
  

Platform vol actie  
Wat worden we vaak blij verrast door mensen die in 
actie komen voor SOS Kinderdorpen. Al die mooie 
initiatieven van scholen, particulieren en bedrijven 
zorgen ervoor dat nog meer kinderen opgroeien in 
een liefdevol en veilig thuis. U vindt al deze acties op 
ons actieplatform: actievoorsos.nl. Doet u mee? 

kom in actie

LAAT U INSPIREREN OP ACTIEVOORSOS.NL EN KOM OOK IN ACTIE!
Door alle acties, groot en klein, groeien nog meer kinderen op in een liefdevolle familie.  

Viert u een verjaardag of heeft u iets 
anders te vieren en heeft u eigenlijk 
alles al wat u wenst? Deel uw 
feestvreugde dan op onze actiepagina 
en zamel zo uw feestgiften in voor 
kwetsbare kinderen. Dubbel feest!

(N)OMAGOLFDAG  
VOOR SOS KINDERDORPEN

Vrijdag 30 juli 2021 speelden oma’s en niet-oma’s op Golfclub 
Cromstrijen in Numansdorp de landelijke finalewedstrijd van de  
(n)Omagolfdag. Deze wedstrijd wordt al sinds 1979 georganiseerd 
en vond dit jaar plaats op de 18-holesbaan in de Hoeksche Waard. 
De (n)oma’s hebben op deze prachtige dag een fantastische 
opbrengst van 4.800 euro bij elkaar gegolft. Speciale vermelding 
voor het team van de Dommel, dat alleen al in eigen regio bijna 
1.200 euro ophaalde. Marlène de Vin en Ingeborg van Lubeek,  
heel hartelijk dank voor de organisatie!
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Tip

 HULDE AAN HET 
  BRUIDSPAAR! 
Hoera! Afgelopen zomer vierden Hans en Ineke van ’t Kruijs, 
geheel coronaproof, hun wegens coronaperikelen uitgestelde 
50-jarig huwelijksfeest. Omdat dit gelukkige echtpaar alles 
heeft wat hun hartje begeert, besloten zij hun jubileumgiften 
te schenken aan SOS Kinderdorpen. “Het geeft een goed 
gevoel iets te kunnen betekenen voor mensen die onze steun 
hard nodig hebben. Helemaal in deze tijd.” De opbrengst was 
maar liefst 605 euro. Dank jullie wel, lief bruidspaar! 

Samen opgroeien
is een recht

GESCHEIDEN IN PLEEGZORG
Gloria en haar broer en zus werden op jonge leeftijd uithuisgeplaatst. Zij kwam met haar 
broer in hetzelfde pleeggezin, hun oudere zus Chioma woonde in een ander pleeggezin.  
Gloria weet dus als geen ander welke invloed wel of niet samen opgroeien heeft. Ze vertelt 
erover in dit filmpje (scan de QR-code). Defence for Children en SOS Kinderdorpen vroegen 
met haar verhaal internationaal aandacht voor het recht van broers en zussen om samen  
op te groeien tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties over alternatieve zorg. 

achtergrond

Voor de meesten van ons is het 
vanzelfsprekend dat je samen met je 
broer of zus opgroeit. Veel kinderen 
die (tijdelijk) niet thuis kunnen 
wonen hebben dat geluk niet. SOS 
Kinderdorpen pleit nationaal en 
internationaal voor het bij elkaar 
houden van broers en zussen 
wanneer kinderen uit huis worden 
geplaatst. 

Op 30 september was het Nationale Broer 
en Zus-Dag. Dé dag om je broer of zus in het 
zonnetje te zetten. De band tussen broers 

en zussen is meestal de langstdurende in 
een mensenleven. Samen opgroeien legt 
dan ook een sterke basis. Je brengt samen 
je jeugd door en hebt vaak aan een half 
woord genoeg om elkaar te begrijpen. Dat 
kinderen in een gezin kibbelen draagt ook 
bij aan hun ontwikkeling: zo oefenen ze met 
sociaal gedrag. Op de band die je in je jeugd 
opbouwt kun je meestal ook als volwassene 
nog terugvallen.

Steun missen
Des te schrijnender is het als kinderen niet 
de kans krijgen samen op te groeien. Na een 
uithuisplaatsing worden in Nederland naar 
schatting de helft van de broertjes en zusjes 

gescheiden opgevangen. Kinderen moeten 
dan in een moeilijke tijd elkaars steun 
missen. Hun relatie beschadigt hierdoor 
vaak voor de lange termijn, terwijl een 
hechte familieband juist hun veerkracht kan 
versterken.

Wetswijziging
SOS Kinderdorpen pleit samen met 
kinderrechtenorganisatie Defence for 
Children voor een aanpassing in de 
Jeugdwet. Wij willen dat samen plaatsen 
van broers en zussen de standaard wordt, 
tenzij dat niet in het belang is van een 
kind. Wettelijke verankering legt de 
verantwoordelijkheid bij de overheid om 
praktische problemen – zoals het tekort 
aan opvangplekken – aan te pakken. Via 
het programma Simba Familiezorg zet SOS 
Kinderdorpen zich in Nederland in om 
broertjes en zusjes na een uithuisplaatsing 
samen te plaatsen in een gezinshuis of 
pleeggezin. Hiervoor werken we samen met 
jeugdhulporganisaties. 

HELP MEE!
Op Facebook en Twitter posten Defence 
for Children en SOS Kinderdorpen  
over het samen plaatsen van broertjes 
en zusjes. Door deze berichten te liken  
en te delen draagt u eraan bij dat er 
meer aandacht komt voor  
dit onderwerp. Helpt u mee?

Gloria (16, rechts) en haar zus Chioma (19) groeiden niet samen op

DANK AAN DE POSTCODELOTERIJ 
Simba Familiezorg wordt financieel 
mogelijk gemaakt door de Nationale 
Postcode Loterij. Dankzij de deelnemers 
van de Nationale Postcode Loterij kan 
SOS Kinderdorpen met de pilot Simba 
Familiezorg (die loopt tot eind 2022)  
27 gezinnen ondersteunen die te maken 
hebben met een (dreigende) uithuis-
plaatsing. Hiervoor zijn geen 
bijdragen van donateurs 
nodig. Meer informatie vindt 
u op simbafamiliezorg.nl.


