Nieuwsbrief SPO, editie juli 2019
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.

Blijf goed geïnformeerd
Om iedereen zo goed mogelijk te informeren communiceren we nieuws, evenementen en andere
belangrijke informatie via onze website en nieuwsbrieven. Aanmelden bij onze Facebookpagina kan
uiteraard ook.
Wil je echt goed op de hoogte blijven van wat er speelt op pleegzorggebied, breng dan regelmatig een
bezoek aan onze website www.stichting-pleegouders-overijssel.nl. Op de pagina “Informatie” vind je
bijvoorbeeld wetenswaardigheden in de vorm van boeken, websites en documentaires.
Via de pagina “Nieuws” houden we je op de hoogte van diverse actuele pleegzorgontwikkelingen.

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.
Tot onze spijt hebben twee vrijwilligers onlangs aangegeven tijdelijk meer tijd en aandacht
nodig te hebben voor hun pleegkinderen. Uiteraard hebben we hier alle begrip voor.
Wil jij ook met ons meedenken en vooral meedoen?
Meld je dan aan als vrijwilliger en neem contact op met ons op
via telefoonnummer (06) 41 45 55 56.

Delen is vermenigvuldigen
Gespreksgroep nummer 17 is een feit. Nadat we onlangs gespreksgroepen zijn gestart in de
gemeenten Tubbergen en Hof van Twente is vorige maand de 17 e gespreksgroep gestart in
Steenwijk. Tijdens deze bijeenkomsten wordt kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld.
De aanwezigen zijn allen pleegouder en erkennen en herkennen elkaars gevoel en emoties.
Uiteraard is er ruimte om je hart te luchten en stoom af te blazen en dat haalt soms de kou al
uit de lucht.
“Deze gespreksgroepen zijn een feest van herkenning, heerlijk! Hier begrijpen ze tenminste wat
ik voel en bedoel”, aldus een van onze frequente bezoekers.

Opa/oma én opvoeder?
Naast de 16 “gewone” gespreksgroepen bestaat er al geruime
tijd ook een groep voor pleeggrootouders. “Waarom voor hen
een aparte groep?”, zul je misschien denken.
Simpelweg omdat pleeggrootouders nogal eens geconfronteerd
worden met specifieke problematiek. Denk alleen maar eens aan
het (vaak grote) leeftijdsverschil tussen kind en pleegouder.
Maar ook de verschillende rollen die je hebt; opa en oma, maar
ook opvoeder. Daarnaast ben je ook nog eens ouder van het
kind, wiens kind jij in huis hebt. En wat te denken van social
media en andere ontwikkelingen waarmee deze generatie pleegouders misschien niet of weinig te maken heeft gehad. Hoe fijn
is het om dat te delen met mensen die hetzelfde ervaren en
samen tot mooie oplossingen te komen.
De bijeenkomsten van deze bijzondere groep zijn in Nijverdal.
Wil je hier meer over weten?
Onze voorzitter Frida Kikkert vertelt je er graag meer over.

Jaarverslag 2018
Een dezer dagen verschijnt het jaarverslag 2018 van Stichting
Pleegouders Overijssel. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op
de pagina “Over Ons” op onze website.
Na de titels “In de kinderschoenen” (2016) en “De grote stap”
(2017), is voor het jaarverslag 2018 gekozen voor de titel “Hink
stap sprong”. Dit jaar verwijst de titel naar de onzekere
toekomst van pleegouders en hun gezin. Soms hink je op twee
benen, soms moet je een stap terug of opzij doen en hopelijk
maak je veelvuldig een sprong vooruit.

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

