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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 Dordrecht. Marianne van 
Eek treedt hier op als coördinator en brengt vraag- en steungezinnen in deze gemeente bij elkaar. 

Wat is Buurtgezinnen.nl? 
Buurtgezinnen is een initiatief in de preventieve sfeer, waarbij gezinnen elkaar helpen en zo 
bijvoorbeeld uithuisplaatsing van kinderen voorkomen kan worden. Als coördinator voor 
buurtgezinnen in de gemeente Dordrecht ben ik een soort makelaar tussen gezinnen die graag wat 
ondersteuning willen ontvangen bijvoorbeeld op opvoedkundig of financieel vlak en ervaren 
gezinnen die die steun willen en kunnen geven. De gezinnen werken op vrijwillige basis met elkaar 
samen en er worden goede afspraken gemaakt over wat ze van elkaar mogen verwachten.  

Hoe ben je betrokken geraakt bij Buurtgezinnen.nl? 
Ik kwam in contact met initiatiefneemster Leontine Bibo. Omdat ik vanwege de liefde ben verhuisd 
naar Dordrecht, wilde ik graag meteen actief worden in deze gemeente en iets maatschappelijks 
zinvols doen. Om op deze manier ook te kunnen wortelen in de stad. Ik heb geen 
hulpverlenersachtergrond, maar kom uit de communicatie. Wat beide vakgebieden 
gemeenschappelijk hebben in mijn beleving, is mensen bij elkaar brengen. Daar ligt mijn passie en 
kracht.  

Hoe past Buurtgezinnen.nl in Dordrecht bij de bestaande hulpverlening? 
In Dordrecht kent elke wijk een speciaal Sociaal Team waarin de krachten van verschillende 
organisaties gebundeld zijn. Medewerkers van verschillende organisaties voor maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp werken hierin samen. Zo is er ook een Sociaal Team werkzaam in Oost, 
waarmee ik kan overleggen en samenwerken. In overleg met de gemeente concentreer ik me met 
Buurtgezinnen.nl binnen Oost in eerste instantie op de wijk Stadspolders met de ambitie dit later 
eventueel uit te bouwen. De opdracht vanuit de gemeente is in elk geval om voor het eind van dit 
jaar tien koppelingen tussen vraag- en steungezin tot stand te brengen.  

Waarom is Buurtgezinnen.nl noodzakelijk, denk je? 
Vroeger was het heel vanzelfsprekend dat men voor elkaar zorgde, helaas is dat in de huidige 
maatschappij wat op de achtergrond verdwenen. Terwijl er genoeg mensen blijken te zijn die elkaar 
willen helpen, maar vaak niet weten hoe. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat het weer gewoon 
wordt om voor elkaar te zorgen. En dat het ook gewoon wordt om hulp te vragen, als je dit nodig 
hebt. Dit getuigt van kracht en van het hebben van inzicht in jezelf. 
 
Met buurtgezinnen.nl is een laagdrempelige manier om hulp te vragen en hulp te bieden ontwikkeld. 
Het is mooi om iets voor elkaar te kunnen betekenen. Wanneer het ene gezin het andere helpt met 
bijvoorbeeld het bieden van een huiswerkplek, kan het andere gezin wat terugdoen door de hond uit 
te laten. Wat me zo aanspreekt in Buurtgezinnen.nl is die directe, concrete vorm van hulp. Je kunt zo 
al snel het verschil maken. 
 
Voor meer informatie over het werk van Marianne van Eek, kijk op Buurtgezinnen.nl. 


