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Speelruimte voor kinderen
Met de komst van de lente waarin we verwachtingsvol 
uitzien naar het jonge leven dat hier en daar al ontspruit, 
presenteren wij u deze ‘lentebrief’.

Stichting Het Huisgezin ondersteunt momenteel één 
zorggezin (zorggezin Smaling) waarin minder weerbare 
kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, worden 
opgevangen met het doel ze liefde, geborgenheid en 
stabiliteit te geven vanuit een christelijke levensvisie. 
We streven ernaar om via website en nieuwsbrieven 
geïnteresseerden te informeren/enthousiasmeren over 
het werk van zorggezinnen.

Dankzij het persoonsgeboden budget (PGB-gelden) 
is er momenteel voldoende personele ondersteuning 
in zorggezin Smaling voorhanden. Twee pedagogisch 
medewerkers en een huishoudelijke hulp draaien één 
of meerdere dagdelen mee. Ook zijn er, mede dankzij 
uw steun, voldoende financiële middelen beschikbaar 
zodat alle kinderen naar muziekles en/of sport kunnen. 
Het ontbreekt zorggezin Smalling binnenshuis echter 
aan voldoende leef/speelruimte voor de kinderen.
Stichting Het Huisgezin zoekt momenteel, samen met 
zorggezin Smaling, naar mogelijkheden/middelen om 
dit probleem op termijn op te lossen.

We weten gelukkig dat we er niet alleen voor staan, we 
hebben een trouwe achterban waar we heel blij mee 
zijn en bovenal kennen we God, die met ons meegaat 
en ons nooit in de steek laat. Het is wonderlijk hoe Hij 
deuren opent, die eerst gesloten leken. We zien dit jaar 
daarom met veel vertrouwen tegemoet!

Een hartelijke groet van Kora Hoekstra
Voorzitter stichting Het Huisgezin

Keuzes
Soms kom je als ‘zorggezin’ voor ingrijpende beslis-
singen te staan. Eén van onze pleegkinderen moest 
helaas ons gezin verlaten. Met pijn in het hart hebben 
we ‘deze parel’ laten gaan. We weten gelukkig dat God 
haar én ook ons vasthoudt.

Ondertussen zijn we alweer over de helft van het 
schooljaar heen. Nieuwe keuzes worden gemaakt: 
welk voorgezet onderwijs past het beste bij het kind? 
Altijd weer een spannende tijd met Cito-toetsen en 
uitslagen. Het allerbelangrijkste voor ons is echter dat 
ieder kind steeds verder groeit in het besef dat hij/zij 
kostbaar is!

We hebben half januari geweldig nieuws ontvangen. 
Gemeente Smallingerland heeft ingestemd met de 
verbouw van ons huis. Het betekent voor de kinderen 
dat ze in de toekomst inpandig meer leef/speelruimte 
krijgen. En dat we op termijn meer kinderen een veilig 
thuis gaan bieden! Het financieel plaatje is echter nog 
niet rond. Vanaf nu gaan we als zorggezin actief bezig 
met sponsoring, crowfunding en...

Hebt u ideeën om geld te generen, laat het ons dan 
weten! Lieve mensen, bedankt voor alle steun, liefde en 
gebed. Met groot enthousiasme gaan we door met de 
taak die God ons heeft gegeven.

Een hartelijk groet van Pieter en Annemarie.
Ouders zorggezin Smaling



Even voorstellen
Mijn naam is Nanne Boersma en sinds september 2014 
ben ik penningmeester bij stichting Het Huisgezin.
Ik ben al 41 jaar gelukkig getrouwd met Janneke van Dijk.

Mijn vrouw en ik hebben helaas geen kinderen gekre-
gen, maar wel kregen we de zorg voor een verstandelijk 
gehandicapt meisje. Vanaf haar 11de tot haar 26ste 
logeerde ze maandelijks meerdere weekenden bij ons 
en in de zomer gingen we altijd gezamenlijk een lang 
weekend met de caravan op pad.

Mijn werkzaamheden hebben gelegen op het admini- 
stratieve vlak. Na het behalen van mijn ULO-diploma 
ben ik gaan werken bij een bank en heb toen via avond-
studies nog diverse diploma’s behaald.

Na de bank kwam ik terecht bij een diepvriesgroot- 
handel, vervolgens bij een liftenfabriek en daarna bij 
een bouwbedrijf. 
Tot slot werd Gezinsverzorging Opsterland, het tegen-
woordige Thuiszorg de Friese Wouden, mijn werkterrein 
waar ik tot aan mijn pensionering met veel plezier heb 
gewerkt.

Veranderende tijden
Tijden veranderen! Overal wordt bezuinigd, we worden 
dagelijks door de media uitgebreid geïnformeerd.
Vooral de zorgsector staat momenteel stevig onder druk.

De zorg wordt minder, we moeten terugvallen op 
familie, vrienden en buren. Overheidstaken worden 
overgeheveld naar gemeentes. Deze overgang vraagt 
het nodige van allerlei instanties om één en ander in 
goede banen te leiden. Ook stichting Het Huisgezin 
heeft met deze veranderingen te maken.

Met betrekking tot de verstrekking van PGB-gelden is 
2015 hét overgangsjaar.
Het jaar 2016 biedt daarna helaas nog weinig zeker- 
heid: Hoe groot worden de bezuinigingen? 
Zijn PGB-gelden volgend jaar ook nog voldoende beschik-
baar om kwetsbare kinderen een veilig thuis te bieden? 

We kunnen er samen voor zorgen dat stichting 
Het Huisgezin een veilige thuishaven blijft voor kwets-
bare kinderen!

Maak uw gift over op: IBAN NL54 INGB 0005 3340 48 
onder vermelding van uw postcode en huisnummer.

Met een hartelijke groet van Nanne Boersma
Penningmeester stichting Het Huisgezin



Prietpraat
‘broerlings’ (i.p.v. tweeling)
‘chocoladejam’ (i.p.v. pasta)

Wist u dat...
-  een van onze meiden door is naar de Friese kam- 

pioenschappen Acro-gym?
-  een van onze meiden drie keer per week naar wed-

strijd zwemmen gaat?
- we drie lieve konijnen hebben gekregen?
- onze hond Bruno nu een half jaar is?
- hij nu het puppycertificaat heeft gehaald?
- onze dochter in mei eindexamen havo doet?
-   u zich kunt opgeven voor de gebedbrief bij  

ina.deboer@hotmail.com
-  we heel blij zijn met de extra speelruimte die de 

pipowagen biedt?
-  de Playmobil in deze pipowagen helemaal uitgestald 

staat

Meehelpen?
Pieter en Annemarie Smaling vinden het leuk wanneer 
u een dag of dagdeel komt helpen. Er zijn altijd wel 
klusjes te doen in en om het huis. Dus bent u handig en 
heeft u tijd, dan bent u van harte welkom! 

Graag van tevoren even contact opnemen met 
Pieter en Annemarie;
tel: (0512) 371631

Vragen?
Heeft u vragen over het werk van onze stichting? 
Neem dan gerust contact op via e-mail:
info@hethuisgezin.nl óf bel met Kora Hoekstra;
tel: (0512) 777222 of Pieter en Annemarie Smaling;
tel: (0512) 371631.

Bestuurleden stichting Het Huisgezin:
Kora Hoekstra: voorzitter
Aafke Winkelman: secretaris
Nanne Boersma: penningmeester
Margiet de Wilde: algemeen bestuurslid
Pieter Smaling: algemeen bestuurslid

Nieuwsbrief en website.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van stichting 
Het Huisgezin. U kunt zich aanmelden voor de 
nieuwsbrief via info@hethuisgezin.nl of 
via onze website: www.hethuisgezin.nl

Adreswijzing doorgeven?
Stuur een e-mail naar info@hethuisgezin.nl of een brief 
naar: Secretariaat stichting Het Huisgezin, Waterlelie 101, 
9207 AZ DRACHTEN.

De opmaak van deze nieuwsbrief is verzorgd door 
Eva Schuurman, student allround DTP 
Roc Friese Poort Drachten.

Geven?
Wilt u het werk van stichting Het Huisgezin ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken op: IBAN NL54 INGB 0005 3340 48. 
Stichting Het Huisgezin is een ANBI-goedgekeurde instelling wat betekent dat giften als aftrekpost mogen worden opgevoerd. 
Hierdoor kan een gedeelte van de gift (afhankelijk van persoonlijk omstandigheden, inkomen etc.) worden teruggevraagd aan 
de Belastingdienst. Daarnaast worden giften in de vorm van kleding, speelgoed of goederen ook bijzonder gewaardeerd.


