Er was plek voor nog een kind, daarom kozen we voor pleegzorg
Jaap en Mirjam Hoogland zijn pleegouders in de gemeente Venray waar Rubicon jeugdzorg
de begeleiding verzorgt van 19 pleeggezinnen. Samen met Pleegzorg Nederland en de
collega-organisaties is Rubicon voortdurend op zoek naar nieuwe pleegouders. In Nederland
zijn ruim 19.000 pleegkinderen en er staan nog veel kinderen op een wachtlijst! Pleegouders
voor deze kinderen zijn heel hard nodig. In 2017 was de instroom van nieuwe pleegouders
voor het eerst lager dan de uitstroom. Dat wil zeggen dat er een groot tekort is en dat de
behoefte aan nieuwe pleegouders voor alle vormen van pleegzorg nog groter is.
Bewuste keuze
Jaap wil graag vertellen waarom hij en zijn vrouw gekozen hebben voor pleegzorg. Hij maakt
in het gesprek meteen duidelijk dat ze destijds ook heel bewust hebben gekozen voor
langdurige pleegzorg. Voor hun zoon Bas wilden ze een broer of zus, liefst een jongere
broer. De keuze tussen adoptie en pleegzorg was gauw gemaakt; het zou pleegzorg worden.
Adoptie duurde te lang en dan zou het leeftijdverschil tussen de kinderen te groot zijn, dat
wilden ze niet. 'We hadden heel erg de behoefte om nog een kind op te voeden', vertelt
Jaap.

Een paar maanden nadat ze bij Rubicon het voorbereidingsprogramma hadden afgesloten
om pleegouder te worden, kregen ze de vraag of ze een kind van 5 jaar, voor een
vakantieperiode van 3 weken wilden opvangen. Als een vakantiepleegkind, maar ook om te
kijken hoe het van beide kanten zou bevallen. Zoon Bas was toen 9 jaar. Jaap en Mirjam
vertelden hem wel dat er een kind vakantie kwam vieren in hun gezin, maar nog niet dat hij
wellicht langer in hun huis kwam wonen. Het klikte onderling in het gezin. Jaap: 'Het was een
gemakkelijk en stil kind; onze pleegzoon is in veel dingen onze tegenpool. Wij zijn 'talig'
ingesteld, praten veel en gemakkelijk en hij is stil en is niet gewend veel te praten. Voordat
hij bij ons kwam wonen, was dat een overlevingsstrategie voor hem; zich zo onzichtbaar
mogelijk maken door stil te zijn. Hij dacht, als ik niets doe, doe ik ook niets fout. Maar hij

paste prima in ons gezin en een tijdje na die vakantieperiode is hij als onze pleegzoon bij ons
komen wonen. Bas reageerde nuchter en liet weten dat het hem wel leuk leek.'
Jaap en Mirjam waren zich bewust van het feit dat een pleegkind meestal een rugzakje
meebrengt, maar ze wilden graag helpen. Jaap's vrouw Mirjam was de eerste jaren overdag
thuis en kon daardoor meer aandacht besteden aan beide kinderen. Hun pleegzoon heeft
altijd contact gehouden met zijn moeder en bezoekt haar regelmatig. Met zijn vader heeft hij
nu geen contact meer. 'Het zijn voor hem twee verschillende werelden, bij ons thuis en bij
zijn moeder', vertelt Jaap, 'We hebben verschillende regels en dat was natuurlijk wennen,
maar je merkt dat hij echt behoefte heeft aan structuur en regelmaat en die kunnen wij hem
bieden.' Hun pleegzoon doet het goed op school en ontwikkelt zich langzaam maar zeker
goed. Het klinkt allemaal gemakkelijk, maar dat is het natuurlijk niet altijd. 'Omdat hij niet echt
een 'vaderrol' heeft gekend, heb ik het gemakkelijker', zegt Jaap, 'Mirjam daarentegen zit in
de moederrol en daar verzette hij zich nogal eens tegen. Maar we zijn blij met onze
pleegzoon als aanvulling in ons gezin en willen hem graag een goede basis meegeven.' Het
verschil in leeftijd tussen de twee jongens bleek een goede keuze te zijn en de broers gaan
goed met elkaar om. 'Hij haakt wel eens af tijdens onze drukke gesprekken aan tafel. We zijn
nu eenmaal een gezin dat gemakkelijk en veel praat', lacht Jaap.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over pleegzorg? Kijk op onze website voor informatie of bezoek een
van onze voorlichtingsbijeenkomsten.

