
 

Het is goed om voor elkaar te zorgen… 
 

Ilonja Horvers 
Coördinator Buurtgezinnen.nl Gemeente Houten 
 
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 diverse 
plaatsen in Nederland is deze stichting inmiddels actief waaronder in de gemeente Houten. 
Ilonja Horvers treedt hier op als coördinator en brengt vraag- en steungezinnen bij elkaar. 
 
Wat houdt Buurtgezinnen.nl in? 

Buurtgezinnen.nl wil op een laagdrempelige manier hulp bieden aan gezinnen die wel wat steun 
kunnen gebruiken. Het idee is iets voor elkaar te betekenen en verbinding te maken met elkaar op 
basis van gelijkwaardigheid. Ieder gezin ervaart wel eens moeilijke momenten. Wat voor de een 
nog behapbaar lijkt, is voor de ander een niet te nemen hobbel. Bijvoorbeeld omdat er geen 
netwerk is om op terug te vallen. Wat is het dan fijn om met iemand te kunnen sparren over hoe 
de dingen aan te pakken. Daarvoor is Buurtgezinnen.nl bedoeld. 
 
Waarom heb je voor Buurtgezinnen.nl gekozen? 

Toen ik de vacature van Buurtgezinnen.nl las, dacht ik meteen ‘dat is mij op het lijf geschreven’. 
Het sluit enorm goed aan bij het werk dat ik al doe. Daarnaast hou ik niet zo van labels plakken op 
mensen om ze in een bepaald hoekje te kunnen plaatsen. Iets dat heel erg aansluit bij het 
gedachtengoed van Buurtgezinnen.nl. Iedereen kan ondersteuning bieden aan anderen. Geen 
professionele hulp, maar je buurvrouw helpen als die even omhoog zit. Zoals je hoopt dat de 
buurvrouw jou ook steunt als je daar behoefte aan hebt. Misschien nog niet eens zo zeer om het 
probleem meteen op te lossen, maar om ervaringen uit te wisselen. 
 
Wie is Ilonja Horvers? 

Ik woon samen met Ronald en ben moeder van drie puberdochters. Na de HBO Jeugdwelzijnswerk 
ben ik onder meer actief geweest als groepsbegeleider en als ambulant hulpverlener. Ook heb ik 
gewerkt als gezinsvoogd bij de William Schrikker Groep. Sinds vijf jaar ben ik zelfstandig sociaal 
ondernemer en gebruik ik alle opgedane ervaring om mensen met een WMO-indicatie te helpen in 
hun maatschappelijk deelname. Dat kunnen mensen zijn die psychisch kwetsbaar zijn, die lange 
tijd hun huis niet uit zijn gekomen. Maar het kan ook om nieuwkomers gaan, mensen die doof of 
slechthorend zijn of een bepaalde mate van autisme hebben. Gevarieerd en uitdagend werk. Voor 
Buurtgezinnen.nl zet ik mezelf niet zozeer als hulpverlener in, maar meer als mens. Een mens met 
bagage. Ik leer graag mensen kennen en wil weten wat hen bezighoudt. Ben nieuwsgierig van aard 
en hou ervan om mensen bij elkaar te brengen. 
 
Wat vind je leuk aan Buurtgezinnen.nl? 

Wat ik zo aantrekkelijk vind aan Buurtgezinnen.nl is dat het om verbinding gaat. En dat ik die 
verbinding tot stand mag brengen. Het is goed om voor elkaar te zorgen. De gedachte dat we alles 
maar alleen moeten of willen doen, is volgens mij helemaal niet nodig. Ik weet wat het is om een 
gezin door moeilijkere tijden te loodsen en hoe fijn het is, dat je dan op iemand terug kan vallen 
voor advies. Ieder gezin maakt zulke periodes mee. Die herkenning en erkenning is volgens mij 
heel belangrijk en zijn de sterke punten van Buurtgezinnen.nl. 
 
Voor meer informatie over het werk van Ilonja Horvers, kijk op Buurtgezinnen.nl. 


