Nieuwsbrief SPO, editie december 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.

Nieuwe pleegzorgcampagne
Open je wereld.nu is een nieuw initiatief van Pleegzorg Nederland om
meer mensen te interesseren voor het pleegouderschap, zodat elk
kind zo thuis mogelijk kan opgroeien.
Ieder jaar zijn er namelijk 3.500 nieuwe pleegouders nodig om alle
kinderen die niet thuis kunnen wonen een stabiele omgeving te
bieden. Vier op de tien kinderen die niet thuis kunnen wonen zitten op
de basisschool, een op de drie kinderen is tiener en een groeiend
aantal kinderen is jonger dan vier jaar.
Wil je weten hoe andere mensen kinderen zo thuis mogelijk laten
opgroeien? In het Open je Wereld-magazine vertellen pleegouders,
kinderen en hun ouders hoe zij pleegzorg ervaren. Meer weten?
Ga naar www.openjewereld.nu

(Financieel) Steuntje in de rug
Particulieren en organisaties kunnen een beroep doen op St. Steunfonds Jeugdzorg Overijssel.
Het doel van dit fonds: Het verbeteren van de leefsituatie en het toekomstperspectief van
kinderen in de Jeugdzorg. Ook pleegouders en pleegkinderen kunnen in bepaalde situaties een
beroep doen op deze stichting; bijvoorbeeld voor de inrichting van een slaapkamer.
Wil je weten wat nog meer mogelijk is? Kijk op www.steunfondsjeugdzorgoverijssel.nl

Recht is niet altijd recht
Donderdagavond 14 november jl. vond er weer een succesvolle SPOthemabijeenkomst plaats. Dit keer heeft de Amsterdamse advocaat
Mariska Kramer ons wegwijs gemaakt in de rechten (en plichten) die
je als pleegouder hebt. Met name door de interactie met de
aanwezigen was de presentatie van Mariska Kramer veel omvattend
en informatief. Mariska Kramer heeft het boek “Paraplu voor
pleegouders in de juridische praktijk” geschreven (te bestellen bij
Bol.com.) In dit boek vind je ook een handig schema “Rechten van
pleegouders bij dreigende overplaatsing van een pleegkind”.
Het schema is ook te vinden op onze website op de webpagina
“Informatie” bij de rubriek “Overig”.

Oproep vrijwilligers
Het bestuur van SPO is dringend op zoek naar vrijwilligers. Je hoeft geen pleegouder te zijn
om vrijwilliger bij ons te worden, maar uiteraard is het wel wenselijk dat je pleegzorg een
warm hart toedraagt. Werkzaamheden kunnen variëren van hand-en-spandiensten bij een
evenement of bijeenkomst tot bijvoorbeeld het beheer van de mailbox of een (toekomstige)
bestuursfunctie.
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.

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

