
 

Iets kunnen betekenen voor een ander … 
 
Irma de Groot 
Coördinator Buurtgezinnen.nl Gemeente Zaanstad 
 
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 
Zaanstad. Irma de Groot treedt hier op als coördinator en brengt vraag- en steungezinnen 
in deze gemeente bij elkaar. 

Wat is dat: Buurtgezinnen.nl? 
Buurtgezinnen.nl is een nieuw initiatief, waarbij gezinnen met elkaar in contact worden 
gebracht. Het gaat dan om gezinnen die op een bepaald vlak hulp kunnen gebruiken. Dat kan 
van alles zijn; een alleenstaande moeder die erg onzeker is over de opvoeding en die geen 
familie heeft waar ze op terug kan vallen. Of een gezin met een ziek kind, waarbij er weinig 
tijd en aandacht is voor de andere kinderen in het gezin. Het draait allemaal om gezinnen die 
overbelast dreigen te raken. Zo’n gezin (vraaggezin) wordt gekoppeld aan een steungezin, 
waarin ervaren opvoeders een handje helpen. Het werkt heel laagdrempelig: zowel vraag- 
als steungezinnen melden zichzelf aan via de site. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met 
ze op en ga op zoek naar een goede match. 
 

En wat maakt de combinatie ‘Irma’ en ‘Buurtgezinnen.nl’ zo goed? 
Ik ben moeder van een zoon van 9 en daarnaast vangen mijn man en ik als crisis- en 
weekendpleegouders regelmatig kinderen op. Zo ben ik als pleegmoeder veel in contact 
geweest met gezinnen die geen netwerk van familie, vrienden of buren hebben. Dat komt 
echt vaak voor, terwijl het zo eenvoudig zou kunnen zijn om op die manier wat steun te 
krijgen. Ik heb zelf altijd veel geluk gehad met de mensen om mij heen, waarop ik een 
beroep kon doen, maar dat geldt dus voor veel mensen niet. Daar kan ik via 
Buurtgezinnen.nl in Zaanstad nu een rol in spelen.  
 
Als pleegmoeder heb ik ook gezien dat je – al is het voor korte tijd – iets kunt betekenen 
voor een ander. Wanneer mensen hun leven weer wat beter op de rit hebben, is de steun 
minder nodig. Zo werkt dat bij Buurtgezinnen.nl ook. Er zijn heel veel mensen die graag een 
ander willen helpen, maar niet weten hoe of waar zij terecht kunnen. Dit is een heel mooie 
manier, die gericht is op kinderen en gezinnen. Gezinnen in alle delen van Zaanstad, van 
Assendelft tot Zaandam kunnen voor meer informatie of om zich aan te melden, kijken op 
onze website. 
 
Voor meer informatie over het werk van Irma de Groot, kijk op Buurtgezinnen.nl. 

 


