Rubicon helpt je vooruit

Deze folder is voor aspirant pleegouders

Pleegouder worden?
Bezoek een informatiebijeenkomst!
Pleegouder worden is een grote stap
Het is geen kleinigheid om de zorg voor een kind op u te nemen. Daarom organiseren we regelmatig
informatiebijeenkomsten voor mensen die erover denken pleegouder te worden. Graag nodigen we
u vrijblijvend uit om een bijeenkomst bij te wonen.
Wat kunt u verwachten?
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer informatie over het pleegouderschap en de procedure om
pleegouder te worden. De aanwezige pleegzorgwerkers vertellen vanuit verschillende perspectieven
over het pleegouderschap. Uiteraard krijgt u volop gelegenheid vragen te stellen, zodat u een
weloverwogen keuze kunt maken om wel of geen pleegouder te worden.
Data
• donderdagavond 16 januari 2020
• dinsdag 10 maart 2020
• woensdag 13 mei 2020
• donderdag 18 juni 2020
• woensdag 2 september 2020
• donderdag 12 november 2020
• woensdag 13 januari 2021
• donderdag 11 maart 2021
• dinsdag 22 juni 2021
• woensdag 15 september 2021
Locatie
Bergerweg 23 in Horn
Tijdstip
Van 19.30 tot 21.30 uur
Pleegouders zijn hard nodig
Rubicon voert regelmatig campagne om pleegouders te werven. Nieuwe pleegouders blijven
namelijk hard nodig. We werven bijvoorbeeld via tv-commercials, social media en door aandacht te
vragen voor pleegzorg in de pers: 'free publicity'. Ook sluiten we aan bij grote landelijke acties om
pleegouders te werven.

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd in het pleegouderschap? Dan kunt u zich voor een informatiebijeenkomst
aanmelden via:
pleegzorginfo@rubicon-jeugdzorg.nl
Het bijwonenvan een van onze bijeenkomsten is geheel vrijblijvend. Een bezoek verplicht u dus tot
niets.
Hopelijk tot ziens!
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