De opvoeding van een pleegkind; een ontdekkingsreis die je verrijkt
Ze zijn er 'zo ingerold', Piet de Haas en zijn vrouw. Ze zijn pleegouders in de gemeente
Venlo. In die gemeente begeleidt Rubicon jeugdzorg 64 pleegouders met de opvoeding van
hun pleegkinderen. Samen met Pleegzorg Nederland en de collega-organisaties vraagt
Rubicon aandacht voor het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Op dit
moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Het afgelopen jaar was de instroom
van nieuwe pleegouders voor het eerst lager dan de uitstroom waardoor een groot tekort
dreigt. Ook de vraag naar gedeeltelijke pleegzorg, zoals weekend- en vakantieopvang, is
groot.
Vanzelfsprekend
In het 'netwerk' van Piet en zijn vrouw, bij de mensen om hen heen, had een kind hulp nodig.
Voor hen was het vanzelfsprekend dat zij die hulp gingen verlenen. Zoals Piet zegt: 'We zijn
stikgelukkig met pleegzorg. De eerste jaren waren heftig, want je krijgt een kind met een
rugzakje. Je komt van alles tegen en je loopt tegen hele andere dingen aan dan met de
opvoeding van je eigen kinderen. Maar we kregen een goede begeleiding van Rubicon en
met behulp van diverse trainingen lukten het ons om er samen uit te komen. Een kind weer
op de rails krijgen, dat is zoiets leuks!' Piet vindt de opvoeding van een pleegkind een
ontdekkingsreis. 'Het verrijkt je', zegt hij.
Volgens hem zijn pleegouders de pleitbezorgers voor hun pleegkinderen. Ze zijn het
klankbord voor het kind. En niet alleen voor hen, maar ook voor de scholen en verenigingen
van de kinderen. Ze krijgen vaak een etiket opgeplakt en dat verdienen ze niet. 'Het zijn
normale kinderen, maar ze hebben soms wat meer aandacht nodig. Of er zijn dingen waarop
gelet moet worden. Vraag dat aan de pleegouders en het wordt voor iedereen
gemakkelijker', laat Piet weten.

Pleegouderraad
Piet is ook lid van de Pleegouderraad (POR) van Rubicon. In die raad zitten 5 pleegouders
die de belangen behartigen van de pleegouders. Ze zijn de 'stem' van de pleegouders
binnen Rubicon. De POR is een onafhankelijk orgaan dat los staat van de organisatie. Maar
ze behartigen niet alleen de belangen van de pleegouders. Ze willen ook de politiek, zowel
landelijk als lokaal, informeren en aanspreken op het belang van een goede pleegzorg en de
rol van de pleegouder daarin. De POR is dus geen klachtenbureau, maar een enthousiaste
groep pleegouders die zaken willen oppakken. Zaken waarbij de kinderen altijd centraal
staan. Piet is niet alleen pleitbezorger voor hun eigen pleegkind en de pleegouders binnen
Rubicon, hij wil ook een oproep doen aan mensen die 'ruimte in hun huis en in hun hart
hebben'. Volgens hem is pleegouder zijn een prachtige ervaring.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over pleegzorg? Kijk op onze website voor informatie of bezoek een
van onze voorlichtingsbijeenkomsten.

