Gastgezin van Gino:
‘Het is geen feestweekend, we proberen
het vooral ontspannen te houden’
Gino, net 14 jaar, woont in een gezinshuis van de SIG en logeert sinds twee jaar elke vier
weken een weekend bij Jeroen en Marleen Ploeger in Driehuis. Een leuke jongen, ook om te
zien, die zich intussen vertrouwd voelt in zijn gastgezin en vriendjes in de buurt heeft
gemaakt. “Hij komt vrijdags met zijn weekendtas, zet die op zijn kamer en gaat z’n gang. Hij
hoort er in ons gezinsleven helemaal bij. Dat doet hem goed, hij is rustiger geworden” ,
vertelt gastmoeder Marleen.
Ze lazen twee jaar geleden een bericht in de krant, waarin de SIG gastgezinnen vroeg. “Het
sprak ons aan”, vertelt gastvader Jeroen. “Marleen en ik zeiden tegen elkaar: willen we dit,
kunnen we dit? We wilden wel iets betekenen, een kind eens in de maand een warm thuis
bieden, en we hadden de mogelijkheden en de ruimte. Onze dochter van 23 ging het huis
uit, er kwam een kamer in huis vrij. En onze zoon van 21, die nog thuis woont, had er geen
problemen mee.”
Jeroen en Marleen Ploeger meldden zich aan bij de SIG. “We gingen er open in”, vertelt
Jeroen. “We hadden geen ervaring met het opvangen van kinderen met een beperking. We
hadden ook geen voorkeur voor een bepaalde leeftijd, voor een meisje of jongen of voor een
specifieke beperking of zo.” In het kennismakingsgesprek bij de SIG is informatie
uitgewisseld, over wat de SIG van een gastgezin verlangt en over de verwachtingen en
mogelijkheden van het gastgezin. “Een eigen kamer was een basisvoorwaarde van de SIG, en
die hadden we”, zegt Marleen. Daarna heeft de SIG een ‘match’ gezocht en dat werd dus
Gino. “We hebben kennisgemaakt met Gino zelf en met de ouders van het gezinshuis waar
hij woont en informatie over zijn voorgeschiedenis gekregen, voor het geval dat hij daar zelf
over gaat praten. Met zijn biologische ouders is geen contact.”
Het klikte over en weer. Jeroen en Marleen bezochten vervolgens een informatieavond voor
gastgezinnen van de SIG, volgden de cursus Veilig Vrijwilligerswerk/In Veilige Handen,
leerden communiceren met pictogrammen – “die we nog niet nodig hebben gehad” – en
kregen informatie over de back-up vanuit de SIG, inclusief een alarmnummer in geval van
calamiteiten tijdens een logeerweekend. “Dat hebben we gelukkig ook nog nooit hoeven te
bellen”, zegt Marleen. Voorafgaand aan Gino’s logeerweekenden bij de familie Ploeger is er
een schriftelijke overdracht vanuit zijn gezinshuis, met actuele informatie over Gino, over
wat hem bezighoudt. “Ik maak zelf ook altijd een verslag van het weekend dat Gino hier is,
voor het gezinshuis en voor de SIG, maar ook voor Gino zelf”, vertelt gastmoeder Marleen.
De familie Ploeger maakt er voor Gino vooral een gezellig weekend van. “Het wordt geen
feestweekend, we proberen het vooral leuk en ontspannen te houden. Met structuur, maar
we leggen bewust niet alles vast, om Gino flexibel te houden”, aldus Jeroen. Hij heeft een
fiets voor Gino gekocht en hem leren dammen en neemt hem zondags mee naar kickfun,
een op conditie gerichte bokssport.
“Gino is een makkelijk, sociaal en leerbaar kind”, vinden zijn gastgezinouders. “Hij kan
overprikkeld raken, is ons verteld, maar we hebben daar nog geen echte problemen mee
gehad. Hij kan wel eens de bokkenpruik op hebben, als iets niet doorgaat bijvoorbeeld. Als

hij de stress daarover zelf voelt aankomen, wil hij douchen. Mooi hoe hij daar zelf
oplossingen voor zoekt. We zien hem echt groeien.”
Ook gastgezin worden? Neem contact op met Frouk Welbedacht, onze coördinator
Vrijwilligers en Gastgezinnen. Tel. 0251-25 78 57, e-mail: FWelbedacht@sig.nu.
Na aanmelding maken we een kennismakingsafspraak en volgt mogelijk een “intake”. Als we
het eens worden, volgt een huisbezoek en zoeken we een ‘match’. We maken afspraken
over de begeleiding. Eenmaal per jaar wordt met u geëvalueerd. Tussendoor zijn er steeds
informele overlegmomenten. Waar nodig en gewenst krijgt u als gastgezin extra begeleiding.
Eenmaal per jaar is er een bijeenkomst van alle gastgezinnen, waarin ervaringen worden
uitgewisseld. Gastgezinnen krijgen een vergoeding van 40 euro per etmaal

