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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 Nieuwegein. Atie Wakkee 

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

Wat houdt Buurtgezinnen.nl in? 

Buurtgezinnen biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van hulp uit de wijk. Gezinnen die best 

bereid zijn om een handje te helpen doen dat voor gezinnen die deze extra ondersteuning goed 

kunnen gebruiken. Soms stapelen problemen zich op in een gezin. Dan lukt het niet meer om 

voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Als ouder kun je je dan soms machteloos 

voelen. Dan kan het helpen om ervaringen te delen of even op adem te komen door ondersteuning 

van een ander gezin. Buurtgezinnen.nl zorgt in de praktijk voor een versterking van het eigen 

netwerk en het vertrouwen in eigen kunnen omdat het steungezin kan bieden wat het gezin echt 

nodig heeft.  

 

Waarom heb je ervoor gekozen je voor Buurtgezinnen.nl in te zetten? 

Buurtgezinnen.nl brengt mensen bij elkaar. Er zijn veel mensen die iets voor een ander willen 

betekenen maar soms is het lastig om te weten wie er bij jou in de buurt wat ondersteuning kan 

gebruiken. Aan de andere kant kunnen er zoveel redenen zijn, waardoor het thuis even niet meer 

loopt. Bij het ontbreken van een netwerk kan het zelfs heel ingewikkeld zijn om mensen te vinden die 

je kunnen helpen. Buurtgezinnen.nl brengt ‘vraag en aanbod’ bij elkaar en zoekt een goede match 

tussen de gezinnen. Deze laagdrempelige hulp op basis van gelijkwaardigheid spreekt mij aan. Als er 

een goede match is, gaan de gezinnen voor een langere periode een overeenkomst aan met 

begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen.nl. Zo werkt het. Samen, met elkaar voor elkaar. 

Wie is Atie Wakkee? 

In ben echtgenote, moeder van drie volwassen kinderen, pleegmoeder van een volwassen zoon en 

oma van twee kleinkinderen waar ik wekelijks met plezier een dag op mag passen.  

In mijn leven en werk is de ‘rode draad’ eigenlijk altijd samen; met mensen, voor mensen en door 

mensen. Als Social Professional sta ik met mijn eigen bureau Savio, midden in de maatschappij en 

stel mijn professionaliteit graag ten dienste van initiatieven en projecten waar mijn hart ligt. Als 

regiobestuurder was ik tot 2006 betrokken bij een nieuwe oudervereniging voor kinderen met een 

ontwikkelingsvoorsprong. Destijds slechts erkend als luxeprobleem maar wel een serieus probleem 

voor betrokken kinderen, ouders en leerkrachten. We wilden vooral de kinderen de gelegenheid 

geven om te gaan met ‘gelijken’ voor herkenning, geruststelling en het groepsgevoel. Zodat ze even 

helemaal zichzelf kunnen zijn. Dat verschilt in wezen niet van de Buurtgezinnen-kinderen. Ook bij dit 

initiatief gaat het om de connectie tussen gelijkwaardigheid, eigenheid en veiligheid.  

Kijk voor meer informatie over het werk van Atie Wakkee op Buurtgezinnen.nl. 


