Doe dan net als wij en word gezinshuisouder of mentorouder.
Wij zijn op zoek naar mensen die net als wij hun vaardigheden en
levenservaring willen inzetten voor het geluk van andermans kinderen.
Kinderen die niet (meer) thuis kunnen wonen en een gewone thuissituatie
verdienen om op te groeien. Zo thuis mogelijk.

Doe net als wij en word
gezinshuisouder of mentorouder
Jij biedt een vaste basis
Sanne, Daan, Jelle, Quincy… Er zijn nog te veel kinderen die niet thuis kunnen
wonen en voor wie een pleeggezin geen oplossing is. Het is fijn als deze kinderen
terecht kunnen bij een gezinshuisouder. Gezinshuisouders bieden deze kwetsbare
kinderen in hun eigen huis en hun eigen gezin een veilige plek. Een plek waar
zij zich gesteund voelen en ‘een gewoon leven’ kunnen leiden. Met een zo goed
mogelijk contact(herstel) met hun eigen ouders. Bij een mentorouder wonen
jongeren ‘op kamers’ en worden zij begeleid naar een zelfstandig leven. Als
mentorouder ben je een vaste coach bij praktische en emotionele vragen. Al deze
kinderen verdienen persoonlijke aandacht en professionele begeleiding zodat zij
zelfvertrouwen opbouwen en volop mee kunnen doen in de maatschappij.
Je doet het samen
Gezinshuisouders en mentorouders vormen als professionele opvoeders de basis,
24 uur per dag en 7 dagen per week. Jeugdhulporganisatie Entrea ondersteunt
daarbij. Er zijn duidelijke samenwerkingsafspraken, ook financieel. De kinderen
uit de gezins- en mentorhuizen vallen onder de verantwoordelijkheid van Entrea.
De gezinshuisouder begeleidt de kinderen bij opgroeien en ontwikkelen, een
gedragswetenschapper van Entrea begeleidt de gezinshuisouder hierbij.
Je hoeft niet meteen te beslissen
Hebben we met onze oproep iets bij je geraakt? En wil je er best eens over
nadenken om jouw empathie, optimistische kijk, ondernemerschap en
vaardigheden - liefst op HBO werk- en denkniveau - in te zetten om kinderen
in hun leven op weg te helpen? We informeren je graag over mogelijkheden,
voorwaarden, de samenwerking met Entrea en ons leven als gezinshuisouder.
Informatie en aanmelding
Voor meer informatie, vragen en aanmelding kun je contact opnemen met
Madeleine Theunissen via E m.theunissen@entrea.nl of T (024) 37 80 806.

