Informatie voor
(zorg)professionals

Het Simba Familiehuis is een nieuw soort gezinshuis waar broertjes en zusjes
samen worden opgevangen als het thuis door problemen niet meer gaat.
Gedurende het verblijf wordt er met het gezin en hun netwerk gewerkt aan herstel
en familieversterking.

simba familiehuizen
Wat is een Simba Familiehuis?

Een Simba Familiehuis is een gezin waar
broertjes en zusjes terecht kunnen wanneer zij
door omstandigheden niet thuis kunnen wonen.
In het Simba Familiehuis krijgen de kinderen
de persoonlijke aandacht en de professionele
begeleiding die ze nodig hebben.
Een uithuisplaatsing bij een Simba Familiehuis
gebeurt op het moment dat de kinderen een
veilige plek nodig hebben en er gewerkt kan
worden aan herstel. De inzet is familieversterking en, als het kan, een zo snel mogelijke
terugkeer naar de eigen ouder(s).
Om te voorkomen dat families definitief uit
elkaar vallen, worden broertjes en zusjes samen
opgevangen. Ook blijven de ouders betrokken
bij het leven van hun kinderen, zodat de verhouding tussen de kinderen en hun ouders zich kan
herstellen.

Voor wie?

Simba Familiehuizen zijn er voor de gezamenlijke opvang van broertjes en zusjes van 0 tot
18 jaar. Het gaat om intensieve ondersteuning
in een stadium waarin mogelijkheden zijn voor
herstel.

hoe wil simba familiehuizen
het verschil maken?
● We houden broertjes en zusjes bij elkaar.
● We plaatsen kinderen niet in een instelling,
maar in een gezin met professionele gezinshuisouders: Het Simba Familiehuis.
● Kinderen blijven, indien mogelijk, in de eigen
regio wonen, zodat zij naar hun eigen school
en clubs blijven gaan en contact houden met
ouders, familie en vrienden.
● We voorkomen langdurige zorg door op tijd
intensieve ondersteuning aan ouders te bieden.
● Belangrijke personen in het leven van de
kinderen en ouders worden actief betrokken.
● We besteden veel aandacht aan nazorg en
werken nauw samen met de hulpverleners
van het wijkteam.

Simba Familiehuizen is er voor gezinnen waar
(tijdelijk) geen stabiele en veilige thuissituatie is,
bijvoorbeeld door relationele problemen zoals
een (v)echtscheiding, wegvallen van een vader
of moeder en/of psychische problemen.

Het Simba Familiehuisteam bestaat uit de
Simba Familiehuisouders, gedragswetenschappers en familiebegeleiders die het netwerk van
het gezin ondersteunen.

Eigen school en (sport)clubs

SOS Kinderdorpen is, ook in Europa, de grootste organisatie op het gebied van familiegerichte
zorg voor kinderen die ouderlijke zorg zijn verloren of dreigen te verliezen. De organisatie werkt
vanuit de visie dat ieder kind een liefdevolle en
veilige familie nodig heeft. Dat doen ze door
families te versterken in de zorg en opvoeding
van hun kinderen en broertjes en zusjes zoveel
mogelijk samen op te vangen. SOS Kinderdorpen is actief in 135 landen en gebieden, waarvan 30 binnen Europa.

In een Simba Familiehuis blijft de kracht van
het gewone leven zoveel mogelijk behouden:
de Simba Familiehuisouders bieden de kinderen
een stabiele en vertrouwde omgeving en coördineren en organiseren het alledaagse leven
en de verzorging. Tijdens de uithuisplaatsing
wordt de verbinding met de eigen omgeving van
de kinderen zoveel mogelijk in stand gehouden.
De kinderen gaan, bij voorkeur, naar hun eigen
school en (sport)clubs en blijven contact houden
met ouders, familie en vrienden.

Familieversterking

Ouders en kinderen krijgen eerst de rust en ruimte om bij te komen van een heftige periode. Vervolgens krijgen ze hierbij intensieve systeemgerichte ondersteuning (familieversterking) van een
familiebegeleider voor een periode van anderhalf
tot twee jaar, inclusief nazorg. Daarbij wordt ook
de kracht van het netwerk van het gezin nadrukkelijk gezocht. Het doel is herstel, familieversterking en, als het kan, terugkeer naar huis.

Wie zijn er betrokken?

Simba Familiehuizen is een initiatief van SOS
Kinderdorpen in samenwerking met Stichting
Jeugddorp De Glind, Gezinshuis.com en met
financiële steun van de Nationale Postcode
Loterij.
In alle stadia van een uithuisplaatsing werkt
Simba Familiehuizen nauw samen met de voor
het gezin belangrijke partijen. Dat is allereerst
het eigen netwerk van de ouders, de professionals die al betrokken zijn bij het gezin en de
professionals uit het Simba Familiehuisteam.

SOS Kinderdorpen

Met de Simba Familiehuizen maakt SOS Kinderdorpen haar intrede in de Nederlandse
jeugdhulp. Op basis van haar wereldwijde
expertise, en gesteund door de succesvolle
ervaringen met Simbahuis België, gelooft SOS
Kinderdorpen dat zij een waardevolle toevoeging kan zijn voor de bestaande jeugdhulpverlening in Nederland.

contact en aanmelden
Voor meer informatie kan je contact
opnemen met Anton de Munck,
Stichting Jeugddorp de Glind.
e-mail a.demunck@jeugddorpdeglind.nl
mobiel 06 570 616 65
Ben je op zoek naar algemene informatie
over het Simba Familiehuizen programma?
Neem dan contact op met projectleider
Georgien Hakkert, SOS Kinderdorpen.
e-mail georgien@soskinderdorpen.nl
mobiel 06 153 459 06

www.simbafamiliehuizen.nl

