JEUGDGEZONDHEIDSZORG

STEUNGEZIN WORDEN?
KLEINE MOEITE, GROOT PLEZIER!

MELD JE AAN VOOR HET VRIJWILLIGERSPROJECT

INHUIS STEUNGEZINNEN

LAAGDREMPELIG

De ondersteuning door een steungezin is geen hulpverlening. Een steun
gezin biedt ook geen nachtopvang, zoals een pleeggezin. Geen bijzondere
uitstapjes, maar gewoon een kopje thee na school of samen knutselen. De
kinderen draaien een paar uur per week mee in jouw gezin en kunnen zich
zo positief blijven ontwikkelen. Uitgangspunt is maatwerk: wat heeft het
gezin nodig en wat kan jij bieden?

PASSEND BIJ JOUW SITUATIE

Wij zorgen voor een passende match waarbij vrijwilligheid en continuïteit
belangrijke uitgangspunten zijn. Een pedagogische achtergrond is niet
nodig, we zoeken mensen die ervaring hebben met kinderen én graag in een
kind investeren. Steungezin word je door een dag of dagdeel per week of
per maand een kind op te vangen. Het kind krijgt bij jullie rust, veiligheid en
gezelligheid. Zo lang als het nodig is of jij het wenst. De ouders blijven altijd
verantwoordelijk voor het kind.

INHUIS STEUNGEZINNEN IS EEN VRIJWILLIGERSPROJECT MET PROFESSIONELE ONDERSTEUNING VAN YUNIO.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN
Wil je meer informatie of je aanmelden,
ga dan naar www.yunio.nl of neem contact
op met één van de coördinatoren:

Madelon Misasa: 06 10 12 37 45
Dorien Luesink: 06 57 13 74 25
E-mail: inhuissteungezinnen@yunio.nl

GROEIEN DOE JE SAMEN
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Werk, financiën, kinderen, familieperikelen... Veel ouders hebben wel
eens moeite om alle ballen hoog te houden. Vroeger klopte je dan aan
bij oma, of de buurvrouw hielp je uit de brand. Tegenwoordig zijn
gezinnen steeds meer op z ichzelf aangewezen. En dat terwijl je elkaar
met een klein beetje aandacht al enorm kunt helpen. Ben jij dol op
kinderen, en ben jij bereid om een kind uit de buurt eens van school te
halen of mee te nemen naar de speeltuin om de hoek? Meld je dan
aan als steungezin voor het vrijwilligersproject Inhuis Steungezinnen.

