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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 Maastricht en Eijsden-Margraten. 
Nicole Huls 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 dit dreigen te raken. In elk gezin kan het gebeuren 

dat het ouders te veel wordt, zonder dat er meteen hulpverlening nodig is. Voor deze vraaggezinnen 

gaat Buurtgezinnen op zoek naar een steungezin in de buurt. Dit is een gezin dat op momenten de 

opvoeding even overneemt zodat het vraaggezin op adem kan komen. Zij nemen het kind/kinderen op 

in hun eigen huis en gezin. Bij de koppeling gaan we uit van het vraaggezin en wat zij nodig hebben. Wij, 

als Buurtgezinnen, gaan op zoek naar een gezin met opvoedervaring en een warm hart dat kan bieden 

wat het overbelaste gezin nodig heeft.  

Wie is Nicole Huls? 
Samen met mijn man en hond woon ik aan de rand van het dorp Margraten. De drukte van de stad 

Maastricht in de buurt en de rust van het Heuvelland en het dorpsleven om de hoek. Wandelen in het 

buitengebied met de hond vind ik heerlijk, maar ik zoek ook graag de gezelligheid van de stad op. In 

huis kruip ik vaak achter de naaimachine om mijn eigen kleding te maken. In de keuken vind ik het 

heerlijk om te koken, dat geeft me veel ontspanning. Regelmatig haal ik ons oppasmeisje – dat we via 

Buurtgezinnen hebben leren kennen - op van school. Jarenlang heb ik in de jeugdhulpverlening 

gewerkt. De mooie kant van dit werk was voor mij er proberen te zijn voor de kinderen/jongeren met 

hun gezin en een luisterend oor bieden. Hen te steunen, motiveren en stimuleren om iets te 

veranderen en zo een wereld van verschil te maken voor hen. 

Wat spreekt je aan in Buurtgezinnen? 
Toen Buurtgezinnen startte in Maastricht en Eijsden-Margraten was ik meteen enthousiast. De 

laagdrempeligheid, op sommige momenten samen opvoeden, gewoon het er voor elkaar zijn, spraken 

mij enorm aan. Het gegeven dat Buurtgezinnen geen hulpverlening is, maar vrijwilligerswerk vind ik 

mooi. Steungezinnen stellen hun hart en huis open voor een ander gezin, zodat zij op adem kunnen 

komen: hoe geweldig is dit! Als eerste gekoppelde steungezin van Maastricht/Eijsden-Margraten leerde 

ik Buurtgezinnen nog beter kennen. Ik heb ervaren hoeveel je kunt betekenen voor elkaar. Onze 

koppeling via Buurtgezinnen is inmiddels afgerond maar ons oppaskindje komt nog regelmatig bij ons 

spelen. Sinds 1 maart 2020 ben ik de coördinator voor de regio Maastricht en Eijsden-Margraten, voor 

mij is er niets mooier dan vraag- en steungezinnen te koppelen en voor hen een wereld van verschil te 

maken. 

 

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


