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Beste pleegouders en gezinshuisouders, 
 
Het is december 2020. We zitten in ‘de negende coronamaand’ en hoewel we er met z’n allen 
helemaal genoeg van hebben, moeten we de komende 5 weken weer opnieuw vol aan de bak om 
dat hardnekkige virus er onder te krijgen. We gaan opnieuw ‘op slot’. We weten weliswaar meer, 
bijvoorbeeld dat er maar heel weinig kinderen zijn die ziek worden, en dat bij de meeste mensen een 
infectie met een sisser afloopt, maar we zien ondertussen het virus hier en daar ongenadig hard 
toeslaan en veel meer preventieve acties dan thuisblijven, handen wassen, afstand houden en 
mondkapjes dragen hebben we eigenlijk niet. Totdat zo dadelijk het vaccin er is. Dat moet een 
‘gamechanger’ worden. Maar voor het zover is, gaan we dus opnieuw op slot. We zitten als het ware 
in de finale. Althans, dat hopen we van harte. 
 
Voor pleegouders en gezinshuisouders is de rek er soms uit. Dat beseffen we heel goed. En we 
kunnen weinig aandragen om weer wat ‘nieuwe rek’ aan te brengen. We realiseren ons heel goed 
dat tijdens de komende weken het belangrijkste deel van de dagelijkse zorg bij jullie terecht komt. 
Zoals dat steeds al het geval was. En we kunnen het niet genoeg benadrukken: daar zijn we jullie 
enorm erkentelijk voor. Maar erkenning en waardering is misschien wat mager, zeker als hier en daar 
de puf er helemaal uit is. Daarom nog een paar handreikingen: 
 

- De komende 5 weken zal er weer sprake zijn van een volledige lock-down. Ook de scholen 

gaan dicht. Maar…soms kan het heel belangrijk zijn, zelfs noodzakelijk, dat kinderen overdag 

toch een programma hebben buitenshuis. Nu worden twee van de vijf weken ingevuld door 

de Kerstvakantie. Maar tijdens de andere 3 weken gaan we er vanuit dat voor kinderen die 

school/opvang hard nodig hebben, dit door de school van de kinderen tóch geregeld zal 

worden. Mocht je als pleegouder of gezinshuisouder geconfronteerd worden met situaties 

waarin dat niet lukt, neem dan contact op met de jeugdzorgwerker waar jullie mee 

samenwerken. 

- Jullie kunnen geconfronteerd worden met allerlei soorten van situaties waarbij jullie extra 

ondersteuning nodig hebben. In financiële zin. In de zin van extra aandacht voor jullie pleeg- 

of gezinshuiskind. In de zin van kortdurend verblijf ergens anders. Bespreek dat soort vragen 

met ons. We zullen altijd op zoek gaan naar een manier waarop we jullie het beste kunnen 

bijstaan. Dat we die manier altijd zullen vinden, kunnen we niet garanderen, maar sla de 

vraag om extra ondersteuning niet over als die zich opdringt, want we zijn creatief in het 

zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. 

- In de basisafspraken verandert eigenlijk niets, behalve dan dat het aantal bezoekers kleiner 

wordt (behalve met de Kerst zelf). 



   
 

   
 

o Als je zelf klachten hebt, vermijd dan contact met anderen en laat je testen 

o Als er contacten met anderen gepland staan, vraag dan goed door of er bij die anderen 

sprake is van klachten. Bij twijfel: niet doen. 

o Houd bij contact anderhalve meter afstand 

o Max 2 bezoekers per dag 

o Vermijd drukke plekken (zoals een te volle supermarkt) 

o Schud geen handen 

o Was regelmatig je handen 

o Zorg voor goede ventilatie 

- Testen gaat steeds sneller: met vage klachten, zelfs zónder klachten kun je terecht, en de 

uitslagen zijn er ook tamelijk snel. Dus mochten jullie waarom dan ook het nodig achten, dan 

kun je afspreken met de GGD voor een test. 

- Het contact tussen ouders en kinderen is een heel belangrijk en ook kwetsbaar onderwerp. 

o We handhaven het ‘wel contact, mits’ beleid. De kerstdagen staan voor de deur, het 

‘op slot zetten’ van het contact zou meer stress opleveren dan het hanteren van zo’n 

‘wel contact, mits’ beleid.  

o Er kunnen zeker pleegouders en gezinshuisouders zijn voor wie de persoonlijke 

situatie té risicovol is. Als in dat geval goed met ouders is af te spreken om het 

contact bijvoorbeeld online te laten plaatsvinden: zeker doen. Als de situatie echter 

niet gemakkelijk is op te lossen, schakel dan de hulp in van de betrokken 

jeugdzorgwerker. 

o Blijft staan dat als je wél contact plant, iedereen zorgvuldig met de ‘mits’ zal moeten 

omspringen: alle regels (hierboven) volgen; niemand van de betrokken volwassenen 

mag ziek of verkouden zijn; goed onderling overleggen; hulp vragen wanneer nodig. 

Als kinderen contact hebben met hun ouders, dan kan dat op de manier waarop 

kinderen gewoonlijk contact hebben met hun ouders. 

o De afspraken gelden óók voor weekend-pleegouders. 

Hoe gaan jullie de kerstvakantie invullen? En oud en nieuw? Mocht je ideeën willen: op de website 
van het NJI staan tips voor activiteiten met kids in de kerstvakantie. Kijk op www.nji.nl/coronavirus 
 
(In elk geval) vijf weken te gaan. Hopelijk de laatste vijf weken van deze vreemde periode? We weten 
het niet zeker. We hebben met z’n allen nog nooit een jaar meegemaakt zoals 2020. Corona heeft 
ons tijdsbesef ingedeeld in de periode van vóór corona, de periode tijdens corona en de periode ná 
corona waar we allemaal ontzettend naar verlangen, maar die toch niet meer helemaal hetzelfde zal 
worden. En ondertussen zijn jullie tíjdens corona stug door gegaan met datgene dat zo betekenisvol 
is: zorgen voor de kinderen die dat houvast, die geruststelling en die geborgenheid zo hard nodig 
hebben. En dat is prachtig.  
Onze verwachting is dat, als onze kinderen (veel) later aan 2020 terugdenken, dat ze zich de corona 
maatregelen een stuk minder scherp herinneren, maar wel nog weten: dat was de tijd dat ik zoveel 
thuis bij mijn pleegouders of gezinshuisouders was.  
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Namens entrea lindenhout 
 
John Goessens en Madeleine Theunissen 
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