Kinderen in
Drenthe zoeken
een veilig en
warm thuis.

Pleegouder
worden...

Iets voor jou!?

Heb jij ruimte in je huis en gezin en wil jij de dagelijkse zorg en
opvoeding van een pleegkind op je nemen? Dan zoeken we jou!
Kijk voor meer informatie op onze website en kom vrijblijvend langs op een informatiebijeenkomst.

www.pleegzorgdrenthe.nl
Pleegzorgdrenthe.nl is een samenwerkingsverband van de pleegzorgorganisaties Leger des Heils Timon William Schrikker Stichting Yorneo

Wat is Pleegzorg?
Ieder kind verdient het op te groeien op een veilige, stabiele plek. Wanneer het
ouders niet lukt om voor hun kind te zorgen is (tijdelijk) wonen in een
pleeggezin een goed alternatief. Een gezin waar kinderen zich veilig kunnen
voelen, waar ze liefde en aandacht krijgen en waar ze gewoon kind kunnen
zijn. In Nederland is die zorg voor kinderen van 0 tot 21 jaar beschikbaar door
middel van pleegzorg.
Impact en begeleiding
Een goede plek vinden voor ieder kind vraagt maatwerk. In iedere situatie
kijken we wat de beste oplossing is voor het kind, de ouders en het pleeggezin.
Voor zowel kind als (pleeg)ouders een enorme impact Pleegouder zijn is een
bijzondere ervaring. Het geeft je mooie momenten, waarop je bijvoorbeeld ziet
dat een terug getrokken peuter samen gaat spelen of een boze tiener weer
vertrouwen krijgt in zichzelf. Echter, pleegzorg is niet alleen rozengeur en
maneschijn. Je hebt niet alleen te maken met een kind met een eigen verhaal,
maar ook met familieleden, gezinsvoogden en casemanagers. Onze
pleegzorgwerkers begeleiden je bij deze vraagstukken.

Voorbereiding
Om de veiligheid voor pleegkinderen te kunnen garanderen volg je bij ons een
leerzaam en informatief voorbereidings- en selectieprogramma. Hierdoor leren
wij jou beter kennen en kun jij goed overwogen de keus voor het
pleegouderschap maken.
Soorten pleegzorg
Afgestemd op wat nodig is voor het kind en ouders zijn er verschillende
vormen van pleegzorg variërend in duur. Pleegzorg is in principe tijdelijk, maar
het kan zijn dat een kind/jongere tot aan volwassenheid in het pleeggezin
woont. Naast de langdurige pleegzorg zijn er ook andere varianten zoals
crisispleegzorg en weekendpleegzorg. De verschillende pleegzorgorganisaties
hebben ieder hun eigen expertise of achtergrond van waaruit ze werken.
Kijk voor meer informatie op

www.pleegzorgdrenthe.nl

