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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 Hendrik-Ido-Ambacht. Simone Meijer 
treedt in deze gemeente op als coördinator en brengt vraag- en steungezinnen bij elkaar. 
 

Kun je uitleggen wat Buurtgezinnen inhoudt?  
Een gezin kan om allerlei redenen steun nodig hebben, ze (dreigen) overbelast te raken door zware 

taken in het leven. Denk bijvoorbeeld aan een ouder die ziek is, kinderen die speciale aandacht nodig 

hebben, sociaaleconomische problemen of andere ingewikkelde zaken in het leven. Buurtgezinnen 

zoekt voor die vraaggezinnen een steungezin. Dit is een gezin dat in de buurt woont en op een 

laagdrempelig manier steun wil bieden bij het steungezin thuis. Het aanbod is op maat. Buurtgezinnen 

zoekt naar een passende match, waardoor het vraaggezin en het steungezin goed op elkaar afgestemd 

zijn. 

Wie is Simone Meijer? 
Ik ben trotse moeder van een zoon en twee dochters en woon in de buurt van de gemeente waar ik 

coördinator ben. Ik werk inmiddels meer dan 20 jaar in de jeugdhulpverlening, dit doe ik naast het werk 

voor Buurtgezinnen. Met veel plezier en enthousiasme zet ik me in voor gezinnen die vastgelopen zijn 

en intensieve hulp nodig hebben. Vanuit mijn rol bij Buurtgezinnen hoop ik in een vroeg stadium steun 

te kunnen organiseren, zodat zwaardere problemen voorkomen kunnen worden. Naast werken geniet 

ik van mijn vrije tijd die ik graag doorbreng met familie en vrienden. Verder probeer ik fit te blijven door 

met regelmaat te sporten. 

Wat spreekt je aan in Buurtgezinnen? 
Gebruik kunnen maken van mensen om je heen is in moeilijke tijden heel fijn en soms ook noodzakelijk. 

Het klinkt zo logisch en makkelijk, maar toch blijkt dat heel veel mensen geen netwerk om zich heen 

hebben. Opvoeden kan dan op bepaalde momenten een zware taak zijn. Buurtgezinnen gaat op zoek 

naar een steungezin voor een vraaggezin, dat het gezin in de eigen buurt kan ondersteunen. Er wordt 

pas een koppeling gemaakt als beide gezinnen een klik voelen. Zo wordt er geprobeerd een langdurige 

relatie tussen de gezinnen te starten. Dit in tegenstelling tot de reguliere hulpverlening waar het 

aanbod meestal slechts van korte duur is. Het vormgeven van een duurzame relatie waar de gezinnen 

op termijn samen verder kunnen zonder bemiddeling van Buurtgezinnen is een prachtig streven. In de 

praktijk blijkt dit ook met regelmaat te lukken en dat maakt Buurtgezinnen tot een succes. 

 

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


