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De missie van de Stichting Buurtgezinnen.nl is: bevorderen dat kinderen veilig en gezond kunnen 
opgroeien in hun eigen gezin en voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. In tien 
gemeenten in Nederland is deze stichting inmiddels actief waaronder in Amsterdam, stadsdeel 
Zuid. Anjo van Hout brengt, als coördinator Buurtgezinnen, vraag- en steungezinnen in dit 
stadsdeel bij elkaar. 

Hoe zou je je werk voor Buurtgezinnen.nl omschrijven? 
We willen op een laagdrempelige manier ondersteuning bieden aan gezinnen die overbelast zijn. Die 
overbelasting kan om allerlei redenen zijn ontstaan; door ziekte in het gezin of in de directe 
omgeving, door het verlies van een baan, door financiële problemen. Dan kan de emmer overlopen 
en komen soms de kinderen in het gedrang. Met een klein beetje steun kan zo’n gezin vaak alweer 
en heel eind op weg geholpen worden, zonder meteen in de officiële zorgverlening terecht te komen. 

Welke ervaring heb je zelf met overbelaste gezinnen? 
Ik heb, onder andere, in de pleegzorg gewerkt en voor Unicef in Moldavië een soortgelijk project als 
Buurtgezinnen opgezet. Daar ben ik met meerdere overbelaste gezinnen in aanraking gekomen en 
wat me telkens opvalt is dat je twee verschillende (sociale) werelden bij elkaar brengt. Die van het 
overbelaste gezin en die van het steungezin. Dit levert over en weer wat op. Die wederkerigheid is 
ook onderdeel van Buurtgezinnen. In eerste instantie draait het om het ondersteunen van het 
overbelaste gezin. Maar we vragen ook altijd wat dit gezin weer terug kan doen, bijvoorbeeld voor 
het steungezin of voor anderen in hun directe omgeving. 

Wat drijft jou om voor Buurtgezinnen aan de slag te gaan? 
Ik heb veel affiniteit en passie voor opgroeiende kinderen en hun gezinnen, ook als dingen in het 
gezin niet zo soepel gaan. Dan is het mooi als je merkt dat je als ‘buitenstaander’ soms net dat 
steuntje kan bieden, waardoor je écht het verschil maakt en ze weer op de rit komen. Dit begint met 
oprechte aandacht en het tonen van begrip, over en weer. Dat hoop ik, samen met de 
steungezinnen, in stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam te kunnen bereiken. 

 

Voor meer informatie over het werk van Anjo van Hout, kijk op Buurtgezinnen.nl. 


