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Week van de Pleegzorg

Tot en met 4 november vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor kinderen die geen stabiele en veilige thuissituatie hebben. Niet

verwonderlijkdat juist nu in coronatijd en de halve lockdowndie aandacht harder nodig is dan ooit. Want vooreen passende plek voor elk

kind waar het zo thuis mogelijk kan opgroeien zijn meer mensennodig. Pleegzorg Nederland doet een dringendeoproep aan mensen om

vooral nu hun hart en huis open te stellen. Ruud Stevens, woordvoerder pleegzorg van Jeugdzorg Nederland: “We willen allemaal een

toekomstperspectief waar we naar kunnen uitkijken. Voor kinderen voor wieeen stabiel en veilig thuis niet vanzelfsprekendis, geldt dat

des te meer. Vooral nu!”

Meer informatie

Kijk op www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl.

In het teken van de week van de pleegzorg is wethouder van Elk langs geweest bij Suus en Willem

van Gezinshuis Hemma om hen een bosbloemen te overhandigen als blijk van waardering.
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