Beste pleegouders,
Hierbij willen wij u van harte uitnodigingen voor een ontmoetingsbijeenkomst van SafeWings.
De kans dat deze naam u nog niets zegt is vrij groot; vandaar een korte toelichting op wie wij zijn en
wat wij beogen.
SafeWings is een stichting die:
 Pleegouders daadwerkelijk in staat wil stellen de zorg voor de bij hen geplaatste pleegkinderen
met elkaar te delen door ook daadwerkelijk soms de zorg van elkaar over te nemen;
 Pleegouders de gelegenheid wil bieden regelmatig stil te staan bij de invloed die een
pleegzorgplaatsing heeft/kan hebben op jou (en je gezinsleden)als persoon en daar met elkaar
over in gesprek te gaan;
 Deskundigheid bij pleegouders wil bevorderen;
 Op deze wijze wil laten zien dat pleeggezinnen samen meer pleeggezin zijn!
Door onze jarenlange ervaring in verschillende vormen van pleegzorg zijn wij goed op de hoogte van
hetgeen de opnemende voorzieningen voor pleegzorg, de daarbij behorende pleegouderraden, de
NVP en pleegzorg Nederland allemaal in het werk stellen om de pleegzorg in Nederland zo goed
mogelijk gestalte te geven.
Wij hopen hier met onze stichting SafeWings op onze eigen wijze een extra bijdrage aan te leveren.
Wij willen daarbij een aanvulling zijn op het reeds bestaande en gewaardeerde aanbod om
pleegouders te ondersteunen in hun mooie, maar vaak ook ingewikkelde werk. Dit wordt inmiddels
ook herkent en toegejuicht door pleegzorginstellingen als een onafhankelijk van hen opererend
verlengstuk op de dienstverlening.
Natuurlijk valt er veel meer over onze stichting te vertellen. Daarvoor verwijzen wij u graag naar onze
website (www.safewings.nl). Ook zullen wij periodiek een nieuwsbrief uitgeven.
Maar nu over de uitnodiging!!
Centraal op deze avond staat de ontmoeting.
Wij willen graag met u en met elkaar in gesprek over uw ervaring als pleegouder en met name over
de invloed daarvan op u als persoon. Wat betekent het voor uw persoonlijke ontwikkeling, uw relatie
met uw partner, uw kinderen? Wat is de invloed van uw keuze als pleeggezin op uw contacten in uw
sociale omgeving?
Ook willen wij op deze avond veel ruimte bieden voor vragen, ideeën, suggesties over hoe wij elkaar
als pleegouders daadwerkelijk kunnen ondersteunen.
Op de website staan de actuele datums en tijden van deze avonden.
Wij hopen van harte dat u zich echt uitgenodigd voelt hier met ons en met elkaar over van
gedachten te wisselen en stellen uw komst dan ook bijzonder op prijs.

