Nieuwsbrief Stichting Overijsselse Pleegouders

Mei 2016

Met deze eerste nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen van wat Stichting
Overijsselse Pleegouders (verder StOP genoemd) de afgelopen periode heeft gedaan.

We hebben deelgenomen aan een aantal overleggen:
•

11 februari 2016 is Frida Kikkert op de, door het Samenwerkingsverband Twenterand
“Samen 14” en Jarabee gezamenlijk georganiseerde, informatieavond voor en over
pleegzorg in Vroomshoop aanwezig geweest als gespreksleidster.

•

17 februari 2016 zijn Bert Sleumer en Frida Kikkert aanwezig geweest op de Uitstap
van Jarabee en hebben ze StOP kunnen presenteren.

•

10 maart 2016 zijn Frida Kikkert en Detsje Rienks naar het jaarlijkse overleg met
Jarabee, Trias, Pactum en Jeugdbescherming Overijssel geweest, dat deze keer werd
gehouden in Deventer. In dat overleg komt ter tafel wat de actuele situatie is rondom
pleegzorg in Overijssel en landelijk.

•

14 maart 2016 zijn Frida Kikkert en Detsje Rienks in Hengelo geweest bij de William
Schrikker Groep; dit is een eerste kennismaking geweest met twee recent aangestelde
managers Pleegzorg en Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Afgesproken is om in
september 2016 opnieuw samen te komen voor verder overleg.

•

Verder zijn we bezig om contact te leggen met de pleegzorg van het Leger des Heils en
SGJ.

•

In de nieuwsbrieven van de drie pleegzorginstellingen hebben we een bericht mogen
plaatsen, dat StOP nu een feit is.

•

We hebben contact gelegd met Pleegwijzer (Groningen en Drenthe) en
Pleegoudersupport (Zeeland), die ook actief zijn voor pleegouders in de betreffende
regio. We zijn als StOP uitgenodigd om aan te schuiven bij hun jaarlijkse overleg in juni
a.s.

•

28 mei 2016 zullen we aanwezig zijn op de Uitstap van Trias in Zwolle.

•

4 juni a.s. zijn we – met een kraampje - aanwezig op de pleegouderdag in Hellendoorn.

We willen in het najaar een thema-avond organiseren voor pleegouders en andere
belangstellenden. Streven is daarbij om een onderwerp te kiezen, dat niet in het scholingsaanbod van de pleegzorginstellingen voorkomt. We zijn op zoek naar een interessant
onderwerp. We horen graag als u als pleegouder een goed idee heeft.
Stuur een mail naar ons emailadres!
En verder zijn we, dringend, op zoek naar versterking van ons bestuur.
Pleegouders die ons kunnen aanvullen, als het gaat om ervaring met en expertise van
fondsenwerving, PR (o.a. website opzetten), contacten met gemeenten en instanties.
Die kennis en ervaring is van groot belang voor StOP.
Pleegouders, die een bijdrage willen leveren aan bijvoorbeeld het organiseren van een themaavond of op een andere wijze willen meedenken: we horen graag van jullie!
overijsselsepleegouders@gmail.com

Vriendelijke groet,
Stichting Overijsselse Pleegouders
Frida Kikkert, voorzitter
Detsje Rienks, secretaris
Bert Sleumer, penningmeester

