Positief inspireren
Al acht maanden heeft heel Nederland te maken
met de maatregelen om het coronavirus tegen
te gaan. En al acht maanden Corona legt veel
dingen stil en afspraken moeten worden uitgesteld.
Zo is het volkomen begrijpelijk, maar wel heel
jammer, dat de familiedagen in Duinrell niet door
konden gaan in de Week van de Pleegzorg en zijn
verplaatst naar volgend jaar. Ook alle andere fysieke
bijeenkomsten die georganiseerd zijn in deze
week werden geannuleerd. Fijn dat er dan toch
een vaste waarde is: Pleegzorg Magazine. Het was
een uitdaging om op (gepaste) afstand mooie en
inspirerende verhalen te vangen en foto’s te maken.
Maar we zijn blij dat het is gelukt om opnieuw een
interessant magazine te kunnen maken. Dit keer
staat het thema ‘positief opvoeden’ centraal. Bij vele
van jullie met (pleeg)kinderen is geduld, één van de
belangrijkste ingrediënten van positief opvoeden,
de afgelopen periode ongetwijfeld wel eens op de
proef gesteld. Dit nummer is voor jullie! Er staan
ervaringsverhalen in van ‘positief opvoeden’ en van
‘positief opgevoed zijn’. Hopelijk biedt het jullie
inspiratie om het ook de komende tijd weer samen
te doen. Door positief opvoeden leren we onze
(pleeg)kinderen begrip, geduld en zorg te hebben
voor elkaar. Zeker nu we in deze tijd nadrukkelijk
worden opgeroepen om het samen te doen. Door
positief opvoeden leren we onze (pleeg)kinderen
begrip, geduld en zorg te hebben voor elkaar!
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Sfeerinterview

PM verschijnt 3 keer per jaar en wordt gratis toegezonden aan
(aspirant) pleeggezinnen, begeleiders en andere betrokkenen
bij pleegzorg van Juvent, de Zeeuwse jeugdzorgspecialist.
Heb je tips of vragen naar aanleiding van PM? Of zijn er
onderwerpen die je graag aan bod ziet komen? Laat het
ons weten door een mail te sturen naar pm@juvent.nl.

Lieve moeder

“Thee en koeken, gewoon gezellig. Dat zijn kleine
dingen die mij het thuisgevoel hebben gegeven.”
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Vanuit Juvent

• Samen bouwen aan platform pleegzorg.nl
• Programma Samen Sterk
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De wereld van...
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Het dilemma van...

Kijk deze keer mee in de wereld van Lotte

“Ik heb geleerd dat het belangrijk is om liefde te
geven aan degene die het nodig heeft.”
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Achtergrond

Column Gerdien

Voor iemand anders zorgen die geen plek heeft,
maakt je leven heel veel waardevoller.
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Welkom in een ideale moederwereld die
onmogelijke werkelijkheid lijkt!
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Auteur: Sandra de Wit-Vis
ISBN: 978-94-9186-354-7
Vanuit haar eigen
ervaringen als (pleeg)
moeder van vijf kinderen
vertelt Sandra met passie
over haar missie om impact te maken op het leven
van kinderen. Ze gaat probleemgedrag van kinderen
niet uit de weg, bekijkt haar eigen reacties als in een
spiegel en zoekt vanuit haar hart naar een oplossing
waarbij alle partijen met elkaar in balans zijn. Want
een moeder die goed voor zichzelf zorgt, is een
geschenk voor haar kind. Een warm geschreven boek
zonder kant en klare opvoedtips, maar boordevol
inzichten om je eigen unieke way of life te vinden.
Speciaal voor één van de pleegmoeders van Juvent
is er een gratis gesigneerd exemplaar beschikbaar!
Weet je iemand die dit boek verdient? Stuur een
mailtje met motivatie naar pm@juvent.nl.

Ouderschap
is jongleren

Juvent
info@juvent.nl
Crisisnummer (buiten kantoortijden):
06-20357873
Cliëntservice via 0900-5469617
www.juvent.nl

De redactie

Colofon

Recensies

Regiokantoor Zeeuws-Vlaanderen
Jacob Catsstraat 7, Terneuzen (tel: 0115-643030)
Regiokantoor Walcheren
Prins Bernhardstraat 4, Middelburg (tel: 0118-632900)
Regiokantoor Oosterschelderegio
Beukenstraat 62, Goes (tel: 0113-237066)

Auteur: Carolien Gravesteijn
en Susan Ketner
ISBN: 978-90-8850-912-4
Ouders houden veel ballen in
de lucht. Dit groeiboek bereidt
je voor op het ouderschap.
Welke ontwikkeling maak je als ouder door? Welke
levensvaardigheden heb je nodig? Hoe regel je de
balans tussen werk en privé? Wat doet ouderschap
met je partnerrelatie? Ervaringen gecombineerd met
wetenschappelijke inzichten geven handvatten om
de eerste jaren beter aan te kunnen. Een praktisch
lees- en werkboek om je oudervaardigheden te
ontwikkelen.
Speciaal voor de bijna of net startende pleegouder is
er een gratis exemplaar beschikbaar! Weet je iemand
die aan deze omschrijving voldoet? Stuur een mailtje
met motivatie naar pm@juvent.nl.

