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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 diverse 

gemeenten in Nederland is deze stichting inmiddels actief waaronder in Weert. Marion Heijmans 

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

Wat houdt Buurtgezinnen.nl volgens jou in? 
Buurtgezinnen.nl koppelt gezinnen die iets voor elkaar willen betekenen met als doel een positieve 

bijdrage te leveren aan de gezinssituatie en -omstandigheden van kinderen én hun ouders. Hulp en 

steun kun je met elkaar organiseren met open vizier en wederzijds respect. Het belangrijkste doel is 

er voor elkaar te zijn op een manier die passend is voor alle betrokkenen. Buurtgezinnen helpt om 

die passende manier te vinden en dit met elkaar heel lang vol te houden. 

Wie is Marion Heijmans? 
Ik ben een actieve en ondernemende dame. Ik zet mij fulltime in voor kinderen in allerlei situaties. 

De keuze om met kinderen te werken had ik al gemaakt voordat de vraag of ik zelf moeder wou 

worden, ging spelen. Ik was daar heel zeker over. Natuurlijk had ik zelf graag kinderen gehad maar 

dat heeft niet zo mogen zijn. Des te meer geniet ik van het feit dat ik er mag zijn voor kinderen en 

ouders en iets voor hen mag en kan betekenen.  

 

Ik ben begonnen als groepsleidster in een orthopedagogisch instituut. Na een verblijf van een aantal 

jaren in Costa Rica waar ik in kindertehuizen werkte en veel met kinderen op straat heb opgetrokken, 

ben ik in mijn huidige werk als preventiemedewerker in de GGZ terechtgekomen. Hier werk ik ook 

weer met kinderen en gelukkig deze keer ook met hun ouders. Het gaat namelijk niet zonder hen. 

We ondersteunen gezinnen waar het wat moeilijker gaat omdat er sprake is van psychische en/of 

verslavingsproblemen bij een of beide ouders. Ik vind dit werk heel prettig. Ouders laten zien dat zij 

er alles aan willen doen om het voor hun kinderen 'goed' te doen en ze zetten zich daar in hoge mate 

voor in. In mijn vrije tijd ben ik actief met zwemmen, zingen en tuinieren.  

Hoe ben je bij Buurtgezinnen.nl gekomen? 
In mijn beroep merk ik dat de benadering 'probleemgezin', ouders (én hun kinderen) angstig en 

onzeker maakt. Het verlamt en het geloof in jezelf als ouder komt flink onder druk te staan. Ik zocht 

al langer naar iets dat dit zou kunnen doorbreken. Als ouders zichzelf als waardevol zouden kunnen 

ervaren dan is dat een enorme impuls voor de gezinssituatie en het welzijn van de kinderen. 

Daarvoor is oprechte aandacht, steun en interesse voor de ouders even zo belangrijk als voor de 

kinderen. Het een kan niet zonder het ander. Het is precies zoals ik het al jaren ervaar. Kinderen 

grootbrengen kun je niet alleen en je hebt goede mensen om je heen nodig die je daarbij helpen en 

steunen. En andersom kun jij ook iets betekenen voor een ander. Dit zijn heel waardevolle en 

belangrijke principes in het leven die we vergeten zijn of waar we geen tijd meer voor hebben.  

Buurtgezinnen.nl is hier voor mij een antwoord op. Ik vind het geweldig als het me lukt om gezinnen 

met elkaar in contact te brengen. Hen een stukje op weg te helpen om samen te ervaren dat ze 

mooie momenten creëren voor hun kinderen. Momenten die zorgen voor een goed gevoel, mooie 

herinneringen en de energie om het leven aan te kunnen.  

Voor meer informatie over het werk van Marion Heijmans, kijk op Buurtgezinnen.nl. 


