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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 Giessenlanden en 
Edam/Volendam/Zeevang. Jacqueline van Abeelen treedt hier op als coördinator en brengt vraag- 
en steungezinnen in deze gemeenten bij elkaar. 

Wat is Buurtgezinnen.nl? 
Buurtgezinnen.nl koppelt overbelaste gezinnen aan een steungezin in de buurt. Dat gebeurt in een 
periode van stress, ziekte, relatieproblemen, etc. die ten koste dreigt te gaan van de kinderen. Want 
als ouders lijden, dan lijden kinderen indirect ook.  

In veel situaties is zorg vanuit de omgeving vanzelfsprekend, maar voor sommige mensen ontbreekt 
zo’n sociaal netwerk. En mensen vinden het, ook door de individualisering van de maatschappij, 
lastig om hulp te vragen. Dan biedt Buurtgezinnen.nl op een laagdrempelige en informele wijze een 
uitkomst. 

Wie is Jacqueline? 
Naast (pleeg)ouder, hulpverlener, speltherapeut en trainer/coach, ben ik sinds kort ook biologisch 
stadsimker. Wat heb ik een bewondering voor die beestjes gekregen! Een bijenvolk vind ik een mooi 
voorbeeld van ‘eenheid’, van samenwerking en zorg voor elkaar. Ieder individu draagt bij aan het 
geheel en als er ergens iets niet goed loopt, lossen ze het samen op, omdat het volk alleen als één 
geheel kan functioneren. Dit gevoel van eenheid is in onze maatschappij door bezuinigingen en 
individualisering een stuk minder vanzelfsprekend. Ik zou het mooi vinden als mensen af en toe eens 
een voorbeeld aan een bijenvolk namen. 

Als mens ben ik benaderbaar, bereikbaar, open en eerlijk. Mensen bevestigen in hun kracht, 
meeleven met waar zij het moeilijk in hebben en geen oordeel vellen, zijn met het ouder worden 
belangrijker voor me geworden dan vanuit gestudeerde kennis ‘opleggen’ wat volgens de boeken 
goed zou zijn. 

Zorgen voor elkaar is mij met de paplepel ingegoten; in mijn jeugd woonde mijn neef een tijd bij ons, 
mijn dochter wordt door nog twee anderen opgevoed en met mijn partner heb ik naast mijn eigen 
dochter de (pleeg)zorg voor andere kinderen.  
Het Afrikaanse gezegde “It takes a village to raise a child” onderschrijf ik dan ook van harte. 

Waarom werk je voor Buurtgezinnen.nl? 
Net zoals de bijen samen en als geheel hun bestaan invullen en zaken proberen op te lossen, zo gun 
ik ook de mens zelfredzaamheid en samenwerking daarin. Als dat niet zomaar lukt, dan help ik ze 
daar graag bij. Ik wil en kan naast alle betrokkenen staan. Het is zo’n winst als de balans preventief, 
gelijkwaardig en in samenwerking hersteld kan worden. Dit dient niet alleen het kind en het hele 
gezin, maar ook de buurt. Dat maakt Buurtgezinnen.nl zo uniek en daar wil ik graag aan bijdragen. 

Voor meer informatie over het werk van Jacqueline van Abeelen, kijk op Buurtgezinnen.nl. 


