
 

Opvoeden kan je samendoen en dat is nog leuk ook! 

Lonneke van der Wildt 

Coördinator Buurtgezinnen Gemeente Maassluis 

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 Maassluis. 
Lonneke van der Wildt treedt in deze gemeente op als coördinator en brengt vraag- en 
steungezinnen bij elkaar.  

Wat betekent Buurtgezinnen volgens jou?  
Een laagdrempelige manier van ondersteuning bieden aan gezinnen. Gezinnen die overbelast 
zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen 
geven (steungezinnen). Steungezinnen zijn ervaren gezinnen met een groot hart die graag wat 
willen doen voor een ander gezin. Het is laagdrempelig in een preventieve en informele 
(ontspannen) sfeer. Een belangrijk kenmerk van Buurtgezinnen is vrijwilligheid. Vraaggezin en 
steungezin maken samen afspraken over invulling van de ondersteuning. Dat kan uiteenlopen 
van af en toe logeren tot opvang van een kind op vaste dagen in de week, van oppassen tot 
samen iets leuks doen met de kinderen. Maatwerk dus. Een ander kenmerk is continuïteit. De 
relatie tussen een vraaggezin en een steungezin is gebaseerd op onderling vertrouwen. Het 
vraaggezin en het steungezin gaan in principe voor een ruimere periode een relatie aan, echter 
tot zolang het vraaggezin dit zelf wil en nuttig acht.  

Wie is Lonneke?  
Ik ben gelukkig getrouwd en we hebben twee prachtige kinderen. Ik ben leergierig, open en 
transparant. Ik houd ervan om mensen met elkaar in contact te laten komen (netwerken maakt 
mensen sterker). Ik ben ervan overtuigd dat iedereen gaven en talenten heeft en dat men die 
mag en kan gebruiken om anderen te helpen. Hoe gaaf is het om dit ook te mogen doen bij 
Buurtgezinnen: Dat mensen er voor elkaar kunnen zijn, ze elkaar kunnen ondersteunen en 
helpen.  

Waarom werk je voor buurtgezinnen.nl?  
In het verleden heb ik gewerkt bij een orthopedagogisch behandelingstehuis en een huis waar 
kinderen met een verstandelijke handicap woonden. Vaak heb ik mij de vraag gesteld hoe 
opname mogelijk voorkomen had kunnen worden. Als er in enkele situaties een groter netwerk 
van mensen om gezinnen was geweest zou het onderbrengen van een kind in een tehuis 
wellicht niet nodig geweest zijn. Daarom spreekt Buurtgezinnen mij zo aan: laagdrempelige 
ondersteuning, die iedereen wel eens kan gebruiken. Na mijn werk ben ik zelf jaren lang 
steun(gezin) geweest van enkele gezinnen. Daarbij heb ik met eigen ogen gezien en gemerkt 
dat het principe van steungezinnen werkt. Ik zie uit naar mooie waardevolle verbindingen en 
relaties met anderen en dat er zo ondersteuning op maat tot stand komt. Opvoeden hoef je 
namelijk niet altijd alleen te doen want samen doen maakt sterker. En het is nog leuk ook. 
 
Kijk voor meer informatie over het werk van Lonneke op Buurtgezinnen.nl.  


