Help een kind zo thuis
mogelijk opgroeien
Een thuis zoals het er bij jou thuis uitziet

Salaam ou aleikoum, beste broeders en zusters,
Soms kunnen kinderen (tijdelijk) niet thuis wonen. Dan kan een kind in een
pleeggezin opgevangen worden. Een pleeggezin is een gezin dat een plek voor
een kind wil bieden in hun gezin als ouders dat (even) niet kunnen. Het is voor de
ouders en voor het kind fijn als een pleeggezin eenzelfde culturele achtergrond
heeft. Wij willen meer pleeggezinnen die aansluiten bij culturele achtergrond van
een kind.

Daarom zijn we op zoek naar jou!
Er is een tekort aan pleeggezinnen, en helemaal een tekort aan pleeggezinnen met
een culturele achtergrond die past bij het kind en de ouders. Daardoor komen niet
alle kinderen terecht op die plek die voor hen het meest als thuis voelt. Daar willen
Combinatie Jeugdzorg en Omnia Jeugdzorg iets aan doen! Wij vinden dat elk kind
zo thuis mogelijk op mag groeien. Kun jij zo’n thuis bieden?

De profetische traditie stelt: ‘Ik en de persoon die zorgt voor een wees, zullen
in het paradijs zo zijn’ (en hij doet zijn wijs- en middelvinger tegen elkaar aan)’

Waarom zoeken we jou?
• Omdat kinderen hun moslim-identiteit meer kunnen ontwikkelen, wanneer zij
zich mogen omringen door een pleeggezin met een vergelijkbare islamitische
cultuur en achtergrond
• Omdat zorg voor kwetsbare kinderen volgens de islamitische wet kan worden
beschouwd als ‘verplichting voor de gemeenschap’. Het is een kans om te
leven zoals Allah (Swt) dat bedoelde.
• Omdat het helpt als kinderen, ouders en pleegouders zich in elkaar herkennen
als het gaat om wie ze zijn (identiteit), taal, levensovertuiging/geloof, normen
en omgaan met elkaar.
• Omdat wij het aantal pleeggezinnen met een migratieachtergrond in onze regio
willen vergroten. Help jij ons mee?

Kun jij ons helpen?
•
•
•
•
•
•

Wil jij een kind in je gezin opvangen omdat het bij het kind thuis even niet
meer gaat?
Wil jij samenwerken met de ouders van het kind, omdat die altijd belangrijk
zijn in het leven van het kind, waar het kind ook woont?
Is opvoeden iets wat je goed kunt en leuk vindt?
Wil en kun je een kind een veilig en warm thuis bieden, ook als het gedrag van
het kind niet altijd makkelijk is?
Heb je letterlijk en figuurlijk ruimte in je huis, hart en leven?
Dan is het pleegouderschap iets voor jou!
Pleegzorg doe je niet alleen. Je krijgt altijd ondersteuning.

Meer weten? Neem contact met ons op
Najat Toub & Sanne Campfens
Omnia Jeugdzorg
n.toub@omniajeugdzorg.nl
s.campfens@omniajeugdzorg.nl
www.omnia-jeugdzorg.nl

Rowena de Graaff
Combinatie Jeugdzorg
r.d.graaff@combinatiejeugdzorg.nl
www.combinatiejeugdzorg.nl

