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Wat is jullie gezinssamenstelling
“We zijn met twee mannen en twee
pleegzoontjes.”
Wat gaf de doorslag om je aan te melden
als pleegouder destijds
“We hebben veel kennis, mogelijkheden
en middelen in huis om onze "kinderen"
een warm nest te bieden. Daarnaast
hadden wij altijd al de wens om ook een
gezin te stichten. Met twee mannen is
Afbeelding ter illustratie
dat wat lastiger. Het gezin is voor ons
compleet. Wel realiseren wij ons maar al te goed dat we de opvoeders/pleegpapa's zijn en dat de
kinderen natuurlijk ook biologische ouders hebben. We zullen hen zoveel mogelijk betrekken in alle
keuzes die we maken rondom onze kinderen.
Welke vorm van pleegzorg (wat voor plaatsing) heb je nu en hoe lang al
“We zijn gestart met kortdurend (met uitloop tot langdurig). We hebben bij beide jongens langdurige
pleegzorg.”
Hoe heb je het eerste jaar als pleegouder ervaren, wat vond je moeilijk en wat vond je goed gaan
“De onzekerheid en angst om de kinderen kwijt te raken. Je gaat je op een gegeven moment ook
echt hechten aan de kinderen. Pleegzorg brengt met momenten ook veel onduidelijkheid met zich
mee. Hier moet je mee om leren gaan. Wat we fijn vonden was de samenwerking met onze
pleegzorgbegeleider. Zij is als het ware de spin in het web; ze komt op voor de belangen van je
kinderen en zit tussen pleegouders en biologische ouders in. Je kunt haar altijd vragen om hulp,
advies en/of om mee te denken over verschillende kwesties.
Wat zou je tegen mensen willen zeggen die overwegen pleegouder te worden
“DOEN! Het is een enorme verrijking van je leven en je kunt het leven van een kind zoveel mooier
maken. Wel een kanttekening; wees je bewust van waar je grenzen en wensen liggen als het gaat om
de keuze te maken voor welke type pleegzorg en pleegkind je gaat. Dit moet in balans zijn. Ook moet
je het samen met je partner doen. Als de ene partner het wel ziet zitten en de ander niet dan is mijn
advies om het niet te doen. Blijf achter je keuze staan en probeer in te schatten wat jij of jullie
"aankunnen" en ook willen dragen. Hier aan een verschil in zitten.”

