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De missie van 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 Purmerend en 

Beemster. Yolanda van der Arend treedt in deze gemeenten op als coördinator en brengt vraag- en 

steungezinnen bij elkaar. 

Kun je uitleggen wat Buurtgezinnen inhoudt? 
Buurtgezinnen helpt gezinnen die overbelast zijn (of dreigen te raken) door ze in contact te brengen 

met een gezin in de buurt dat wil helpen. Deze steungezinnen zijn ervaren ouders, die graag wat 

willen doen voor kinderen en gezinnen in de buurt die het moeilijk hebben. Deze ondersteuning is 

informeel, laagdrempelig en vrijwillig. En niet te vergeten: op maat gemaakt. De overbelaste 

gezinnen geven zelf aan welke vorm van ondersteuning voor hen een toegevoegde waarde zou zijn. 

Op basis hiervan wordt gezocht naar een passend steungezin. 

Wie is Yolanda van der Arend? 
 Ik ben moeder van vier inmiddels volwassen kinderen. Mijn partner Jeroen is al jaren hun 

‘bonusvader’. Alleen de jongste woont nog bij ons thuis in Middenbeemster. De afgelopen 15 jaar 

was ik samen met Jeroen eigenaar van een commercieel dienstverlenend bedrijf.  

Ook ben ik al een aantal jaren Gezins- & Kindercoach. Ouders begeleiden hun kinderen te helpen, is 

waar mijn hart naar uit gaat. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen altijd het beste thuis zijn bij hun 

eigen ouders. Soms loopt dat niet lekker, omdat de vader of moeder te veel tegen eigen emoties of 

problemen aanlopen, waardoor ze niet meer in staat zijn te zien wat hun kind echt nodig heeft. Hun 

zo goed bedoelde opvoeding werkt dan averechts. Dankzij mijn begeleiding, komen ouders weer in 

hun eigen kracht en kunnen zij hun kinderen wel geven wat zij nodig hebben. 

Ik ben ervan overtuigd dat als we wat meer naar een ander omkijken, we met elkaar in onze eigen 

buurt heel veel kunnen bereiken.  

Wat spreekt je aan in Buurtgezinnen? 
Tijdens mijn eerste kennismaking met Buurtgezinnen was ik dan ook meteen enthousiast. Daarin 

vond ik die zo belangrijke combinatie: eerst even op adem komen wanneer een ander gezin je 

kind(eren) opvangt en vervolgens je eigen kracht hervinden omdat je je opvoedingsvragen met een 

andere moeder of vader kunt delen. Voor en door mensen in de buurt; zoals vroeger heel gewoon 

was. Het gaat er niet om dat je het als ondersteunend gezin beter doet; maar dat je ervaring hebt in 

het reilen en zeilen van een stabiel gezin … en dat je vooral een groot hart hebt om een ander kind 

liefdevol op te vangen en hem zo de kans te geven zich verder te ontwikkelen.  

 

Voor meer informatie over het werk van Yolanda van der Arend, kijk op Buurtgezinnen.nl.  


