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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 Wageningen. Nanneke 

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

elkaar. 

Wat betekent Buurtgezinnen.nl volgens jou?  
Buurtgezinnen.nl is een stichting met een missie: het leven delen, samenleven. Op zich vaak een vage 

term, maar Buurtgezinnen.nl wil juist dat faciliteren: gezinnen die andere gezinnen helpen. Leven 

delen is iets waar ik me graag voor inzet, zowel in mijn werk als hulpverlener als in mijn gezin of 

tijdens mijn vrijwilligerswerk in de wijk.  Ik kom met veel mensen in aanraking die het best lastig 

vinden om alle ballen hoog te houden en het nog lastiger vinden om hulp te vragen. We hebben het 

vaak zo druk binnen de muren van ons eigen huis en lopen ook niet graag te koop met het feit dat 

het soms wat minder gaat. Terwijl het vrijwel iedereen overkomt en er niets mis mee is om wat hulp 

te vragen. Leven delen, omzien naar elkaar, zeggen dat het even niet lukt. Het hoeft niet ingewikkeld 

te zijn. De kracht en rijkdom van Buurtgezinnen.nl is juist de eenvoud en de laagdrempeligheid van 

hulp van andere gezinnen. 

 

Wie is Nanneke Keuter? 
Ik ben een gelukkig getrouwde vrouw, heb een lieve man en ben moeder van vier kinderen. Dus heb 

en ben ik vaak druk. Na mijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ben ik als individueel 

thuisbegeleider aan de slag gegaan en kom zodoende vaak bij mensen over de vloer om te 

onderzoeken hoe samen aan een beter ‘thuis’ gewerkt kan worden. Ook heb ik sociale 

vaardigheidstrainingen gegeven aan jongeren die een leerstraf opgelegd hebben gekregen. Ik trok 

een poosje met deze tieners op om hen te leren dat je de dingen ook op een meer positieve manier 

gedaan kunt krijgen bijvoorbeeld. Via mijn vrijwilligerswerk voor East Kids Club (EKC Wageningen) dat 

ik al weer zo’n 11 jaar doe en waarbij we activiteiten voor vrouwen, kinderen en tieners organiseren 

die daarvoor zelf minder mogelijkheden hebben, ben ik in aanraking gekomen met Buurtgezinnen.nl. 

Ik ben er ontzettend blij mee dat het is gelukt Buurtgezinnen.nl naar Wageningen te halen. 

Wat drijft jou om voor Buurtgezinnen.nl te werken? 
Als moeder van vier jonge kinderen weet ik hoe lastig het kan zijn om de rust te vinden om iedereen 

aandacht te geven. Wat is het dan prettig om terug te kunnen vallen op betrouwbare mensen in je 

omgeving die af en toe de zorg voor de kinderen uit handen kunnen nemen. Ik geloof in een 

laagdrempelige benadering, van mens tot mens. Iedereen heeft wat te bieden en we hebben 

allemaal weleens hulp nodig.  Geven maakt blij. Hoe mooi is het dan om koppelingen te kunnen 

maken tussen gezinnen waardoor mensen geholpen worden en er nieuw perspectief ontstaat? 

 

Kijk voor meer informatie over het werk van Nanneke Keuter op Buurtgezinnen.nl. 


