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Actie Week voor de Pleegzorg

18-10-2017

Geachte leden van de gemeenteraad,

Van 1 t/m 8 november vindt de landelijke Week voor de Pleegzorg plaats. Dit jaar staat het werven van nieuwe
pleegouders centraal. Gemeentes hebben van het rijk de opdracht gekregen om de werving te verbeteren, omdat er
momenteel nog te weinig (passende) pleeggezinnen zijn, waardoor jeugdigen onnodig in een instelling belanden. Een
pleeggezin komt het meest in de buurt van de natuurlijke woonsituatie van een kind. Kinderen die tijdelijk niet thuis
kunnen wonen, kunnen dus beter in een gezin opgroeien dan in een instelling. Het is daarom belangrijk dat er nieuwe
pleegouders worden geworven.
In samenwerking met andere gemeentes in West-Brabant West en West-Brabant Oost is er een aantal acties uitgewerkt,
die aan bovenstaand doel kunnen bijdragen en die plaats moeten gaan vinden in deze Week voorde Pleegzorg. Eén
van die acties is het flyeren op de Grote Markt in Bergen op Zoom op zaterdag 4 november. Ik draag dit idee een warm
hart toe en vraag u als raadsleden om hieraan actief deel te nemen, door op zaterdag 4 november op en rondom de
grote markt flyers uit te delen en met voorbijgangers in gesprek te gaan over de landelijke campagne ‘Supergewone
mensen gezocht’. Tussen 15:00 en 18:00 uur kunt u aansluiten en op persoonlijke titel een bijdrage aan de actie leveren.
Hoe lang u helpt met flyeren, is aan u. Iedere bijdrage aan de actie wordt erg gewaardeerd.
Aanmelden kan via de griffie maar is geen vereiste. De flyeractie wordt gecoördineerd door Hanneke de Valk,
beleidsadviseur jeugd. Flyers en instructies kunnen op zaterdag 4 november bij haar opgehaald worden voor het Oude
Stadhuis op de Grote Markt.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,
Dhr. A.G.J. van der Weegen
Wethouder
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