
Doneer je sporthek 

Met de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ vragen we aandacht voor het tekort aan 
pleegouders. Iedereen kan meehelpen bij het vinden van nieuwe pleegouders. Dit jaar willen 
we de boer op met de landelijke actie ‘Doneer je sporthek’. Er zijn twee mooie spandoeken 
gemaakt die wij overal Zuidoost-Brabant, bij iedere sportvereniging, willen ophangen. Op die 
manier willen we mensen die nog een plekje vrij hebben, aanspreken om pleegouder te 
worden. De banner is standaard 220x75cm maar we kunnen hem in elk gewenst formaat 
laten drukken. In de bijlagen vind je de afbeeldingen van de uiting voor de spandoek, FB, 
Twitter, LinkedIn, website etc.  

Zoektocht naar nieuwe pleegouders via sportverenigingen 
Sportverengingen (zowel in- als outdoor) leveren een belangrijke bijdrage aan de 
ontwikkeling van kinderen. Dat vinden we fantastisch! Want ook onze pleegouders staan dag 
en nacht klaar om een kind een duwtje in de rug te geven. Daarom hopen we dat 
sportverenigingen ons willen helpen bij onze zoektocht naar nieuwe pleegouders. Samen 
kunnen we ervoor zorgen dat er voor alle kinderen een betrokken volwassene langs de lijn 
van het sportveld staat om hen aan te moedigen. 

Willen jullie helpen? 
Het zou heel erg helpend zijn als jullie een brief sturen naar de sportverenigingen in jullie 
gemeente met daarin een oproep om mee te werken aan deze actie. Hieronder vind je een 
voorbeeldbrief om naar de sportverenigingen te mailen/ sturen. Als de sportclub mee wil 
werken dan geven ze dat via mail aan bij ons. Wij nemen dan contact met hun op en regelen 
verder met hun dat het doek er komt te hangen, zij een artikel krijgen om te publiceren in hun 
nieuwsbrief etc. Om in sporttermen te blijven…Jullie regelen de voorzet, wij koppen hem in! 

 

Mailtekst voor sportvereniging vanuit de gemeenten 

Beste <naam>, 

U levert als sportvereniging een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen in onze 

gemeente. Dat is geweldig! Want ieder kind verdient een kansrijke, veilige toekomst. Helaas is dit niet 

voor ieder kind vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er pleegouders, die (tijdelijk) bij willen springen. Wij 

dragen pleegzorg daarom een warm hart toe! 

Woensdag 31 oktober start landelijk de ‘Week van de Pleegzorg’. Pleegzorg Nederland zet hiervoor 

de actie ‘doneer je sporthek’ in. De bedoeling is dat zoveel mogelijk sportverenigingen een spandoek 

aan het sporthek hangen met een oproep om pleegouder te worden.  

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op dit moment zijn er in Nederland 

23.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de 0 en 21 jaar oud. Soms kunnen ze tijdelijk niet 

thuis wonen, soms is dat voor langere tijd. Het aantal nieuwe pleegouders is afgelopen jaar 

toegenomen, dankzij alle gezamenlijke inspanningen. Toch is er helaas nog steeds een tekort aan 

pleegouders. Daarom zijn nieuwe pleegouders hard nodig! 

U kunt helpen door het spandoek met de oproep aan uw sporthek te hangen en aandacht aan deze 

actie te schenken op uw website en via uw social media kanalen. Om een spandoek te ontvangen, 



verzoeken wij u een mail te sturen naar Combinatie Jeugdzorg via triangel@combinatiejeugdzorg.nl 

met daarin het aanbod van uw sporthek voor een spandoek. Combinatie Jeugdzorg zorgt er voor dat 

het spandoek uw kant op komt. Ook wordt een foto gemaakt voor social media met een bericht waarin 

uw sportclub genoemd wordt. 

Door de handen ineen te slaan, hopen we dat er meer pleegouders komen. Zodat alle kinderen op 

sportvereniging worden aangemoedigd langs de lijn. 

Namens alle pleegkinderen in Nederland en de pleegkinderen in <gemeente>  hopen wij op uw 

medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

 

 


