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 Buurtgezinnen gezocht!  

 
Wat was het fijn om tijdens de turbulente puberteit van mijn zoon 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. Het deed me denken aan het Afrikaanse 

spreekwoord  ‘It takes a village to raise a child’  in plaats van  

prutsen in ons eentje achter onze eigen voordeur... 

 

In die periode kwam ik in contact met Leontine Bibo, die na jaren 

ervaring in de crisispleegzorg, het concept Buurtgezinnen.nl had uit-

gedacht. Haar idee was even simpel als doeltreffend: koppel tijdig een 

gezin dat in zwaar weer zit, aan een stabiel en warm steungezin.  

Drie vliegen in één klap: de ouders ontlasten, de kinderen nieuwe 

ervaringen bieden en voorkomen dat problemen escaleren. Ik intro-

duceerde Buurtgezinnen in IJsselstein en voor ik het wist was ik de 

lokale coördinator geworden. Fantastisch dat ik van betekenis kan zijn 

voor gezinnen die geen toegang hebben tot mogelijkheden die voor  

anderen vanzelfsprekend zijn. Iedere dag ontdek ik nieuwe helden in 

ons stadje. Vaak alleenstaande moeders die onder barre omstandigheden 

het schip drijvende houden. We doorbreken met Buurtgezinnen de  

ons-kent-ons-cirkels, waardoor het voor iedereen een verrijkende  

ervaring wordt. Buurtgezinnen geeft een antwoord op de doorgeschoten 

zelfredzaamheid en individualisering door te zeggen: opvoeden doen we 

samen. We bouwen aan gemeenschapskracht. Steeds meer vraaggezinnen 

hebben van vrienden en bekenden al enthousiaste ervarings verhalen 

gehoord en moeten dus een minder hoge drempel over om een beroep  

te doen op ons. Binnen een jaar wordt er al flink ‘gebuurt’ over 

Buurtgezinnen… 

 

Stichting Buurtgezinnen.nl is in twee jaar tijd gegroeid van  

3 naar 15 gemeentes. Heeft jouw gemeente ook interesse?  

Neem dan contact met ons op.  
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