
hallo jeugdbeweging!
#doneerjejeugdbeweging

Wist je dat er meer dan 10.000 pleegkinderen zijn in Vlaanderen? Zij wonen in een pleeggezin omdat hun 

ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Toch wachten nog 600 kinderen op een plekje 

in een warm gezin.  Jullie kunnen helpen! Doneer tijdens de Week van de Pleegzorg, van 9 tot 18 november, 

jullie jeugdbeweging aan pleegzorg en help ons zoeken naar nieuwe pleeggezinnen.

Hoe?
Wij ontwikkelden een leuke bingo met opdrachten om in jullie jeugdbeweging te spelen. Je speelt dit spel per 

(leeftijds)groep. In één jeugdbeweging kunnen dus verschillende groepen meedoen.

Waarom?
10.000 pleegkinderen in Vlaanderen, dan zitten er ongetwijfeld ook een heleboel pleegkinderen in de 

jeugdbeweging. Misschien ook wel bij jullie? Bovendien zijn pleegkinderen ook gewoon kinderen die graag 

spelen, ravotten, knutselen, kampen bouwen en met vriendjes optrekken. En dat is net waar jullie goed in zijn, 

toch?

Een goede daad met jouw jeugdbeweging!
Door deel te nemen aan deze actie zetten jullie pleegzorg extra in de kijker. Dat is belangrijk omdat heel wat 

mensen niet goed weten wat pleegzorg precies is. Misschien heeft één van jullie leden wel enorm geëngageerde 

ouders, die graag een kind willen opvangen in hun gezin. Of misschien komt de buurvrouw wel naar onze 

infoavond omdat jullie een foldertje in haar bus staken. Of wie weet leerde Jos, stamgast van het café waar 

jullie pleegzorg-bierviltjes legden, wel iets bij over het thema.

Maar ook voor jullie valt er wat te winnen!
Voor wat, hoort wat! Daarom willen wij alle deelnemers natuurlijk uitgebreid bedanken. Hebben jullie een volle 

bingo-rij? Dan ontvangen jullie een leuk Pleegzorg-Pretpakket vol spelmateriaal voor jullie jeugdbeweging. 

Een volle kaart? Wauw! Dan maken jullie ook nog eens kans op een grafitti-, circus- of percussieworkshop.

Registreer snel jouw jeugdbeweging…
…via www.pleegzorgvlaanderen.be/doneerjejeugdbeweging en wij bezorgen jullie al het materiaal dat 

je nodig hebt: folders, affiches, placemats en bierviltjes, plaktattoo’s, Pleegzorg-ren-je-rot-spel, … Registreren 

doe je vóór 15 oktober. De actie zelf loopt tijdens de Week van de Pleegzorg, van 9 tot en met 18 november 

2018. Vervolgens dien je ons al jouw bewijsmateriaal (foto’s, filmpjes, geschreven informatie) én een foto van 

de ingevulde bingokaart te bezorgen voor 25 november. Dat kan via info@pleegzorgvlaanderen.be. De 

winnaars van de workshop worden persoonlijk gecontacteerd. 

Alvast een dikke dankjewel!
Het team van Pleegzorg Vlaanderen



Enkele weetjes over pleegzorg! 

 Pleegzorg is niet hetzelfde als adoptie. Bij pleegzorg staat ouderschap delen  
 centraal. Ouders zien hun kinderen regelmatig en worden betrokken bij de  
 opvoeding.

 Er zijn momenteel ongeveer 5000 pleeggezinnen in Vlaanderen.

 Sommige pleegkinderen wonen 7 dagen op 7 bij hun pleeggezin, andere  
 kinderen alleen af en toe een weekend of tijdens vakanties. 

 Ook jonge vluchtelingen die zonder ouders in ons land aankwamen kunnen  
 terecht binnen pleegzorg.

 Er bestaan ook zogenaamde crisisgezinnen, die kinderen opvangen die  
 dringend een andere thuis nodig hebben, soms zelfs nog dezelfde dag.

 Het is niet makkelijk om pleeggezinnen te vinden die broers en zussen  
 samen willen opvangen.

 Ook volwassenen met een beperking kunnen in een pleeggezin wonen. We  
 noemen hen ‘pleeggasten’.

 Er zijn in Vlaanderen 5 diensten voor pleegzorg: één in elke provincie.

 Pleegzorgers kunnen alleenstaand of samenwonend zijn, holebi of hetero  
 zijn en wel of geen kinderen hebben.

 Voor kinderen van andere origine zoeken we pleeggezinnen die dezelfde  
 culturele achtergrond hebben. Bij voorkeur wonen bijvoorbeeld Turkse  
 kinderen in een Turks pleeggezin.

Meer weten of pleegzorg? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website: 
www.pleegzorgvlaanderen.be!

Vragen over deze actie? Aarzel niet om contact op te nemen via mail op 
info@pleegzorgvlaanderen.be, via Facebook op www.facebook.com/
pleegzorgvlaanderen of telefonisch op het nummer 0800 30181.


