Nieuwsbrief SPO, editie juli 2018

Het heeft even geduurd, maar nu is die er toch … de nieuwsbrief “nieuwe stijl” van Stichting
Pleegouders Overijssel (SPO). Achter de schermen zijn bestuur en vrijwilligers druk bezig
geweest met een professionaliseringslag van de stichting. Daarnaast worden we meer en meer
als ervaringsdeskundige gezien en vragen (pleeg)zorginstellingen en gemeenten steeds vaker
naar de mening van SPO. Uiteraard zijn we erg blij met deze ontwikkelingen. In onze
nieuwsbrieven zullen we je voortaan vaker op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen
de stichting.

Website
Sinds mei 2017 is onze website online; www.stichting-pleegouders-overijssel.nl
Op de website lees je niet alleen over het doel en de activiteiten van SPO, maar ook vind
je op de pagina “Informatie” interessante leestips en links naar websites. Wij zijn erg blij
met deze website, maar wat vind jij ervan?
Laat het ons weten. Graag vernemen we jouw mening, suggesties, aanvullingen etc.
Stuur een mail naar contact@stichting-pleegouders-overijssel.nl

Samenwerken en verbinden
Stichting Pleegouders Overijssel (SPO) is er door én voor alle pleegouders in geheel Overijssel.
Om deze taak goed te kunnen uitvoeren hebben we een brugfunctie tussen pleegouders en
de diverse organisaties. Er is periodiek overleg met nagenoeg alle pleegzorgorganisaties en
we zijn vertegenwoordigd in diverse belangrijke regionale (samenwerkings)organen.
SPO maakt o.a. deel uit van het Regionaal Cliënten Platform IJsselland en is nauw betrokken
bij de ontwikkelingen omtrent het Expertiseloket Duurzame Gezinsvormen; een initiatief van
de 14 gezamenlijke Twentse gemeenten (Samen14/OZJT).
Daarnaast onderhouden we warme contacten met pleegzorgorganisaties in Zeeland, Drenthe
en Groningen. We wisselen veelvuldig ervaringen, deskundigheid en initiatieven uit.

Facebook vrienden
Om iedereen goed te informeren communiceren we nieuws,
evenementen en andere informatie via onze website en
nieuwsbrieven. Sinds deze maand heeft SPO ook een
Facebookaccount. Word jij ook Facebookvriend van Stichting
Pleegouders Overijssel? Meld je aan op
https://www.facebook.com/Stichtingpleegoudersoverijssel/

Enquête Pleegouders
Medio vorig jaar heeft SPO de zgn. P-toets uitgezet. Het is een enquête die via de diverse
pleegzorginstellingen is verzonden naar alle pleegouders in Overijssel. Het doel van de
enquête is zicht krijgen op hoe pleegouders oordelen over de samenwerking met
(gezins)voogden. Pleegouders die geïnteresseerd zijn in de uitkomst kunnen een
(samenvatting) van het resultaat opvragen via contact@stichting-pleegouders-overijssel.nl

Jaarverslag 2017
In 2017 heeft SPO haar eerste jaarverslag (over 2016) met de
titel “In de kinderschoenen” uitgebracht. Inmiddels zijn we een
jaar verder en is ook het Jaarverslag 2017 gereed; dit jaarverslag
draagt de titel “De grote stap”. Via een link op de website (zie
pagina “Over Ons/Ons Bestuur” is ons tweede jaarverslag te
lezen. De titels verwijzen niet alleen naar de stappen van onze
stichting, maar beeld je eens in dat JIJ in de schoenen van een
pleegkind staat.

Oproep vrijwilligers
Het bestuur van SPO is enorm blij met de vrijwilligers, die afgelopen jaar zijn aangeschoven bij
de stichting. Op diverse gebieden denken ze mee en bieden ondersteuning bij wat de stichting
doet en gaat doen.
Wil jij ook meedenken en vooral meedoen? Meld je dan aan als vrijwilliger en neem contact
op met Frida Kikkert via telefoonnummer (06) 41 45 55 56.

De Bestuursleden en vrijwilligers van
Stichting Pleegouders Overijssel
wensen je

fijne zomermaanden!

Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je staat ingeschreven bij
Stichting Pleegouders Overijssel
Wil je je gegevens wijzigen?
Stuur dan een e-mail naar
contact@stichting-pleegouders-overijssel.nl

