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UITNODIGING
Themabijeenkomst

De rechten en plichten van pleegouder en pleegkind
De themabijeenkomst van Stichting Pleegouders Overijssel (SPO) staat dit keer in het teken van de
belangen en rechten van pleegouders en hun pleegkinderen.
Weet jij welke rechten en plichten je als pleegouder exact hebt en wat je allemaal kunt betekenen
wanneer het om het belang van je pleegkind gaat? Advocaat Mr. Mariska Kramer is deskundige op dit
gebied en weet ongetwijfeld antwoord te geven op al dit soort vragen.
Mariska Kramer is een zeer ervaren advocaat, gespecialiseerd in jeugdbescherming. In haar advies- en
procespraktijk staat zij pleegouders bij en adviseert zij pleegzorgaanbieders en gecertificeerde
instellingen. Ook in haar nevenfuncties maakt Mariska zich sterk voor het belang van het (pleeg)kind.

Wanneer?

Donderdag 14 november 2019

Hoe laat?

Vanaf 19.00 uur: ontvangst met koffie/thee
van 19.30 tot 22.00 uur: presentatie

Waar?

Het Vischnet, Grotestraat 68
te Nijverdal (links naast de kerk)

Kosten?

De toegang is gratis

Wil je erbij zijn?
Stuur dan een mail met de naam/namen van 1 of 2 bezoekers,
adres en telefoonnummer naar
contact@stichting-pleegouders-overijssel.nl
Heb je nu al een vraag voor Mariska Kramer?
Vermeld deze dan alvast in je aanmeldingsmail.
Let wel: vragen over persoonlijke casussen zijn niet toegestaan!
Het aantal bezoekers voor deze interessante avond hebben we gesteld op maximaal 60.
Toekenning vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst (max. 2 personen per aanmelding).
Ook medewerkers van pleegzorg gerelateerde organisaties mogen zich aanmelden. Echter, wanneer
we meer dan 60 aanmeldingen ontvangen, krijgen aanmeldingen van pleegouders voorrang.
NB: behoor je NIET tot de gelukkigen die deze avond kunnen bijwonen, omdat er al 60 geregistreerde
bezoekers zijn, ontvang je hiervan z.s.m. persoonlijk bericht van ons.

We zien je aanmelding graag tegemoet!

Vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Pleegouders Overijssel

Parkeeradvies !!
Vanaf de verkeerslichten aan de Grotestraat bij het politiebureau
tot aan de Reggebrug (richting Almelo) is het gratis parkeren.
Let op: parkeren bij de Aldi en de Lidl is voor hun klanten!
Je loopt kans dat je auto daar weggesleept wordt.
Parkeren kan ook op de parkeerplaats bij het NS-station aan de Leo ten Brinkeweg, bij het afgebroken
station aan de Stationsstraat, Storkstraat (achter de Woningstichting), of achter het Politiebureau
(uiteraard overal in de parkeervakken). Of betaald parkeren bij de parkeermeters elders. Parkeren op
het terrein bij de Albert Heijn is voor anderhalf uur met de blauwe parkeerkaart.

