
 

Er op een gewone manier voor elkaar zijn 

Margret van Paassen 
Coördinator Buurtgezinnen.nl Gemeente IJsselstein 
 
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 IJsselstein. Margret van 
Paassen treedt hier op als coördinator en brengt vraag- en steungezinnen in deze gemeente bij 
elkaar. 

Wat houdt Buurtgezinnen.nl volgens jou in? 
Eigenlijk net zoals vroeger toen de buren er ook gewoon voor elkaar waren. De afgelopen jaren voelde 
iedereen zich vooral verantwoordelijk voor zichzelf maar nu zie je weer een beweging terug naar het 
samen doen. De vraag is: wat kunnen we voor elkaar betekenen in een buurt of dorp? Buurtgezinnen.nl 
helpt bij het in contact brengen van gezinnen die het moeilijk hebben met gezinnen die steun willen 
bieden. Gezinnen kunnen samen, in vrijheid, besluiten wat er nodig is. Zo kunnen er relaties ontstaan 
met een langdurig karakter. Net zoals bijvoorbeeld bij pleegzorg, maar bij Buurtgezinnen.nl is de band 
‘vrijer’ en laagdrempeliger. Buurtgezinnen.nl wil er op tijd bij zijn, zodat de problemen niet groter maar 
kleiner worden. 

Waarom heb je gekozen voor Buurtgezinnen.nl? 
Ik geloof er in om samen dingen te ondernemen. In onze huidige samenleving zijn de gezinnen steeds 
kleiner geworden en wordt er verwacht dat we alles binnen die gezinnen moeten kunnen, maar dat is 
een onmogelijkheid. In mijn visie is het veel beter om een bredere groep mensen te hebben waarop je 
zo nu en dan kunt terugvallen. Zo sprak ik laatst een 80 jarige man, die ooit naast een vrouw woonde 
die tante Door werd genoemd. Zij was als een pleegmoeder voor alle kinderen uit de buurt, iedereen 
kon bij haar terecht. Dat is waar we iets van terug willen, een gewone manier om voor elkaar te zorgen, 
er voor elkaar te zijn. 

Wie is Margret van Paassen? 
Ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen, een zoon van 18 jaar en een dochter, die overleed bij 
haar geboorte. Dat was een zware periode, waarin ik ervaren heb hoe essentieel goede steun is. Dat 
kan heel praktisch zijn, maar ook in de vorm van een luisterend oor. Tijdens de pubertijd van mijn zoon 
was het fijn om over en weer elkaars pubers op te vangen. Thuis zijn ze niet te harden, maar bij een 
ander zijn het schatjes. Een kleine moeite, die veel lucht geeft aan zowel ouders als kind.  

Ik ben mijn hele leven al bezig met de ontwikkeling van mensen, individueel maar ook in teams. Wat 
erin zit, kan er ook uitkomen! Ieder doet dat op zijn eigen manier, heeft zijn eigen talenten en komt zijn 
eigen hindernissen tegen. Maar juist in de moeilijkheid ligt ook de mogelijkheid. En die mogelijkheden 
ontdekken, gaat makkelijker als je dat samen doet.  

Wat leuk is aan Buurtgezinnen.nl is dat je bij elkaar de kunst kunt afkijken. Dat is verrijkend voor beide 
gezinnen. Alleen het feit dat je er niet alleen voor staat, geeft vaak al lucht. En voor een steungezin is 
het een mooie ervaring om van betekenis te zijn voor een ander. 

Hoe ben je bij Buurtgezinnen.nl gekomen? 
De oprichtster, Leontine Bibo, kende ik al vanuit mijn werk als coach/trainer. Ik hield me bezig met de 
vraag wat ik kon doen voor jongeren die het hart op de juiste plek hebben maar hun leven moeilijk op 
de rit krijgen. Zo kwam ik terecht in het Platform Samenleving IJsselstein (PSIJ) met aandachtsgebied 
jeugd. De link met Buurtgezinnen.nl was toen snel gelegd. 

Voor meer informatie over het werk van Margret van Paassen, kijk op Buurtgezinnen.nl. 


