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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 verschillende gemeenten in Nederland is deze stichting inmiddels actief 
waaronder de gemeente Utrechtse heuvelrug. Mariska Cornelissen treedt hierop als 
coördinator en brengt vraag‐ en steungezinnen in deze gemeente bij elkaar.  
 
Wat houdt Buurtgezinnen.nl in voor jou?  

De diepere betekenis van Buurtgezinnen.nl is voor mij open staan voor elkaar en met elkaar 
verbinden. En dat kan je heel concreet doen door als gezin een stukje mee te lopen in het 
leven van een ander gezin. Elkaar helpen met de gewone dagelijkse dingen in het 
gezinsleven. Betrokken zijn bij elkaar. Elk gezin heeft zijn eigen uitdagingen. Niet elk gezin 
kan daar even makkelijk mee omgaan. Bij Buurtgezinnen.nl verbinden we gezinnen met 
elkaar. Om elkaar daarbij te helpen. 
 
Om wat voor hulp gaat het? 

Het gaat niet om geweldig grote meeslepende hulpacties. Juist niet. Kinderen die thuis niet 
genoeg aandacht krijgen bloeien op van een stabiele en evenwichtige leefomgeving die ze 
thuis vaak moeten missen. Een steungezin kan daarin van grote betekenis zijn, juist omdat ze 
dát kunnen bieden. Buurtgezinnen.nl gaat over laagdrempelige hulp voor de lange termijn. 
Een weekend logeren, een middag in de week het kind begeleiden bij zijn huiswerk of met 
het kind naar zwemles. Het mooie van Buurtgezinnen is de hulp op maat die de gezinnen zelf 
met elkaar afspreken. Want zeg nou zelf samen opvoeden, problemen met elkaar kunnen 
delen dat maakt het opvoeden toch een stuk aangenamer. 
 
Mariska en Buurtgezinnen hoe is dat zo gekomen? 

Ik volg Buurtgezinnen.nl vanaf het begin en vond het meteen een heel mooi initiatief.  Toen 
Buurtgezinnen.nl voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug een coördinator zocht, pakte ik die 
met beide handen aan.  Hoe mooi is het om er voor elkaar te zijn. Het gevoel te hebben dat 
je er niet alleen voor staat. Wij zijn gemaakt om met elkaar te verbinden, om om elkaar 
te geven, te zorgen en empathisch te zijn. Daar worden we gelukkiger van. Buurtgezinnen.nl 
biedt hiervoor een prachtig platform, of je nu steun- of vraaggezin bent. Buurtgezinnen.nl is 
voor alle betrokkenen verrijkend. Voor het kind in de eerste plaats, voor de ouder(s) van 
zowel steun-, als vraaggezin, maar ook voor mij als coördinator.  
 
Voor meer informatie over het werk van Mariska Cornelissen, kijk op Buurtgezinnen.nl. 

 
 
 


