
 

Ieder kind verdient een veilige en fijne omgeving om in op te groeien … 
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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 actief waaronder in Roosendaal. Miranda van Houwelingen 

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

Wat houdt Buurtgezinnen.nl in?  
Buurtgezinnen.nl is een nieuwe speler in het sociaal domein in Roosendaal dat overbelaste gezinnen 

koppelt aan gezinnen die steun willen bieden in de opvoeding van de kinderen. Buurtgezinnen.nl wil zo 

zorgen dat kinderen veilig in het eigen gezin kunnen opgroeien. We zijn geen formele hulpverlening 

maar een organisatie die het welbevinden van kinderen heel belangrijk vindt en als doel heeft formele 

hulpverlening te voorkomen door in het voorliggend veld al aanwezig te zijn.  

Wie is Miranda van Houwelingen 
Ik ben een alleenstaande moeder van een dochter en een zoon, organisatie- en HR-adviseur, 

(team)coach en ik woon in Roosendaal. Met name mijn zoon kent de nodige uitdagingen in zijn leven 

omdat bij hem onder andere autisme is vastgesteld. Sinds 2010 heb ik mijn eigen organisatie- en HR-

adviesbureau en sinds 2014 heb ik diverse projecten als de Maatschappelijke Beursvloer, Roosendaal in 

Dialoog en Sociale activering bijstandsgerechtigden via de Stichting Roosendaalse Uitdaging opgezet en 

uitgevoerd. In al deze projecten verbind ik; organisaties aan bedrijven, mensen aan organisaties en 

mensen aan andere mensen, zonder dat daar geld mee gemoeid is. In mijn vrije tijd doe ik graag aan 

fitness en Zumba, werk ik in de tuin, kijk ik een goede voetbalwedstrijd en ben ik supporter van NAC. 

Hoe ben je bij Buurtgezinnen.nl gekomen? 
Door mijn vrijwilligerswerk bij de Roosendaalse Uitdaging kreeg ik de vacature voor coördinator 

Buurtgezinnen.nl in Roosendaal onder ogen en ik dacht meteen: ”Dat ben ik.” Verbinden is een woord 

dat de laatste jaren de rode draad is in mijn werk en leven. Ik ben dan zelf weliswaar geen 

maatschappelijk hulpverlener maar ik heb de kracht om te verbinden en wil graag wat betekenen voor 

de Roosendaalse samenleving. Het zoeken van steungezinnen voor gezinnen die – om welke reden dan 

ook – overbelast zijn en die wel wat hulp kunnen gebruiken bij het opvoeden van kinderen, vind ik een 

mooi, eenvoudig principe. Hoe moeilijk de opvoeding soms is, weet ik uit eigen ervaring. Ieder kind 

verdient een veilige en fijne omgeving waarin het kan opgroeien! Als ik daaraan een beetje kan 

bijdragen, dan doe ik dat graag!”  

Voor meer informatie over het werk van Miranda van Houwelingen, kijk op Buurtgezinnen.nl.  


