ik dat het beste regelen, zodat mijn
kinderen, familie, vrienden en bekenden
zich er niet druk over hoeven te maken?
• In een ‘normale’ situatie kan dit al
complex genoeg zijn. Als er sprake is van
een of meerdere pleeg(klein)kinderen
komt daar een complicerende factor bij.
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Shinta de Haan (Notariskantoor Postma)
& Henk Voerman (De Nalatenschapsmakelaar)
Erfrecht en nalatenschap, 11:30 – 12:30 uur
De NalatenschapsMakelaar neemt de zorg van
erfgenamen uit handen door hulp te bieden bij de
afwikkeling van nalatenschappen. Daarnaast verzorgen
we de nalatenschapplanning voor iedereen die zich
realiseert dat het goed regelen van een nalatenschap
de impact van het overlijden weliswaar niet minder
maakt, maar de praktische zorgen daaromheen wel.
U gaat bijvoorbeeld trouwen of samenwonen en wilt
hiervoor een contract opstellen. Of u wilt een stichting
oprichten of iets weten over erfrecht. Ook bij de
overdracht van een woning, het oprichten van een BV
en het maken of wijzigen van een testament is een
notaris nodig. Bij Notariskantoor Postma in
Leeuwarden kunt u terecht voor alle werkzaamheden
op notarieel gebied.
28 oktober 2020
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Eline Engelhart (pleegzorg-academie)
Opleidingen voor pleeg(groot)ouders,
13:30 – 14:30 uur
• Eline is eigenaar van pleegzorggedoe.nl, ervaringsdeskundig pleegouder en gespecialiseerd in
pleegzorgvraagstukken. Zij geeft al jaren training,
coaching en advies op het gebied van samenwerken, transformatieve communicatie en
traumasensitief opvoeden aan pleegouders,
gezinshuisouders, pleegzorgprofessionals, uithuisgeplaatste kinderen en hun ouders.

• Eline ontwikkelde pleegzorgrelevante trainingen
en hulpinstrumenten om pleegzorg makkelijker te
maken voor alle betrokkenen.
• Zij is auteur van het pleegzorghandboek voor
opvoeders en professionals ‘De Pleegwijzer’ en
publiceerde diverse praktische kennisboeken voor
opvoeders over de pleegzorgpraktijk.
• www.pleegzorg-academie.nl
28 oktober 2020
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Eline Engelhart (pleegzorg-academie)
Opleidingen voor pleeg(groot)ouders, 13:30 – 14:30 uur
Eline laat je kennismaken met het trainingsaanbod van de
Pleegzorg Academie:
• Welke trainingen zijn waardevol voor pleeggrootouders?
• Hoe kun je deelnemen?
• En wat leveren ze je op?
Tevens zal Eline een voorproefje geven van een onderdeel
uit een van de trainingen. Een interactieve presentatie met
ruimte om vragen te stellen.
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Eline Engelhart (pleegzorg-academie)
Opleidingen voor pleeg(groot)ouders, 13:30 – 14:30 uur

PLEEGZORG DOE JE SAMEN
• Ben je klaar met het gedrag van je pleegkind?
• Drijven ‘de anderen’ je tot waanzin?
• Uitgeput? Overvraagd of onbegrepen?
Kijk dan eens op www.pleegzorggedoe.nl
Pleegzorggedoe.nl helpt jou om "samen" meer
vanzelfsprekend en makkelijker te maken.
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Plenaire interactieve presentatie en afsluiting
Interactieve presentatie en afsluiting, 15:00 – 15:45 uur

• In een presentatiefilm richt John
Goessens zich rechtstreeks tot
pleeggrootouders.
• Daarin legt hij u een aantal
standpunten en stellingen voor
waarop u rechtstreeks en
interactief via uw telefoon of
tablet kunt reageren.
• Hou daarom uw telefoon of
tablet paraat!
28 oktober 2020
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Gebruik van Zoom voor deelname
• Om deel te kunnen nemen heeft u een PC, laptop of tablet nodig. Ook kijken via een
smartphone is mogelijk maar niet aan te raden in verband met het kleine scherm van een
mobiele telefoon. Verder is het nodig dat u een stabiele internetverbinding heeft en beperkte
computervaardigheid.
• Dit programmaboekje kunt u op woensdag 28 gebruiken om deel te nemen aan de diverse
onderdelen door te klikken op de linkjes in blauwe en onderstreepte tekst waar [Klik hier] staat.

• Wij raden aan om Zoom van te voren te installeren op uw PC. Ga naar
https://zoom.us/download en klik op Download onder Zoom Client for Meetings. Dit hoeft niet,
maar het is de meest gebruiksvriendelijke manier.
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Deelnemen aan een presentatie
Stappenplan als u Zoom op uw apparaat heeft
geïnstalleerd:

1.

Klik op de link van de presentatie die u wilt
bekijken

2.

(Optioneel) Uw browser start op en geeft aan
dat een aplicatie gestart wordt. Geef aan dat
dit altijd mag (Always allow) en klik op open

3.

Zoom wordt gestart op uw computer en u
wordt vanzelf toegelaten tot de vergadering

28 oktober 2020

Stappenplan als u géén Zoom op uw apparaat heeft
geïnstalleerd:
1. Klik op de presentatie die u wilt bijwonen; uw
browser wordt automatisch geopend.
2. Klik op de blauwe knop met de tekst "Launch
Meeting"; er verschijnt nieuwe tekst op het
scherm: Having issues with Zoom Client? Join
from Your Browser. Klik op de blauwe tekst.
3. Typ uw naam in
4. Geef aan dat u geen robot bent door op het
vakje te klikken
5. De join knop wordt blauw, klik er op
6. Klik op I agree
7. U bent klaar om de presentatie bij te wonen.
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Stichting Kinderpostzegels, Subsidieregeling Kamer voor een Kind
Een veilig, stabiel gezin is de allerbelangrijkste voorwaarde om gelukkig op te groeien. Daar maakt Kinderpostzegels zich hard voor.
Ook voor de ruim 23.000 kinderen die jaarlijks in een pleeggezin worden opgevangen. Het liefst willen wij natuurlijk dat zij naar hun
eigen gezin terug kunnen. Maar als dat niet mogelijk is, gunnen wij hen een nieuw thuis bij een fijn, stabiel pleeggezin. Een thuis
waarop zij kunnen rekenen, waar zij zich veilig, welkom en geaccepteerd voelen. En waar zij op terug kunnen vallen, zolang als nodig
is. Het is onze droom om alle pleegkinderen in Nederland zo’n onvoorwaardelijke basis te geven. Wij zetten ons hier op verschillende
manieren voor in. Onze subsidieregeling Kamer voor een Kind is er daar één van.
Kamer voor een Kind is een initiatief van Kinderpostzegels dat we samen met partners uitvoeren. Wij financieren kleine
verbouwingen met een bedrag van maximaal € 5.000,- waarmee in de woningen van pleeggezinnen extra kamers gecreëerd worden
voor de pleegkinderen die zij opvangen.
Voor netwerkpleeggezinnen, zoals bij pleeggrootouders, gelden de volgende voorwaarden:
• Het gezin vangt tenminste één pleegkind uit het eigen netwerk op en kan een positieve ondersteuningsbrief van de
pleegzorgorganisatie aanleveren.
• Bij het indienen van de aanvraag is de verbouwing nog niet van start gegaan.
• Het gezin is voornemens om tenminste 3 jaar als pleeggezin te blijven functioneren.
• Aanvragen kunnen worden ingediend door het gezin zelf óf door de pleegzorgorganisatie die het gezin begeleidt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marissa Noermohamed via secretariaat@kinderpostzegels.nl . Zie ook
https://www.kinderpostzegels.nl/subsidie-bijdrage-kamer-voor-een-kind/
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Binnenkort zijn de opnames, presentaties en verslagen te vinden
via de website van de SBPN: www.pleeggrootouders.nl
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