Zo vanzelfsprekend kan pleegzorg zijn
Connie en haar man Jan vinden het pleegouderschap eigenlijk vanzelfsprekend; hun huis
stond altijd open voor vrienden en vriendinnen van hun eigen kinderen, waarom dan ook niet
voor een pleegkind. Ze zijn pleegouders in de gemeente Beesel en worden begeleid door
Rubicon jeugdzorg. Toen Connie jaren geleden een kapsalon aan huis startte, wilde ze het
pleegouder worden een kans geven. Jan is vrachtwagenchauffeur en door de week van huis,
maar dat is voor haar geen reden om niet te kiezen voor pleegzorg. Ze bezochten een open
dag bij een pleeggezin in de buurt en gingen de uitdaging aan.

Niet uit het veld te slaan
Toen het eerste pleegkind, een puber van 15, in huis kwam, was dat helaas niet meteen een
succes. Ze paste niet in het gezin met de twee eigen jongvolwassen dochters. Connie: 'Ik
vroeg me wel af of ik iets fout gedaan had, maar de begeleiding van Rubicon was zo fijn
geweest. Onze pleegzorgwerker kon ik altijd bellen, maar het klikte gewoon niet met het
pleegkind. Dat kan gebeuren.' Maar het gezin liet zich niet uit het veld slaan en bleef positief.
Rubicon stelde voor om een vakantiepleegkind in het gezin op te nemen. Een
vakantiepleegkind komt, zoals de naam al zegt, alleen in de vakantieperiodes in het gezin
om het pleeggezin, waarin het kind eigenlijk verblijft, te ontlasten. Weekendpleegzorg is
eenzelfde variant. Aan beide varianten van pleegzorg is ook veel behoefte en ze zijn net zo
betekenisvol voor pleegkinderen als het volledig pleegouder zijn.
Aandacht en begeleiding
Tim, het vakantiepleegkind van 8 jaar, bleek twee jaar geleden wel prima in het gezin te
passen. Wat meehielp was natuurlijk dat hij in de vakantieperioden leuke dingen met het
gezin ondernam. 'Hij associeert ons nog steeds met 'leuke dingen doen', lacht Connie. Ook
nu, nadat hij naar een ander pleeggezin is gegaan, hebben ze nog steeds contact. Tim komt

zelfs spelen met Marco, hun huidige pleegkind, die van dezelfde leeftijd is. Want het was
duidelijk dat dit de leeftijdscategorie was die beter bij hun gezinssamenstelling paste. Connie
heeft absoluut geen spijt dat ze met pleegzorg is gestart. 'Marco is een innemend kind en
draait de hele familie om zijn vinger. Maar je weet dat een pleegkind een rugzakje heeft en
dat je daar tijd voor vrij moet maken.' Ze worden begeleid door een team van Rubicon met
daarin ook een gedragswetenschapper. Marco is prima op zijn plek in de rust van het gezin,
maar daarbuiten heeft hij meer aandacht en begeleiding nodig. 'De gedragswetenschapper
legt uit waarom Marco reageert zoals hij reageert. Zo leren we elkaar beter begrijpen. Hij kan
nu goed alleen spelen, terwijl hij twee jaar geleden niet eens wist wat hij met speelgoed
moest doen' zegt Connie. Ze vindt het belangrijk om goed contact te houden over haar
pleegkind met alle partijen. 'En niet alleen wanneer dingen niet goed gaan. Maar ook
wanneer het wel goed gaat, breng ik bijvoorbeeld de voogd en pleegzorgwerker per mail op
de hoogte. Ik wil niet pas iets laten weten wanneer er problemen zijn. Dat kost tijd, maar het
is fijn om te zien hoe Marco zich in de afgelopen twee jaar heeft kunnen ontwikkelen en daar
ben ik dankbaar voor.'
Meer informatie
In de gemeente Beesel begeleidt Rubicon 7 pleeggezinnen. Samen met Pleegzorg
Nederland en de collega-organisaties is Rubicon voortdurend op zoek naar nieuwe
pleegouders. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen en er staan nog
veel kinderen op een wachtlijst! Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard
nodig. Het afgelopen jaar was de instroom van nieuwe pleegouders voor het eerst lager dan
de uitstroom, waardoor een groot tekort dreigt.
Wilt u meer informatie over pleegzorg? Kijk op onze website voor informatie of bezoek een
van onze voorlichtingsbijeenkomsten.

