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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 verschillende 

gemeenten in Nederland is deze stichting inmiddels actief waaronder in Houten. Marijke van Tiggelen 

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

Wat betekent Buurtgezinnen.nl volgens jou? 
Waar wij vroeger altijd bij de buren terecht konden of bij familie, is dat nu niet meer zo 

vanzelfsprekend. Familie woont ver(der) weg, de buren wensen we hooguit een goedemorgen en onze 

sociale kring is niet zo groot. Bij Buurtgezinnen.nl weten we dat er veel gezinnen wat hulp kunnen 

gebruiken, maar ook dat er gezinnen zijn die hulp en tijd kunnen en willen geven aan een ander gezin. 

Laagdrempelig en op basis van vertrouwen; gezinnen voor gezinnen. Dit kan praktisch zijn; door 

bijvoorbeeld een paar uur een kind in je huis op te nemen dat zo kan genieten van extra aandacht. 

Maar ook emotioneel; waar je kunt sparren met elkaar, ideeën kunt uitwisselen en je je verhaal kwijt 

kunt. We proberen als ouder alles zelf te doen en durven niet zo goed om hulp te vragen. Mijn hoop is, 

dat we dat meer gaan doen, want alleen opvoeden en zorgen is soms moeilijk en zwaar.  

Wie is Marijke van Tiggelen? 
Ik ben echtgenote en moeder van 3 jonge kinderen. Ik heb 10 jaar voor de klas gestaan in het 

basisonderwijs. Mijn zwangerschappen waren lichamelijk heel zwaar en toen ik zwanger was van ons 

derde kindje heb ik mijn baan opgezegd. Ik ben twee jaar thuis geweest om voor mijn gezin te zorgen, 

maar toen begon het weer te kriebelen om buiten de deur werk te zoeken en ben ik de kinderopvang 

ingerold. Naast mijn werk als peuterleidster heb ik veel contact met andere ouders op het schoolplein, 

op straat of in de winkel en ben oprecht geïnteresseerd in hun leven. Ik leg makkelijk en snel 

verbindingen en weet mensen te koppelen die elkaar kunnen helpen en/of versterken.  

Hoe ben je bij Buurtgezinnen.nl gekomen? 

Ik kreeg een tip over een vacature voor de coördinatie van Buurtgezinnen.nl in Houten en dacht: 'Dit is 

mij op het lijf geschreven!' en zo voelt het ook echt. Op mijn werk en op het schoolplein kom ik 

dagelijks in contact met kinderen en hun ouders. Het ene gezin draait gemakkelijk, het andere gezin 

maakt pittige perioden door o.a. ziekte in het gezin, een burn-out, ouders die er alleen voor staan of 

financiële moeilijkheden door. Ik zou graag voor die gezinnen een goede match vinden.  

 

Het mooie aan Buurtgezinnen.nl is dat de gezinnen samen afspraken maken en dat daar geen 

hulpverlener aan te pas komt. Hoe gaaf is het als twee gezinnen langere tijd met elkaar optrekken en 

een duurzame relatie aangaan. Dit is wat mij persoonlijk aantrekt in Buurtgezinnen.nl en wat wij als 

gezin ook proberen te doen voor andere gezinnen en wat inmiddels vice versa werkt. Samen staan we 

sterk en voeden we de volgende generatie op! Een gezegde dat mij inspireert: "Ubuntu: Ik ben, omdat 

wij zijn." Het betekent: menselĳk zĳn voor anderen, elkaar helpen, één zijn. Het draait vooral om 

toewijding en relaties tussen mensen onderling. Ons niet bedreigt voelen omdat een ander het wel lukt 

en ons even niet.  

Voor meer informatie over het werk van Marijke van Tiggelen, kijk op Buurtgezinnen.nl.  


