
 
 
Wie maakt mijn wereldje wat groter? - meisje 4 jaar 
 
Dit gezin woont aan het randje van de gemeente Amsterdam / Waterland op een boerderij. Genoeg 
ruimte dus voor dit rustige meisje. Ze gaat dan ook lekker haar gangetje maar is wel veel alleen aan 
het spelen. De afgelegen ligging heeft hier mee te maken, maar ook het feit dat haar broertje vanaf 
zijn geboorte (veel) zorg nodig heeft, maakt dat het voor de ouders lastig is om veel met haar te 
ondernemen. 
Ze gunnen het haar dat ze ook met anderen kan spelen en dat ze wat andere dingen kan meemaken. 
Naar een speeltuin gaan of naar een zwembad, is voor dit gezin nu niet mogelijk. Daarnaast zou het 
de ouders ontlasten als ze af en toe welkom is uit school, wanneer zij afspraken hebben voor hun 
zoontje. Alleen de moeder van het gezin kan autorijden, waardoor er veel op haar schouders terecht 
komt. Haar eigen zwakke gezondheid maakt dat haar energie beperkt is. Zo zou ze wel graag willen 
dat haar dochter goed leert fietsen, maar door de zorg voor de jongste zoon, krijgt ze dit niet voor 
elkaar. De vader in dit gezin is druk met het boerenbedrijf en probeert zijn aandacht zo goed mogelijk 
te verdelen tussen bedrijf en privéleven. 
 
Het meisje houdt van buitenspelen. Ze kijkt eerst de kat uit de boom, maar als ze een klik met je 
heeft, wil ze wel graag samen met je spelen. Ze kan lekker in de weer zijn met water, maar op school 
speelt ze ook graag in de huishoek. Met klei spelen en puzzelen zijn dingen die ze graag doet. Het zou 
fijn zijn als ze wat uitgedaagd kan worden want ze is leergierig. Ze zal uit zichzelf niet veel aandacht 
vragen en zal makkelijk in een gezin mee kunnen draaien.  

 
Profiel steungezin: 
Voor dit meisje zoekt Buurtgezinnen een christelijk steungezin: 

• Waar zij op zaterdag mag komen spelen, 1x per 2 weken.  
• Waar ze met één of meer kinderen kan spelen. 
• Waar ze soms in noodgevallen na schooltijd of in de vakantie welkom is. 
• Dat beschikt over een auto om haar op te halen en/of thuis te brengen in overleg. 

 
 
Denk je iets te kunnen betekenen voor dit gezin, dan kom ik graag met je kennismaken. Je kunt je 
aanmelden als steungezin op www.buurtgezinnen.nl, een mailtje sturen naar 

http://www.buurtgezinnen.nl/


gonda@buurtgezinnen.nl of even bellen naar 06-30 49 76 68.  Coördinator Gonda neemt dan zo snel 
mogelijk contact met je op. 
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