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Beste pleegouder,
Van 31 oktober tot en met 7 november is het de Week van de Pleegzorg. Dat vinden wij een goed
moment om de waardering voor jullie gezin te laten blijken. In deze week willen we daar graag bij stilstaan
en wat van ons laten horen. We vinden het fijn om elkaar te ontmoeten en te spreken.
Daarom nodigen we jullie gezin graag uit voor een hapje en een drankje op:
woensdagmiddag 14 november van 14:30 uur - 17:00 uur in het Dorpshuis Rijneiland 7 Odijk.
Sinds 2015 is de Jeugdwet ingevoerd. De gemeente heeft de taak om jeugdhulp te bieden. We willen met
z’n allen, dat kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen, zo min mogelijk naar een instelling
gaan. Een warm vervangend gezin is meestal beter. Daarom willen we graag meer pleeggezinnen vinden
en pleeggezinnen zo goed mogelijk ondersteunen. Een kind binnen je gezin opvangen is echter
gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Jullie hebben ervaring hiermee. Wat gaat goed? Wat kan beter? Waar loop je tegenaan? Waar kan je
extra steun gebruiken? Graag horen wij en andere belangstellenden jullie verhalen om van elkaar te leren.
Het zal fijn zijn als andere ouders die pleegouderschap overwegen kunnen horen hoe het in de praktijk is.
Wie weet helpt het om ook die stap te zetten.
We nodigen op de Open middag ook pleegzorgaanbieders en consulenten van het Centrum voor Elkaar
uit. Daarnaast zal Stichting kledingmagazijn
‘Je mag er zijn’ deelnemen aan de middag
http://woudenberg.jemagerzijn.nl/
De kinderen hoeven niet stil te zitten, er zal iets leuks te doen zijn in de sporthal van het dorpshuis. Meld
je zo spoedig mogelijk aan bij Lia van den Heuvel via mailadres L.vandenheuvel@bunnik.nl. en vermeld
met hoeveel personen je komt. Verder vinden we het prettig om de leeftijd van de kinderen te weten, want
dan stemmen we de activiteiten daarop af.
Aan het einde van de middag kom ik, wethouder Jorrit Eijbersen, langs om te horen hoe de middag verliep
en welke ideeën of opmerkingen naar voren gekomen zijn. Ik ben benieuwd.
We kijken uit naar jullie komst!

De gemeente Bunnik gaat steeds meer digitaal.
Daarom ontvangt u deze brief via e-mail en niet meer op papier.
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Tot slot
Heeft u nog vragen? Belt u dan met de gemeente op telefoonnummer 030 – 659 48 48 en vraag naar Lia
van den Heuvel of Josca Ligteringen. U kunt eventueel ook een e-mail sturen naar
j.ligteringen@bunnik.nl. Deze zaak heeft nummer 634564 gekregen. Wilt u dit zaaknummer noteren op de
correspondentie en/of bij de hand houden als u vragen heeft of wilt overleggen? Dan kunnen wij u sneller
helpen.
Met vriendelijke groet,

J.J. Eijbersen,
wethouder van Bunnik,

