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BUURTGEZINNEN: EERSTE GEZINNEN ZIJN GEKOPPELD.
Misschien heb je het tijdens het vorig schooljaar of in de krant al zien langskomen:
Buurtgezinnen is sinds dit jaar actief in Duiven en ondertussen ook in Westervoort.
Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen die
ondersteuning willen geven (steungezinnen). Vaak ervaren ouders van een vraaggezin na
een tijdje minder spanning in de opvoeding, zodra er contact is met het steungezin en de
afspraken eenmaal lopen. Voor steungezinnen is het ook waardevol om op zo’n unieke
manier een ander gezin te kunnen helpen.
Na de opstartfase van Buurtgezinnen in Duiven en Westervoort zijn de eerste gezinnen aan
elkaar gekoppeld. De ervaringen zijn heel positief. Zo sprak ik pas ouders, vraagouders en
steunouders, terwijl de kinderen heel ongedwongen samen speelden. Het zoontje van het
vraaggezin hoort er al helemaal bij in het steungezin. Ook de moeder merkt dat het
opluchting geeft voor haarzelf, maar ook voor haar zoon.
Zo zijn er nog een paar voorbeelden te noemen van gemaakte koppelingen, die ondertussen
al een positieve uitwerking hebben. Ik vind het mooi om te zien dat deze laagdrempelige
vorm van zorg ook in Duiven en Westervoort zo goed aanslaat.
Zou jij een ander gezin willen ondersteunen bij een vraag die aansluit bij jouw eigen situatie?
Of heb jij een vraag en kan jij ondersteuning gebruiken van een ander gezin? Meld je dan
aan. Ik leg tijdens het eerste gesprek uit hoe de werkwijze is.
Je kan me bellen of appen op 06 15 22 58 09, of mij mailen op
mirandavdsteen@buurtgezinnen.nl. Via de website aanmelden kan ook: buurtgezinnen.nl.
Tot ziens!
Miranda van der Steen
Coördinator Buurtgezinnen Duiven en Westervoort

DATA OM TE ONTHOUDEN
11
20
2-11
3
7-8
8
12-20
23

september
september
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

Hercontrole hoofdluis
Koffie-/theemoment van 08.30 – 09.30 uur
Kinderboekenweek
Inloopavond 18.30 – 19.15 uur
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