
 

Het is oké als je het moeilijk hebt … 
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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 Nijmegen. Jiske Broers treedt in deze 
gemeente op als coördinator en brengt vraag- en steungezinnen bij elkaar. 
 

Kun je uitleggen wat Buurtgezinnen inhoudt?  
Buurtgezinnen gaat om er zijn voor elkaar. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen), worden 
gekoppeld aan een gezin uit de buurt dat wil en kan helpen (steungezinnen). Deze laagdrempelige en 
vrijwillige vorm van ondersteuning geeft vraaggezinnen hoop en steun in een voor hen zware periode. 
Ze kunnen ervaringen en vragen delen met de steunouders en ze krijgen een paar uur in de week lucht. 
De hulp die steungezinnen bieden is alledaags en iedere keer maatwerk. Zo kan het gaan om een 
wekelijkse speelafspraak, maandelijks een weekend logeren of het ondernemen van specifieke 
activiteiten. Het gaat erom dat de hulp voor zowel vraag- als steungezin passend is en dat er een klik is 
tussen de gezinnen en in het bijzonder tussen de kinderen en het steungezin. 

Wie is Jiske Broers? 
Ik ben een betrokken, sociale en ondernemende vrouw van 40, moeder van 2 meisjes, Nina en Ella en 
gelukkig getrouwd met Stijn. Ik woon sinds mijn studententijd in Nijmegen en ben verknocht geraakt 
aan deze stad. Ik heb hier Pedagogiek gestudeerd en onder meer gewerkt als re-integratiecoach, 
mentor en jobcoach. Werken voor en met mensen voelt voor mij altijd ontzettend fijn en natuurlijk. Ik 
zie graag dat het goed gaat met mensen. Toen ik zelf net moeder was, voelde ik me behoorlijk onzeker 
en op momenten ook eenzaam. Ik vond de verandering overweldigend en mistte hierin aansluiting met 
mijn omgeving. Toen ik steeds meer begon in te zien dat ik niet de enige was die dit zo voelde, heb ik 
Stichting SAAM opgericht. Een stichting voor ontmoetingen van ouders met jonge kinderen. Ook dit 
weer omdat ik graag zie dat het goed gaat met mensen om me heen en dat ze zich verbonden voelen 
met hun omgeving. En dat gold in dit geval dus ook voor mezelf.  

Wat spreekt je aan in Buurtgezinnen? 
Buurtgezinnen sluit ontzettend aan bij waar ik in Nijmegen de afgelopen jaren mee bezig ben geweest. 
Ouders met (jonge) kinderen met elkaar verbinden, mensen het gevoel geven dat het oké is als je het 
moeilijk hebt en manieren verzinnen om elkaar te helpen. Buurtgezinnen is daarin bovendien heel 
tastbaar en concreet. Het is een gestructureerde en laagdrempelige manier van elkaar helpen die dicht 
bij ieders belevingswereld ligt. Door het gebruik van Facebook, Whatsapp en korte lijnen is 
Buurtgezinnen als organisatie ook laagdrempelig en persoonlijk. Ik ben blij dat ik met Buurtgezinnen in 
Nijmegen nog verder mag bijdragen aan het welzijn van ouders en kinderen en hoe we hierin elkaar 
kunnen helpen. Zeker als mensen het zwaar hebben. 
 

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


