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1. Verslag van het bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2020 is alles anders gelopen dan in 
voorgaande jaren. De corona pandemie en de 
daarop volgende maatregelen hebben ook op 
de realisatie van de activiteitenportfolio van 
SafeWings een forse impact gehad.  
Net zoals veel andere organisaties moest ook 
SafeWings zoeken naar nieuwe wegen. Via de 
digitale snelweg ontwikkelden wij 
verschillende nieuwe diensten. Dit is ons goed 
bevallen en daarmee zullen we zeker 
doorgaan. Ook als de covid-19 epidemie ons 
daar niet meer toe dwingt. De gemeentelijke 
subsidiegevers waren direct bereid om dit 
mogelijk te maken, ook kregen wij een 
bijdrage van het Oranjefonds om deze extra 
activiteiten te ontwikkelen. Waarvoor onze 
hartelijke dank. Verder hebben we aan 
pleegouders telefonische dienstverlening 
aangeboden.  
 
Achter de schermen was SafeWings intensief 
betrokken bij de ontwikkeling van twee 
projecten. De realisatie hiervan komt 
dichterbij, naar verwachting kunnen we in de 
tweede helft van 2021 hier mee aan de slag.  
In dit jaarverslag leest u er meer over. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SafeWings kijkt dus terug op een intensief 
jaar. Waarbij door de omstandigheden een 
reeks nieuwe activiteiten het licht hebben 
gezien. En we merken dat pleegouders en 
pleegkinderen blij zijn met ons en wat we 
doen. Ook 2021 zal nog grotendeels in het 
teken van de corona pandemie staan. Binnen 
de beperkingen die dat geeft zullen we 
doorgaan met onze ondersteuning.  
 
Het is fijn om onze samenwerking met 
gemeenten en pleegzorgorganisaties ook de 
komende jaren te continueren en daar waar 
mogelijk uit te bouwen.  
 
  
 
 

 

We gaan er voor! 
 
Marianne Kerremans 

Voorzitter Stichting SafeWings 
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PleegBikkels: 

Vrijetijdsbesteding 
voor pleegkinderen 

van 8 tot 15 jaar 

 

Wat biedt SafeWings 

 
 

  

Leren: 

Trainingen,  
workshops 

Bewustwording: 

FellowWings, 
themabijeenkomsten, 

workshops 

PleegActief: 

Dagjes uit voor 
pleegkinderen van 

alle leeftijden 

Ontmoeten: 

Wandelen, borrel,        
high tea, sporten 

PleegKids: 

Vrijetijdsbesteding 
voor pleegkinderen 

van 4 tot 8 jaar 

 

Samenwerken: 

Zelfhulpgroepen, 
workshops 

Pleegouders even vrij 
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2. De activiteiten van 2020 
 
In januari en februari zijn er nog activiteiten voor pleegouders en/of pleegkinderen op locatie 
georganiseerd. Vanaf maart was dit niet meer mogelijk door de corona maatregelen . Er is toen 
contact gezocht met alle pleegouders die activiteiten voor hun pleegkinderen bij ons hadden. 
Iedereen was het er over eens dat de activiteiten in de aangeboden 
vorm niet haalbaar waren. SafeWings heeft in de maanden daarop 
een aantal nieuwe activiteiten opgezet. Dit werd mogelijk omdat de 
gemeentelijke subsidiegevers direct bereid waren de voorwaarden 
aan te passen en dankzij een bijdrage van het Oranje Fonds.  
 
 
Het gaat daarbij om: 
 
Voor pleegouders 
 
• Een reeks films voor pleegouders getiteld: ‘Het Pleegoudermoment’ 

 
De films geven steeds een andere kijk op één facet uit het 
dagelijks leven van een pleegouder. Het bewaken van je eigen 
grenzen in relatie met je pleegkind en het gevoel te moeten 
kiezen tussen de familie en het pleegkind zijn twee 
onderwerpen die aan bod kwamen. De films zijn te zien op 
onze website: www.safewings.nl/video  
 
 
 

• Week van de pleegzorg 
In 2020 was er alweer de zesde editie van de Week van de Pleegzorg (28 oktober t/m 4 
november). Ter gelegenheid daarvan heeft gemeente Hoeksche Waard aan SafeWings gevraagd 
om een activiteit te organiseren. In verband met corona wilde Hoeksche Waard dit keer geen 
fysieke bijeenkomst maar een online activiteit.  
In overleg is besloten om de Pleegkracht-ochtend dit keer als een online sessie aan te bieden. De 
insteek was een interactieve online sessie van zo'n twee uur waarin pleegouders met elkaar en 
met de wethouder in gesprek konden gaan. Vanuit Hoeksche Waard werd aangegeven dat het 
Pleegkracht-moment voor de pleegouders moest aanvoelen als 'cadeautje': een blijk van 
waardering vanuit de gemeente. 
Omdat er voor de geplande sessie op 4 november weinig inschrijvingen kwamen, is besloten om 
een alternatief te zoeken. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in drie acties: 
1. Een belronde door wethouder Joanne Blaak – van de Lagemaat. Pleegouders in de Hoeksche 

Waard konden zich hiervoor opgeven en de wethouder heeft met 6 van hen een telefonisch 
gesprek gehad. 

2. Een online sessie voor pleegouders uit Hoeksche Waard. Omdat er veel aanvragen kwamen 
voor de belronde, is besloten om toch ook nog een online meeting te organiseren. Naast de 
pleegouders waren hier vertegenwoordigers van de gemeente en het bestuur van SafeWings 
aanwezig. 

3. Een bloemen-cadeaubon voor de pleegouders in Hoeksche Waard. 
 
• Naast de online activiteiten heeft SafeWings met een belteam en een telefonisch spreekuur een 

alternatief aanbod ontwikkeld om er toch voor pleegouders te kunnen zijn tijdens de 
coronaperiode. Het belteam nam contact op met pleegouders om te vragen hoe het met hen en 

http://www.safewings.nl/video
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de (pleeg)kind(eren) ging. Als er behoefte was om vaker telefonisch contact te hebben, dan werd 
er een vervolgafspraak gemaakt.  
 

• Eind april 2020 is het telefonisch spreekuur van start gegaan. Bij behoefte aan een luisterend oor, 
iemand die meedenkt, advies geeft of doorverwijst bij problemen is een medewerker van 
SafeWings van maandag tot en met zaterdag bereikbaar tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Buiten 
deze tijden kan een voicemailbericht ingesproken worden, waarna je wordt teruggebeld. 

 

Voor pleegkinderen 
 
Na een aantal fysieke pleegkinderactiviteiten in september en oktober heeft SafeWings deze  
activiteiten vanaf eind oktober toch weer moeten stilleggen. Voor de zaterdagen waarop fysieke 
activiteiten gepland stonden zijn doe-opdrachten gemaakt en per mail aan de pleegkinderen 
verzonden. 

 
• Een reeks films getiteld ‘Bram op de Buis’ 

Het begon als een filmpje dat op een speelse manier het 
coronavirus bespreekbaar maakte bij vooral jonge 
kinderen. Het groeide uit tot een hele reeks die liep tot 
aan de zomervakantie. Leuke films waarin elke week een 
ander thema centraal stond dat passend was bij de 
belevingswereld van kinderen. Terugkerende 
onderdelen waren de herkenbare liedjes en het verhaal 
van Bernard de Beer. De films zijn te zien op YouTube en onze website www.safewings.nl/video. 
Ook via andere organisaties is aandacht voor Bram op de buis gevraagd. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
Alle kinderen die deelnamen aan PleegKids, PleegBikkels en PleegActief ontvingen bij ieder nieuw 
filmpje een bijpassende doe-opdracht per mail. Eind 2020 is begonnen met het opnieuw onder 
de aandacht brengen van deze filmpjes en aan belangstellenden toezenden van de doe-
opdrachten.  
 

• Doeboekjes en doe-opdrachten 
 

 
Tijdens de schoolvakanties verschenen er digitale Doeboekjes 
vol met leuke spelletjes, kleurplaten en knutselinspiratie. De 
vrijwilligers die de zaterdagactiviteiten begeleiden hebben aan 
deze boekjes meegewerkt.  
 
 
 

http://www.safewings.nl/video
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Geïnspireerd door SafeWings heeft Horizon Pleegzorg 
(iHub) ook een doeboekje voor de meivakantie 
samengesteld. Horizon heeft het format en delen van de 
inhoud gebruikt voor hun doe-boekje. 
 

 
 

 
 
 
 
Gedurende het hele jaar is er met de pleegouders die bij ons zijn aangemeld contact geweest hoe het 
met hen en de pleegkinderen ging. 
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3. De projecten van 2020 
 
In 2020 heeft SafeWings aan twee belangrijke projectvoorbereidingen gewerkt. Hieronder de 
toelichting. 
 
Project Ondersteuning eigen kinderen 
In het voorjaar van 2020 heeft Stichting Kinderpostzegels Nederland binnen het programma  
Pleegzorg de mogelijkheid gegeven om voorstellen te doen die gericht zijn op de eigen kinderen van 
pleegouders. Kinderpostzegels wil bijdragen aan het realiseren van voldoende veilige, stabiele 
pleegzorgplaatsen voor kinderen die thuis onvoldoende zorg en bescherming krijgen. Voor de 
continuïteit van een pleegzorgplaatsing is het welzijn van de eigen kinderen van pleegouders en hoe 
zij pleegzorg ervaren, van cruciaal belang.  
 
SafeWings hoorde regelmatig vanuit de contacten die ze met de 
pleeggezinnen heeft dat eigen kinderen behoefte hebben om aan 
activiteiten deel te nemen. Activiteiten zoals SafeWings die nu ook 
voor de pleegkinderen aanbiedt. De subsidieronde Eigen Kinderen 
van Stichting Kinderpostzegels kwam dan ook op een goed moment. 
Om de kans van het toekennen van subsidie te vergroten, heeft 
SafeWings contact gezocht met een aantal pleegzorgorganisaties. 
Vervolgens heeft SafeWings samen met Enver en Horizon een bijdrage aangevraagd voor een project 
dat direct ten goede komt aan eigen kinderen van pleegouders. Deze bijdrage is ook volledig 
gehonoreerd. Bij de verdere uitwerking bleek echter, ook na overleg met een aantal pleegouders, dat 
de ambitie heel moeilijk kon worden waargemaakt zolang er ook geen contactmomenten op locaties 
konden plaats vinden. In overleg met Kinderpostzegels is afgesproken om dit uit te stellen en wordt 
dit plan in de tweede helft van 2021 opgestart (zodra dit mogelijk is o.g.v. de corona maatregelen) en 
loopt in 2022 door.  
 
Project Mockingbird Nederland 
In meerdere landen worden pleeggezinnen succesvol ondersteund met het Mockingbird Family 
Model. Het Amerikaanse Mockingbird Family Model is een pleegzorgmodel waarin pleeggezinnen 
samen een netwerk vormen. Spil van het netwerk zijn de Hubhome-ouders. Dit is een (voormalig) 
pleeggezin dat een netwerk vormt met zes tot tien andere pleeggezinnen. Het netwerk ondersteunt 
elkaar, onderneemt samen leuke activiteiten en organiseert trainingen en themabijeenkomsten.  
De Hubhome-ouders zijn 24 uur per dag beschikbaar voor ondersteuning aan de pleeggezinnen. De 
Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, Stichting Kinderpostzegels Nederland, het 
Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en KennisBureau ter Meulen hebben in 2020 verkend of het 
Amerikaanse pleegzorgmodel ‘Mockingbird Family Model’ waardevol is voor pleegzorg in Nederland. 
Ook is bekeken wat er nodig is om dit model in Nederland toe te passen, of er voldoende draagvlak is 
binnen de pleegzorgsector en wat de kosten zijn. De conclusie is positief: het model kan voorzien in 
de behoefte om pleeggezinnen beter te ondersteunen en kan bijdragen aan het realiseren van 
stabielere pleegzorgplaatsingen. In het eerste kwartaal van 2021 zal er een stichting voor 
Mockingbird Nederland worden opgericht. Ook worden voorbereidingen getroffen voor het driejarig 
programma Mockingbird. Dit programma start in het tweede kwartaal van 2021. De ambitie is om in 
drie jaar enkele tientallen Mockingbird-netwerken te bouwen. Na afronding van het driejarig 
programma is het doel om nog meer Mockingbird netwerken op te bouwen. Financiering van het 
programma gebeurt door Stichting Kinderpostzegels Nederland, de Postcode loterij en het 
Oranjefonds. 
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SafeWings is hier in 2020 bij betrokken geraakt door haar contacten met Horizon en het 
samenwerkingsverband van gemeenten in Midden-Holland. SafeWings is gevraagd om mee te 
denken en straks ook mee te werken om een van de pilots te gaan organiseren. Daarbij zal SafeWings 
vooral het activiteitenprogramma gaan verzorgen vanuit het Hubhome. Inmiddels is bekend dat er 2 
pilots gaan komen en dat een daarvan de pilot is waar SafeWings, de gemeenten in Midden-Holland 
en Horizon in samenwerken. Dit programma heeft een doorlooptijd van 3 jaar.   
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4. De organisatie van SafeWings 
 

SafeWings bestaat uit ca. 30 vrijwilligers en drie stafmedewerkers met een contract van 6-10 uur. 
Ondanks het feit dat SafeWings dus een geringe omvang kent, is gekozen voor een duidelijke 
organisatiestructuur. Juist omdat SafeWings niet zo groot is, de activiteiten verspreid in Zuid-Holland 
aangeboden worden en de staf ook vaak thuis werkt, zijn overzicht en duidelijkheid erg belangrijk. 
Een zelfstandige staf die werkt vanuit heldere kaders is hiervoor de basis. 
In 2020 is ook op dit punt verdere groei doorgemaakt. Het organogram, hieronder, geeft de 
hoofdlijnen van de organisatie van SafeWings weer.  
 

 

 
De staf van SafeWings heeft het vanaf september 2020 met minder leden moeten doen. Veelal 
omdat men vanuit de eigen groei binnen SafeWings een andere betrekking kon vinden. Hierdoor 
kwam SafeWings op organisatorisch gebied wel voor een uitdaging te staan.  
Door een zelfstandige staf die werkt vanuit heldere kaders is het, samen met het bestuur, toch gelukt 
om met drie stafleden minder de uitdagingen door de coronacrisis aan te gaan en nieuwe activiteiten 
en projecten te blijven ontwikkelen, inclusief een tijdrovende vernieuwing van de huisstijl en 
website. 
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Vrijwilligers 
Naast het bestuur en de stafleden heeft SafeWings een vaste groep vrijwilligers. SafeWings kan niet 
zonder vrijwilligers. Zij zijn van onschatbare waarde voor de uitvoering van activiteiten. Deze groep 
ondersteunt vooral de activiteiten voor pleegkinderen. Deze zijn grotendeels niet doorgegaan maar 
SafeWings heeft wel in 2020 regelmatig contact met hen onderhouden. Want als de corona voorbij is 
dan maakt SafeWings graag weer van hun diensten gebruik. Ze zijn ook gestimuleerd om mee te 
denken om alternatieve activiteiten te ontwikkelen. 
 
En SafeWings kijkt ook vol vreugde en met trots terug op de nominatie bij de Nationale 
Vrijwilligersprijzen 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze vrijwilliger Armand de Bruijn heeft samen met alle andere genomineerden in zijn categorie de 
Passieprijs gewonnen.  
De Passieprijs is voor vrijwilligers die zich op een buitengewone manier hebben ingezet. Armand 
begeleidt pleegkinderen tijdens de maandelijkse activiteiten. Hij is één van de mensen die graag 
anderen in het licht zet. Armand bezit de gave op het juiste moment het juiste gesprek te voeren en 
de pleegkinderen zijn dol op hem. Armand heeft de Passieprijs dan ook dik verdient!  
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5. Resultaten in cijfers 2020 
 

Door de COVID-19 maatregelen was de activiteitenplanning van SafeWings niet haalbaar. Creatief is 
gezocht naar andere wegen. Subsidiegevers zijn hierover geïnformeerd en inhoudelijk zijn de 
activiteiten in dit jaarverslag toegelicht. Hieronder de resultaten in cijfers. 
 
 
 

Activiteiten voor pleegouders Aantal 
deelnemers 

Bijeenkomsten 48 
Telefonisch contact 166 
Pleegoudermoment 8 afleveringen 
 169 views via 

YouTube 
Nieuwsbrieven 7 
Bezoek website 16552 
Week van de pleegzorg Hoeksche Waard 6 

 
Activiteiten voor pleegkinderen Aantal 

deelnemers 
Bijeenkomsten 51 
Bram op de buis. Filmpjes  20 afleveringen 
 3104 views via 

YouTube 
Doe-boekjes 
22 Bram op de buis verwerkingsboekjes 
5 Doe-boekjes rond jaarfeesten – vakanties 
4 Themaboekjes 

31 

 
 

Vrijwilligers Aantal  
23 vrijwilligers voor pleegkinderactiviteiten 
8 vrijwilligers voor staftaken 

33 
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6. Hoofdposten uit de jaarrekening 
 

 

 

 
 

Jaarrekening 
 
   Balans per 31-12-2020 na resultaatbestemming 

Activa 31-12-2020 31-12-2019 

Liquide middelen 2.879 7.229 

Totaal activa € 2.879 € 7.229 

  

 
 

Passiva 31-12-2020 31-12-2019 

Eigen vermogen 
Winstreserve 2.879 6.572 

2.879 6.572 
 

Kortlopende schulden 
Loonheffingen 0 657 

0 657 
 
 

  

Totaal passiva € 2.879 € 7.229 
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7. Bedrijfsgegevens 
 

Stichting SafeWings 

Postadres: Sleedoornsingel 4, 2803 BZ Gouda 
E-mail:  contact@safewings.nl 
Website: www.safewings.nl 
Rekeningnummer: NL40 INGB 0007565009 
Kamer van Koophandel nummer: 57022704 

 

Bestuursleden 

Marianne Kerremans Voorzitter 
Fred van Setten Secretaris 
Gerard Reparon Penningmeester 

 
 
Actief in (regio’s of steden) 
SafeWings heeft locaties in onderstaande steden en is van daaruit actief voor de omliggende 
gemeenten: 
 
Regio Zuid-Holland Midden: 
• Gouda 
• Bodegraven -Reeuwijk  
 
Regio Zuid-Holland Zuid: 
• Capelle aan den IJssel 
• Ridderkerk 
• Hendrik-Ido-Ambacht 
• Barendrecht 
• Hoeksche Waard 
 
Dank aan degenen die SafeWings financieel hebben 
ondersteund: 

• Gemeente Hoeksche Waard 
• Gemeente Gouda 
• Gemeente Zuidplas 
• Gemeente Waddinxveen 
• Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
• Gemeente Krimpenerwaard 
• Oranjefonds 
• En de vele kleine giften, vaak in natura, van particulieren, bedrijven en organisaties om de 

activiteiten mogelijk te maken. 
 

mailto:contact@safewings.nl
http://www.safewings.nl/
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