Adri Hoffman, gastmoeder van Melissa
‘We gaan fietsen, we bakken een taart.
Niets moet en we hebben alle tijd.’

Melissa (19) woont op de Zeester, ons woonproject voor kinderen en jongeren in IJmuiden. Ze heeft
nauwelijks contact met familie, maar ‘gastmoeder’ Adri Hoffman geeft haar in haar huis in Castricum
eens in de maand een weekend lang een warm thuisgevoel. “We doen boodschappen, we gaan
fietsen en bakken taart. Er hoeft niets en we hebben alle tijd. Dat maakt zo’n weekend voor ons
allebei heel ontspannen.”
Toen twintig jaar geleden hun eigen kinderen uitvlogen, besloten Adri en haar man Hans pleeg- en
later gastgezin te worden. “Sommige kinderen missen een veilig thuisfront, met positieve aandacht.
Wij wilden een klein steentje bijdragen. Ons huis was ruim genoeg en wij waren fit genoeg.” Melissa
kwam negen jaar geleden. Vorig jaar overleed Hans, maar dat was voor Adri geen reden om als
gastgezin te stoppen. “Ik vind een beetje levendigheid in huis wel gezellig. En ik zie hoe belangrijk het
voor Melissa is om even uit de woongroep te zijn en iets van een familiegevoel te ervaren. Ze heeft
heel zorgzaam aan het ziekbed van Hans gezeten, ze kent onze kinderen en speelt met onze
kleinkinderen. Ze hoort een beetje bij ons.”
Afspraken
De contacten met de SIG, en de Zeester in het bijzonder, zijn goed georganiseerd, vindt Adri. Er zijn
formele afspraken, zoals een jaarlijkse evaluatie, en informele overlegmomenten, zoals bij de
overdracht. “Als gastgezin moet je wel weten of er bepaalde afspraken zijn en of er iets bijzonders
speelt. Dan kun je daar in het weekend rekening mee houden.” Melissa mag bijvoorbeeld geen
Goede Tijden Slechte Tijden meer kijken, omdat ze daar overstuur van kan raken. “Het is goed dat ik
dat weet, anders zou ik haar bij mij gewoon laten kijken en niet begrijpen waarom ze later op de
avond bijvoorbeeld opeens moet huilen. Melissa zal niet zo gauw uit zichzelf zeggen dat het niet
meer mag; niet expres, maar omdat het anders is als ze bij mij is.”
Ook gastgezin worden?
Neem contact op met Frouk Welbedacht, onze coördinator Vrijwilligers en Gastgezinnen. Tel. 025125 78 57, e-mail: FWelbedacht@sig.nu.
Na uw aanmelding maken we een kennismakingsafspraak en volgt mogelijk een “intake”. Als we het
eens worden, volgt een huisbezoek en zoeken we een ‘match’. Het kind moet immers passen in uw
gezin. 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. Gastgezinnen krijgen een vergoeding van 40 euro per etmaal.

