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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 Papendrecht. Judith Lorier 

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

Wat houdt Buurtgezinnen.nl voor jou in? 
Een laagdrempelige manier van ondersteuning aan gezinnen. Gezinnen ondersteunen gezinnen. 

Overbelaste gezinnen krijgen steun van een ander gezin, dichtbij, snel en vanuit positief, warm 

contact. Een overbelasting kan veel oorzaken hebben;  bijv. een burn-out, een beperking, een ziekte 

of andere omstandigheden. Soms vraagt dit veel van een opvoeder, dan is steun heel welkom. Dit 

kan bestaan uit een praktische ondersteuning, bijv. het opvangen van één van de kinderen een keer 

per week. Ook is het fijn als rondom opvoeding vragen aan het steungezin gesteld kunnen worden.  

Wie is Judith? 
Ik ben moeder, intensief ambulant hulpverlener en eigenaar van hulpverleningspraktijk 

Prakijkbetrokken.nl. Ik ben een echt mensen-mens. Vind het fijn om door ontmoetingen en contact 

geïnspireerd te raken. Dit zie je in mijn werk, maar ook in mijn eigen relaties. Het is fijn om de 

verbindende factor te kunnen zijn. Ik houd van doorpakken, eerlijk en open contact en ik heb vaak 

veel nieuwe ideeën.  Daarnaast ben ik eigenlijk altijd bezig, gek op lezen en (strand)wandel ik graag. 

Waarom werk je voor buurtgezinnen.nl? 
Buurtgezinnen.nl is een ontzettend mooi initiatief dat op mijn pad kwam, mij boeide en me niet meer 

losliet. In mijn werk als hulpverlener zie ik hoe ontzettend waardevol een goed steungezin kan zijn 

voor ouders en kinderen. Ik gun dit ieder gezin wat een steuntje kan gebruiken. Ik vind het mooi om 

hier een rol in te spelen. Het spreekt mij aan dat Buurtgezinnen.nl laagdrempelig is en in de buurt. 

Hierbij verwacht ik dat ik mijn kwaliteiten kan inzetten en hoop ik mensen tot hun recht te kunnen 

laten komen. Uiteindelijk speel ik geen hoofdrol, maar gaan de gezinnen het zelf doen en hoop ik op 

mooie verbindingen tussen mensen! 

Kijk voor meer informatie over het werk van Judith Lorier op Buurtgezinnen.nl. 

 


