Nieuwsbrief SPO, editie december 2018
Stichting Pleegouders Overijssel (SPO) is er door én voor alle pleegouders in geheel Overijssel.
In onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van de pleegzorgzaken die jou en ons
bezighouden. Daarnaast vervult de stichting een brugfunctie tussen pleegouders en de diverse
organisaties in het werkveld. Ons doel is om zo goede aansluiting te bewerkstelligen tussen de
theorie, wet- en regelgeving en de (soms weerbarstige) praktijk van pleegzorg.
Twentse slagkracht
Een goed voorbeeld van deze brugfunctie is de vertegenwoordiging van onze stichting in alle
werkgroepen die geformeerd zijn voor de opzet van het Expertiseloket Duurzame Gezinsvormen.
Dit loket is een initiatief van de 14 gezamenlijke Twentse gemeenten (Samen14/OZJT). Doel is
om de kracht en kennis van alle betrokken instanties te bundelen en via 1 loket aan te bieden
aan eenieder die vragen heeft over welk facet van duurzame gezinsvormen dan ook (o.a.
pleegzorg). Hoe welkom is dat?
De werkgroepen hebben gewerkt aan adviezen voor :
▪
▪
▪
▪

deskundigheidsbevordering van pleegouders
aanmelding en matching van pleegouders en pleegkinderen
vergoeding bijzondere kosten
innovatie; wenselijke nieuwe vormen van hulp aan kinderen/jongeren

Informatieavonden gemeente
Nagenoeg iedere Overijsselse gemeente organiseert eens per jaar een gemeenteavond
voor (toekomstige) geregistreerde pleegouders. Stichting Pleegouders Overijssel vervult
sinds jaar en dag een faciliterende rol tijdens deze gemeenteavonden. Onze voorzitter
Frida Kikkert is als gastvrouw aanwezig. Zij beantwoordt vragen en informeert de
aanwezigen over de toegevoegde waarde van Stichting Pleegouders Overijssel.

Website
Graag brengen we nogmaals onze website onder je aandacht

www.stichting-pleegouders-overijssel.nl
Op de pagina “Informatie” geven we je interessante leestips en links naar websites.
Op de pagina “Nieuws” is actueel pleegzorgnieuws te lezen
En in de “Agenda” informeren we je over diverse activiteiten.
Facebook vrienden
Heb je een Facebook account en wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Meld je aan bij https://www.facebook.com/Stichtingpleegoudersoverijssel/

Uitbreiding gespreksgroepen
Deel je ervaringen als pleegouder en leer van elkaar tijdens een van de vele gesprekgroepen.
Inmiddels staat de teller op 16 gespreksgroepen in Overijssel.
De laatste gespreksgroepen zijn onlangs ontstaan in de gemeenten Tubbergen en Hof van
Twente.
Op onze site lees je waar de overige gespreksgroepen zijn.
Heb je ook interesse in deelname aan zo’n groep?
Neem contact met ons op en wij kijken of en bij welke groep je kunt aansluiten.

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

een fijne vakantie
en een goed en gezond 2019!

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

