
Het Huisgezin
ZORG OP MAAT BINNEN HET GEZIN

Wilt u het werk van Pieter en Annemarie steunen? Heel 
graag! Elke euro komt ten goede aan de kinderen die 
aan hun zorg zijn toevertrouwd. Maak s.v.p. gebruik van 
de bijgevoegde machtigingskaart en stuur die op naar 
dit adres:

Stichting Het Huisgezin
Waterlelie 101
9207 AZ Drachten

U bent ook welkom om rechtstreeks een bijdrage te 
geven aan Het Huisgezin op:
IBAN NL54INGB0005334048
t.n.v Stichting Het Huisgezin.

Bij vragen: neem contact op met Het Huisgezin,
bv. via secretariaat@hethuisgezin.nl 
of bezoek de website: www.hethuisgezin.nl 
Daar kunt u zich ook vrijblijvend abonneren op de 
nieuwsbrief.

Wie een kijkje wil nemen bij Pieter en Annemarie thuis 
is natuurlijk welkom! Laat dit even weten via: 
smaling@hethuisgezin.nl

‘Ja, ik wil 
Het Huisgezin steunen!’ 
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 Pieter en Annemarie Smaling
Pieter en Annemarie Smaling hebben een groot hart voor 
kinderen. Ze bieden in hun gezin onderdak aan kinderen 
die niet meer thuis kunnen wonen, al dan niet tijdelijk. 
Dat doen zij in het geloof dat God, de schepper van 
hemel en aarde, van kinderen houdt en hen welkom 
heet. Elk kind verdient een plek in een omgeving waar 

het kan groeien en bloeien. Dat is de overtuiging van 
Pieter en Annemarie. Met hart en ziel zorgen ze voor de 

kinderen die hun zijn toevertrouwd en zoeken ze het beste 
voor hen. Maar dit kunnen ze niet alleen! Ook u bent nodig…

Het is niet voor niets dat Pieter en Annemarie als 
gezin een opvangplek willen zijn. Niet slechts een 
paar dagdelen per week, maar vierentwintig uur 
per dag, zeven dagen per week! Ze zijn ervan 
overtuigd dat er geen betere plek is dan het ge-
zin om als basis te dienen voor opgroeiende kin-
deren. Juist ook voor kinderen die kwetsbaar zijn, 
gedragsproblemen hebben of uit een problema-
tische gezinssituatie afkomstig zijn. In hun gezin 
willen Pieter en Annemarie harmonie, stabiliteit en 
perspectief bieden aan kinderen die zij opvangen. 
Stabiliteit betekent ook de aanwezigheid van beide 

ouders: zij zijn er sámen full-
time voor de kinderen. 

Dit betekent ook  
dat de financiële  

kant van hun 
werk altijd zor-
gelijk is: zonder 
eigen vast 
inkomen.

Opvang in gezin/visie
Voor sommige aspecten uit de zorg maken Pieter en  
Annemarie dankbaar gebruik van het aanbod van  
externe zorginstanties. Bijvoorbeeld van Fier! (‘hulp bij 
geweld’) en Accare (‘kinder- en jeugdpsychiatrie’). Rond 
de opvang van kinderen is er altijd een vorm van samen-
werking met hulpverlenende instanties, zoals jeugd-
zorg. Pieter en Annemarie doen hun werk binnen de ka-
ders van de wettelijke, fiscale, juridische mogelijkheden 
van jeugdzorg en jeugdopvang. De doelgroep waarop 
zij zich met hun gezin op richten, betreft  
kinderen vanaf de basisschool-
leeftijd tot jongvolwasse-
nen. Ook kinderen die 
een ‘heel zwaar’  
rugzakje hebben,  
waarover de in- 
stanties zogezegd  
‘met de handen in 
het haar zitten’, zijn 
welkom bij hen.

Professioneel
Sinds 2011 is het werk Pieter en Annemarie als 
opvanggezin ondergebracht in een stichting, 
die de naam Het Huisgezin draagt. Het be-
stuur van de stichting ondersteunt hun werk en 
hoopt dat in de toekomst nieuwe gezinnen die  
24/7-opvang willen bieden, zich zullen aanmel-
den. Ook zij zijn welkom onder de ‘paraplu’ 
van stichting Het Huisgezin. Onderling kunnen 
opvanggezinnen elkaar tot steun zijn. Om het 
werk van Het Huisgezin bekendheid te geven  

publiceert de stichting tweemaal per 
jaar een Nieuwsbrief, die in druk 

wordt verspreid maar ook 
op  onze website te 

downloaden is

Stichting Het Huisgezin Donateurs gezocht!
Stichting Het Huisgezin heeft geen winstoogmerk. Maar 
aan het werk van Pieter en Annemarie vraagt wel om een 
stevig financiële ondergrond. Zoals gezegd, zonder eigen  
inkomen zijn zij aangewezen op de financiële middelen die 
de overheid beschikbaar stelt. Dit is echter zeer beperkt en 
biedt onvoldoende armslag voor Pieter en Annemarie om 
het werk als gast- en opvanggezin te doen, met de idealen 
die zij hebben. Ze hopen dat elke lezer van deze folder 
zich geroepen voelt om financieel bij te dragen aan hun 
werk met kwetsbare kinderen. 
De stichting heeft een ANBI-status: 
giften die bestemd zijn voor 
dit werk zijn aftrekbaar 
bij de fiscus.


