
Een nieuwe locatie

     voor Het Huisgezin!

www.hethuisgezin.nl

HELPT U MEE?



De nieuwe woning voor Het Huisgezin is 
er nog niet. Pieter en Annemarie hebben er 

geweldig veel zin in en ze ervaren de leiding 
van God bij de nieuwe plannen. Maar voordat 

de stichting de woning kan aankopen, hebben we 
donateurs nodig - veel donateurs. Het gaat enerzijds 

om mensen, bedrijven of fondsen die een grote financiële  
bijdrage willen leveren, bijvoorbeeld als lening - anderzijds om  

particulieren die uit liefde en betrokkenheid een gift willen overmaken op het 
bankrekeningnummer van Het Huisgezin. Alle bijdragen helpen mee! Mensen 
die een lening beschikbaar willen stellen, nodigen we uit om con-
tact op te nemen met stichting Het Huisgezin: onze adviseur 
bespreekt graag de mogelijkheden met u, op basis van 
onze exploitatiebegroting en ons projectplan.

Het werk van Pieter en Annemarie valt onder 
verantwoordelijkheid van stichting Het Huisge-
zin. Hun werk bestaat uit de opvang - tijdelijk of 
langdurig - van kinderen die niet meer thuis kunnen wo-

nen. Deze kinderen worden opgevangen in het gezin, als een 
veilige plek voor opgroeiende kinderen. Pieter en Annemarie 

zijn er zeven dagen per week en 24 uur per dag. Rond 
de opvang van kinderen is er altijd een vorm van sa-

menwerking met hulpverlenende instanties, zoals 
jeugdzorg. Het werk van Pieter en Annemarie 

vindt plaats binnen de kaders van de wette-
lijke, fiscale, juridische mogelijkheden van 

jeugdzorg en jeugdopvang.

Naar een nieuw huis! Waar een wil is…

Wat doet Het Huisgezin?

Pieter en Annemarie Smaling heb-
ben een droom! En die kan wer-

kelijkheid worden… Ze hopen te 
kunnen verhuizen naar een nieuwe 

woning - een woonboerderij in De Tike 
- om daar op hun werk uit te breiden. Graag 

willen zij meer kunnen doen voor kinderen die  
extra zorg nodig hebben. Al jarenlang vangt de  
familie Smaling kinderen op. Ze hebben hun gezin 
opengesteld om deze kinderen een fijne en veilige 
plek te bieden. Maar hun wens is om verder te groei-
en: ze willen voor méér kinderen een veilige haven 
kunnen zijn. Dat is allemaal mogelijk in de nieuwe 
woning - en daarvoor hebben zij uw steun nodig!

Het nieuwe huis biedt geweldige mogelijkheden voor Het Huisgezin. Het 
staat niet ver van de huidige woning in Opeinde. De kinderen blijven dus 
op dezelfde school, ze blijven in dezelfde buurt, gaan naar dezelfde sport-
vereniging. Een groot voordeel voor kinderen-met-rugzakje! Het nieuwe huis 
biedt ook de mogelijkheid om zorg te kunnen verlenen aan tienermoeders. 
Pieter en Annemarie koesteren al heel lang de wens om voor deze kwetsba-
re groep iets te kunnen betekenen. Op termijn kunnen op het terrein een-
voudige chaletjes worden geplaatst waar tienermoeders tijdelijk kunnen 
wonen. Qua slaapkamers, sanitair en aparte leef- en werkruimten, 

heeft de nieuwe locatie heel veel te 
bieden, dankzij het feit dat de 

woning tot dusver een bed 
& breakfast-functie had.

Kamers, douches, een grote tuin…



Naar een nieuw huis!
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boerderij in De Tike - om daar op hun werk uit te breiden. 
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hun gezin opengesteld om deze kinderen een fijne en veilige plek te bieden. Maar 
hun wens is om verder te groeien: ze willen voor méér kinderen een veilige haven 
kunnen zijn. Dat is allemaal mogelijk in de nieuwe woning - en daarvoor hebben zij 
uw steun nodig!

Kamers, douches, een grote tuin…
Het nieuwe huis biedt geweldige mogelijkheden voor Het Huisgezin. Het staat 
niet ver van de huidige woning in Opeinde. De kinderen blijven dus op dezelfde 
school, ze blijven in dezelfde buurt, gaan naar dezelfde sportvereniging. Een groot 
voordeel voor kinderen-met-rugzakje! Het nieuwe huis biedt ook de mogelijkheid 
om zorg te kunnen verlenen aan tienermoeders. Het is al heel lang hun wens om 
voor deze kwetsbare groep iets te kunnen betekenen. Op termijn kunnen op het 
terrein eenvoudige chaletjes worden geplaatst waar tienermoeders tijdelijk kunnen 
wonen. Qua slaapkamers, sanitair en aparte leef- en werkruimten, heeft de nieuwe 
locatie heel veel te bieden, dankzij het feit dat de woning tot dusver een bed & 
breakfast-functie had.

Wilt u de nieuwe behuizing voor 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.

Stichting Het Huisgezin is door de belastingdienst aan-
gemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling), 
zodat uw giften aftrekbaar zijn van de belastingen.

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

Commissie van aanbeveling: 

•  prof. Dr. Gabriël Anthonio 

voorzitter Raad van Bestuur  

Verslavingszorg Noord Nederland

•  Fedde Jonkman 

oud wethouder Smallingerland, 

oud burgemeester Rijnsburg,  

voorzitter Stichting Philadelphia; 

•  Henk Binnendijk,  

oud EO-presentator

•  Krijn van der Spijk 

wethouder en  

loco-brugemeester te Katwijk.


