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Openhartige getuigenis van
een pleegouder

ja, dit is een project dat geschikt
lijkt voor mij, of neen, dit is het
niet. Er zijn veel criteria waarover
je duidelijk moet zijn : wat is de
reden van de plaatsing van het
kind, welke zijn de banden van het
kind met zijn omgeving, hoe
groot is de beschikbaarheid van
het pleeggezin, wat met het coouderschap met de biologische
ouders, hoe groot is de kans dat
het kind terug gaat naar de
biologische ouders op
middellange of lange termijn?
Veel vragen die moeten rijpen…
Eens dit parcours doorlopen is,
wordt het dossier nog een laatste
maal overlopen, en omschrijven
we de contouren van het project.

Interview met Claire, onthaalouder, en Arnaud Gendrot, directeur van La Famille d'Accueil
Goeiedag Claire, hoe ben je pleegouder
geworden ?
Ik was alleenstaand en ik had zin om een
gezin te vormen. Eerst heb ik de
biologische oplossing overwogen, de
kunstmatige inseminatie, maar ik had al
snel door dat dit niet was wat ik wou.
Dan heb ik me gefocust op de adoptie van
een kind. Ik heb de hele opleiding
doorlopen en een positief advies gekregen.
Maar eens ik in contact kwam met de
organisaties voor adoptie sloten alle
deuren. Als alleenstaande kon ik al zeker
geen buitenlands kind adopteren, maar
zelfs een Belgisch kind bleek onmogelijk
voor een vrouw alleen. Wat zeer
eigenaardig overkomt is dat niemand uit al
deze organisaties me ooit heeft gesproken
over een heel andere piste, namelijk die
van het pleegouderschap. Het is eigenlijk
via mijn schoonzus dat ik in contact
gekomen ben met organisaties die in dat
domein werkzaam zijn. Na vele gesprekken
en informatieavonden voelde ik me klaar
en heb ik me als kandidaat opgegeven bij

Pleegzorg in
Vlaanderen

La Famille d’Accueil. Vanaf het eerste
contact voelde ik me goed bij hen,
en apprecieerde ik hun aanpak waarbij we
echte partners waren in dit avontuur.
Vertel ons Arnaud, hoe verloopt het hele
proces van de plaatsing van een kind in
een pleegfamilie?
De familie start een voorbereiding op het
pleegouderschap, hetgeen gemiddeld
negen maand in beslag neemt. We houden
persoonlijke gesprekken en beetje bij
beetje groeit het project waarbij het
belangrijk is dat we partners van mekaar
zijn. Onze dienst is namelijk de specialist
in de begeleiding van de pleegouders, maar
de families die zich bij ons melden zijn de
specialisten van hun dagelijks leven.
Wat wij aanbrengen in de voorbereiding is
het delen van al onze kennis over het
pleegouderschap. We vertellen over wat
meestal goed verloopt, maar
communiceren ook over wat moeilijker zal
liggen voor de familie die zich aandient,
opdat deze op het eind van de rit zal
kunnen zeggen:

Vanaf het eerste
contact met La
Famille d'Accueil
voelde ik me goed,
en apprecieerde ik
hun aanpak
waarbij we echte
partners waren in
dit avontuur.
Pas dan gaan we in de wachtlijst
van het Brussels Gewest kijken
(+/- 100 kinderen die wachten op
een pleeggezin) en trachten een
match te vinden : waar zit het kind
in zijn persoonlijk traject, en voldoet
het toekomstig pleeggezin aan zijn
noden?

"La Famille d'Accueil" is een
ondersteunende dienst in de pleegzorg,
die op mandaat van de Jeugdrechtbank of
diensten uit de jeugdzorg, kinderen in een
pleeggezin plaatst, begeleidt en opvolgt.
Vandaag dragen ze zorg voor niet minder
dan 84 kinderen. La Famille d'Accueil
heeft zijn basis in het Parmentierpark in
Sint-Pieters-Woluwe, een plaats vol
herinneringen aan Abbé Froidure.
De dienst is echter te krap gehuisvest om
zijn prachtig werk in alle rust te kunnen
uitoefenen. Uit het interview hiernaast zal
U begrijpen dat het geen overbodige luxe
is om enkele ruimtes ter beschikking te
hebben waar men in alle rust en discretie
met pleegouders en/of pleegkinderen een
gesprek kan voeren.
Na een lange administratieve lijdensweg
is het eindelijk zover en kan de uitbreiding
van hun gebouw gerealiseerd worden.
Dankzij uw vrijgevigheid zal de Federatie
Froidure, gespreid over een aantal jaren,
de werken ondersteunen ten belope van
40.000€.
Wilt U dit werk graag steunen, dan mag U
dit bij uw gift vermelden. Hartelijk dank!
www.lafamilledaccueil.be
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EDITO
Beste lezer en sympathisant van de Federatie
Froidure,
We zijn heel fier U te kunnen melden dat de
vzw Copainpark, gelegen in Molenbeek en lid
van onze Federatie, de Prijs voor Burgerschap
2022, uitgereikt door de Rotary Clubs van
Brussel, heeft gewonnen. Deze tweejaarlijkse
prijs beloont één of meerdere vzw’s die in hun
respectieve handelingen blijk hebben gegeven
van verantwoordelijk burgerschap.
Het project voor de renovatie van de
polyvalente zaal van Copainpark werd
gekozen uit 20 projecten die door
verschillende verenigingen uit de sociale
sector bij de Rotary Clubs werden ingediend.
Dit project bestaat uit het aanbieden van 3
extra leefruimten aan de kinderen: een TV- en
multimedia-kamer, een knutselkamer, en een
"terug naar de rust"-kamer. Deze prijs met een
waarde van 18.000€, is een mooie erkenning
van het dagelijkse werk van Copainpark, dat
erop gericht is het leven van hun jonge
bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.
Als U weet dat in 2019 de vzw Envole-toi, een
ander lid van de Federatie, eveneens de prijs
voor Burgerschap heeft gewonnen, en enkele
andere leden van de Federatie heel dicht bij
de nominatie zijn geweest, begrijpt U dat onze
directies en hun team dag in dag uit een
schitterend en uitzonderlijk werk leveren.
En voor U als schenker is de prijs opnieuw
een bewijs dat de werken van Abbé Froidure
actueel zijn ( Copainpark is in 1958 door Abbé
Froidure gesticht ) én een bewijs dat elke
euro die we ontvangen goed en correct
besteed wordt en we aldus uw vertrouwen
waard zijn.
Vertel uw vrienden over onze acties en
moedig ook hen aan om ons te steunen.
Op de laatste pagina zal U lezen hoezeer we
de steun van het grote publiek nodig hebben
om onze acties te realiseren.
Rest me niets anders meer dan U te bedanken
in naam van onze kinderen en jongeren,
en U een mooie zomer toe te wensen,
Johan Christiaens,
Secretaris-generaal

Mevr. Najla Derouiche, directrice,
en de Heer Patrick Motte, bestuurder,
bij de in ontvangstname van de Prijs voor
Burgerschap 2022 in het Brussels Parlement.
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Uiteraard besteden we dan aandacht
aan de leeftijd van het kind, de
noodzakelijkheid om de filosofische
en religieuze overtuiging van de
ouders én van het pleeggezin te
respecteren, de vrijheid tot reizen met
het kind, enz. Wanneer alle
indicatoren op groen staan, gaan we
de voorgeschiedenis van het kind aan
de pleegfamilie voorleggen, zonder

omringd te zijn door de
pleegzorgdienst die klaar staat om U
te helpen en oplossingen te zoeken.
Ik kan U zeggen dat La Famille
d‘Accueil prachtig werk levert : ik kan
hen bellen wanneer ik wil, en ze zijn
beschikbaar wanneer ik steun nodig
heb. Je moet kunnen praten, je mag
niet alleen blijven met je problemen.
Ik beleef dit avontuur niet alleen, en ik

is de biologische band het
voornaamste referentiepunt van de
mensen, en hiervan afwijken boezemt
angst in. Een vreemde of een ‘ander’
kind ontmoeten en in zijn huis
opnemen ligt moeilijk en maakt deel
uit van een angstcultuur. Ik pleit er
voor dat mensen zich meer open
stellen, zelfs al is het niet makkelijk.
Je moet die angst achterwege laten,
het is belangrijk om veel inclusiever
te zijn.

Pleegouder worden
is iets wat je
gaandeweg leert en
ontdekt, maar
evengoed iets
waarmee je wordt
geconfronteerd !
de voornaam vrij te geven, opdat de
familie nog een zekere afstand zou
kunnen bewaren, zeker omdat veel
kinderen geen evident verleden
hebben. Na een bezinningsperiode
van 24 uur kan de familie dan
beslissen of ze voor het kind gaan of
niet.

bedank de hele entourage rondom
mij voor de steun die ik krijg.

En Claire, hoe is dat bij jou verlopen,
hoe heb jij dat beleefd?
Na de vergadering waarop men het
kind had voorgesteld, heb ik ja
gezegd. Ik heb dan de dienst ontmoet
waar de jongen in opvang was, en
waar men me nog veel over hem
verteld heeft. Ik heb een foto
gekregen en die foto is me uiteraard
nog steeds dierbaar.
De eerste contacten werden gelegd,
eerst korte momenten, dan wat
langer bv. toen ik in de kinderopvang
een badje mocht geven aan het kind.
Daarna mocht het een paar keer een
namiddag bij mij thuis doorbrengen
en vervolgens is de jongen bij mij
komen wonen. Maar weet je, je bent
nooit klaar voor die stap : pleegouder
worden is iets wat je gaandeweg
leert en ontdekt, maar evengoed iets
waarmee je wordt geconfronteerd…

Veel complimenten voor uw dienst
Arnaud !
Onze dienst is de draaischijf rond het
kind. Alles wat we beslissen is in het
belang van het kind. Het pleegkind
staat altijd centraal in onze
bekommernissen : het zijn
overlevenden, zij hebben een
ingewikkelde voorgeschiedenis en
hebben het recht om in een familie
op te groeien én tegelijkertijd de band
met hun biologische ouders te
behouden. Maar daar waar het kind
het hart is van onze
bekommernissen, is de familie het
hart van de oplossing! Een grote
kracht die je moet hebben als
pleegouder is je te kunnen inbeelden
dat in je huis alle deuren en vensters
openstaan, en dat je bereid bent de
indeling constant aan te passen, dat
je aanvaardt dat dingen veranderen
en dat je er vrede mee hebt dat wat
vandaag geldt dat morgen misschien
niet meer is. Wanneer je rigide bent,
wordt het moeilijk. Pleegouderschap
is een levend iets, het beweegt elke
dag.

Nu zijn we tien jaar verder, wat is uw
kijk op die periode?
Het is een ervaring waar je veel uit
leert, vaak complex of zelfs pijnlijk,
maar het is zo fijn om door de jaren
heen de band te zien versterken. We
beleven heel wat prachtige
momenten in familieverband, zo zijn
we net terug van drie leuke dagen
aan zee. Maar we blijven ook een
gezin dat moet leven met
complexiteit omdat we een kind leren
kennen dat zich op sociaal-affectief
vlak soms gedraagt op een manier
die buiten de norm valt van wat wij
met onze eigen achtergrond als
normaal aanvaarden. De uitdaging is
deze complexiteit te begrijpen en er
niet alleen voor te staan, maar goed

Bravo Claire, voor wat je doet .. !
Zelf voel ik dat niet aan als een
opoffering of een goede daad : ik
beleef iets verrijkend en ik voel dat ik
als persoon vooruitgang boek in mijn
leven. Ik had zin om een familie te
stichten en ik ben een ouder
geworden, hoewel anders dan
biologisch. Maar dankzij mijn kind
ben ik het, en ik zeg hem daarvoor
dank U wel! Het is geven en nemen,
op een dag zal ook hij me bedanken
omdat ik zijn mama ben geweest.
Ik hou van het beeld dat Mijnheer
Gendrot geeft, van het huis met zijn
open deuren : in België hebben we
niet de gewoonte ons huis te openen
voor wie anders is. In andere culturen
verloopt dat veel natuurlijker, bij ons

Pleegzorg in
Vlaanderen
Meer dan 9.900 kinderen en jongeren
(en volwassenen met een handicap of
psychiatrische problematiek) wonen in
een pleeggezin in Vlaanderen.
Vaak omdat hun ouders voor hen niet
kunnen of mogen zorgen.
Meer dan 6.500 pleeggezinnen geven
hen een warme thuis. Ze doen dat
vrijwillig, maar met de steun van een
dienst voor pleegzorg.
Pleegzorg kan al dan niet van korte of
lange duur zijn bijvoorbeeld tot het
pleegkind weer naar huis kan of
zelfstandig kan gaan wonen. Sommige
kinderen (of volwassenen) worden
opgevangen door iemand die ze op
voorhand al kenden: een broer, zus,
tante of juf op school. Dat noemen we
netwerkpleegzorg. Twee derden van
hen worden op deze manier
opgevangen. Anderen kenden hun
pleeggezin op voorhand nog niet. Dat
noemen we bestandspleegzorg.
In Vlaanderen werden in 2021
1.896 nieuwe dossiers opgestart en
273 nieuwe gezinnen gescreend.
Er staan ongeveer 950 kinderen op een
wachtlijst.
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De COO Suzanne Van Durme is een
residentiële dienst voor observatieen oriëntatie, gevestigd in de
gemeente Sint-Genesius-Rode.
De voorziening biedt collectieve
opvang aan voor 15 jongens tussen
12 en 18 jaar, die nood hebben
aan gespecialiseerde hulp buiten de
gezinsomgeving.
De ernst van de stoornissen
rechtvaardigt een specifieke
observatie en begeleiding, ten einde
een crisisperiode te overwinnen en
een oriëntatieproject te ontwikkelen
dat hun re-integratie bevordert.

Project in de kijker

Na heel lang wachten op de nodige
vergunningen, heeft de COO
Suzanne Van Durme eindelijk haar
sportterrein kunnen heraanleggen.
Roland Rousseaux, bestuurder voor
de COO Suzanne Van Durme,
getuigt: " Op dit veld zullen de
jongeren die we opvangen
verscheidene sportdisciplines kunnen
beoefenen zoals voetbal, volleybal,

Nieuw sportterrein voor de
COO Suzanne Van Durme
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basketbal of tennis.
Dankzij het niet-aflatende werk van
onze opvoeders zullen de jongeren,
die op zoek zijn naar zichzelf, op het
veld de broodnodige rust kunnen
vinden in een geest van opvoeding,
sportiviteit, competitiviteit en
evenwicht. Hartelijk dank aan alle
vrijgevige sympathisanten én aan de
Federatie Froidure voor de steun bij
de realisatie van dit prachtig project
voor het welzijn van onze jongeren."
De Federatie Froidure komt in
totaal voor 40.000€ tussen in de
kosten voor de heraanleg van het
sportveld én de tuin.
Wilt U dit werk graag steunen, dan
mag U dit bij uw gift vermelden.
Hartelijk dank!

VAN DE KLEINE DENNEN

2022
KRABBEN &
WINNEN!

Grijp uw kans en
bied een kans
aan onze
kinderen ...!

WAARDE

€1250

1 REIS

NAAR KEUZE

1 CITY-TRIP
WAARDE

€500

NAAR KEUZE

1 GESCHENKBON FNAC/VANDEN BORRE
1 GESCHENKBON COLRUYT
1 GESCHENKBON IKEA
WAARDE

€250

€250

€250

NAAR KEUZE

1 GESCHENKBON FNAC/VANDEN BORRE
1 GESCHENKBON COLRUYT
1 GESCHENKBON IKEA
WAARDE

€25

1 keukenschort / 1 keukenhanddoek /
1 RFID sleutel / kaartzakje /
1 RFID kaartbeschermer / 1 CD

€25

€25

Voor alle prijzen, BTW inbegrepen.- K.B. : 3991050/21 / Tombola onder toezicht van een Gerechtsdeurwaarder.

HOE DEELNEMEN?

door storting op Rekeningnummer BE96 0013 7366 6005
1 BILJET = €5
1 BLAD VAN 6 BILJETTEN = €25 ( met steeds 1 winnend lot ! )

Info 02/771 08 10
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Verslag van de inkomsten
en uitgaven in 2021
We stellen U graag de rekeningen van 2021
voor, zoals zij goedgekeurd werden door onze
algemene vergadering na controle door de
bedrijfsrevisor « Eura Audit De Ghellinck ».
202I was financieel een moeilijk jaar,
waarin de inkomsten veel lager lagen dan de
uitgaven en dat uiteindelijk werd afgesloten
met een negatief saldo ten belope van
89.498€.
De voornaamste reden is dat we in 2021 niet
hebben kunnen genieten van een substantieel
legaat, maar dat we het toch verantwoord
vonden om in deze moeilijke tijden onze
voorzieningen voldoende te ondersteunen in
hun werking en bij te dragen in de kosten van
noodzakelijke investeringen en dit alles ten
voordele van de kinderen die ons zijn
toevertrouwd.
Zo hebben we in 2021 voor een totaal bedrag
van 475.195€ steun verleend aan de jongeren
en aan de voorzieningen waarin ze verblijven
( +5.3% ten opzichte van 2020 ).
We delen de steun op in drie grote categorieën
1. De directe tussenkomsten ten voordele van
de jongeren die verblijven of opgevangen
worden in de aangesloten voorzieningen en
diensten
2. De subsidies voor de werking van onze
aangesloten voorzieningen
3. De subsidies gelinkt aan investeringen in
onze aangesloten voorzieningen
De directe tussenkomst (ongeveer 56.000€)
ten voordele van de jongeren uit onze
voorzieningen is natuurlijk de meest dankbare.

We financieren de deelname aan kampen,
ludieke, sportieve of culturele activiteiten en
een Kerstgeschenk.
Voor onze voorzieningen die sterk inzetten op
het positief kanaliseren van de energie van de
jongeren via creatieve ateliers of buitenkampen
is deze steun meer dan welkom.
Het grootste deel van de gelden
(ongeveer 272.000€) komt ten goede aan de
jongeren door te zorgen voor een betere
omkadering en laat de voorzieningen toe om
opvoeders aan te werven in het kader van
animatie projecten of om hiervoor het nodige
materiaal aan te schaffen.
De tussenkomst in de werkingskosten is
belangrijk voor de voorzieningen waar de
financiering van de personeelskosten niet
structureel verzekerd is.
De subsidies voor investeringen
(ongeveer 147.000€) dienen om de
levensomstandigheden van de jongeren in de
voorzieningen te verbeteren. Het is belangrijk
om hen in veilige en propere lokalen te
ontvangen, goed geïsoleerd en verwarmd,
energiezuinig en in goede staat onderhouden.
Zonder uw steun, uw giften en legaten was
niets van dit alles mogelijk geweest.
In naam van de voorzieningen en hun
personeel maar vooral in naam van de
jongeren die er opgevangen worden,
danken we U voor uw vrijgevigheid.
Jos Linkens, voorzitter

Dit nummer wordt u gratis aangeboden.
Wij rekenen op uw vrijgevigheid om
onze actie te steunen.
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Wist je dat ... ?
Met een storting van 75€ kunnen we in de
zomervakantie een week speelpleinwerking of
kampdeelname aanbieden aan één jongere.
Een klein gebaar voor veel geluk...

222

