Sophie vangt al zeven jaar kinderen op in het weekend

‘Zolang ik zelf geen kinderen heb, wil ik graag andere kinderen een fijne tijd
bezorgen’
Om het weekend krijgt Sophie een logeetje op bezoek. Ze gaan samen naar de film of fietsen,
ze doen gezelschapsspelletjes of ze gaan wandelen met de honden uit het asiel. De mama van
Noor staat er helemaal alleen voor en kan de continue zorg voor haar dochtertje niet aan. Die
weekends geven haar even de tijd om haar batterijen opnieuw op te laden.

“Ik heb bewust gekozen voor ondersteunende pleegzorg. Je biedt ademruimte aan de ouders
en je bent nooit de concurrent of de vijand. Ik had het gevoel dat dit in mijn leven zou passen.
Zolang ik zelf nog geen kinderen heb, wil ik graag andere kinderen een fijne tijd bezorgen. Ik
ben nog altijd blij met mijn beslissing: ik heb al enkele gezinnen kunnen verder helpen en ik
heb er ook een mooie ervaring bij.”
‘Ik ga niet alles laten als Noor komt’
“Om het weekend een kind op bezoek krijgen is een belasting, maar is niet zo dat het mijn
hele leven inpalmt. Het is alsof je je neefje of nichtje op bezoek krijgt. Twaalf van de veertien
dagen is ze er niet, dus ik maak graag tijd vrij als Noor in het weekend komt. Als ik zelf ook
activiteiten heb in die weekends, neem ik haar mee. Ik ga niet alles laten, ik kijk of het past of
niet.
Noor komt van zaterdag tot zondag omdat haar mama liever niet wilt dat ze vrijdagavond
alleen de bus moet nemen. En drie dagen is voor mij ook iets te zwaar, want Noor heeft veel
aandacht nodig. Ik heb een goed contact met de mama. We bellen en sms’en en ik heb een
heen-en-weerschriftje waarin ik soms ook tips geef over hoe ik dingen aanpak.”
‘Door pleegzorg voorkom je crisissituaties’
“Bij pleegzorg denken veel mensen dat het kind het probleem is, maar dat is niet mijn
ervaring. Bij de drie pleegkinderen die ik tot nu toe heb opgevangen, waren de gezinssituaties
het probleem. De kinderen vragen misschien net iets meer energie, maar het zijn zeker geen
grote crisissituaties. We leven gewoon twee dagen samen en we doen leuke dingen met
elkaar.
Dankzij de ondersteuning voorkomt de pleegzorg juist dat er een problematische situatie
ontstaat. Dus eigenlijk doe je aan preventie en bouw je mee aan een situatie die weer
aangenaam is voor alle partijen.”

