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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 Duiven en Westervoort. Wietske Glaser 
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 te koppelen aan een 

steungezin. Die overbelasting kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een zieke ouder of kind, 

een kind dat meer aandacht nodig heeft of er is sprake van een eenoudergezin. De vraaggezinnen 

hebben geen of een heel klein netwerk om op terug te kunnen vallen. Buurtgezinnen zoekt een 

steungezin in de buurt dat passend is bij het vraaggezin. Het is echt maatwerk, want de vraag en de 

steun moeten wel op elkaar aansluiten. Buurtgezinnen is vrijwillig en laagdrempelig. Gezinnen voor 

gezinnen. Dat vind ik zo mooi aan Buurtgezinnen.  

 

Wie is Wietske Glaser? 
Ik ben trotse moeder van 3 dochters en samen met mijn man wonen wij in Duiven. Vroeger zei mijn 

moeder “jij gaat vast iets met ouderen of kinderen doen. Je bent zo behulpzaam en sociaal.” Dat 

schatte ze goed in. Mensen verder helpen vind ik heel fijn om te doen. Zo werkte ik o.a. als 

verhuurconsulent bij een woningcorporatie en tussentijds deed ik nog de deeltijd PABO. Juf ben ik nooit 

geworden. Maar ik wilde naast de zorg en het opvoeden van onze meiden graag nog iets doen en 

keerde terug naar een andere passie: het regelen van mooie vakanties. Want ik begon mijn loopbaan 

ooit als reisadviseur. En dan het liefst voor mensen die ook zorg tijdens de vakantie nodig hebben. Toen 

er bij Buurtgezinnen een plekje vrijkwam als coördinator in Duiven en Westervoort, was ik meteen 

enthousiast. Ik bied graag een luisterend oor en helpende hand, want vanuit ons eigen zorg intensieve 

gezin heb ik daar inmiddels flink wat ervaring in opgedaan. Daar wil ik andere ouders mee helpen. In 

mijn vrije tijd ga ik erop uit met de kinderen, wandelen, naar zee, lezen of afspreken met vrienden.  

Wat spreekt je aan in Buurtgezinnen? 
Als gezin hebben wij ook een pittige tijd gekend. Wij kregen destijds de mogelijkheid om gebruik te 

maken van een gastgezin om zo zelf op adem te komen. Ik vond het heel moeilijk om aan te geven dat 

het ons te veel was. Gelukkig was er veel begrip en vonden we een hartelijk en warm gezin om zo nu en 

dan de zorg voor onze dochter op zich te nemen. Het mooie van Buurtgezinnen is, vind ik, dat het zo 

laagdrempelig is. Ik kan me verplaatsen in de ouders en de situatie van de gezinnen. Hierdoor voelen 

ouders zich gehoord en gezien. Er ontstaan mooie relaties tussen gezinnen. Ouders en kinderen zie je 

groeien. Veilig en vertrouwd in hun eigen omgeving en op een eenvoudige manier.  

 

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


