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Gezocht: pleeggezinnen 
voor kinderen Bethanië
HASSELT/GENK

PROJECT VOOR KINDEREN DIE BIJNA NOOIT NAAR HUIS GAAN

Bethanië zoekt pleeggezinnen 
voor kinderen met gedragspro-
blemen. Het gaat om een nieuw 
Vlaams project. “De grotere 
kinderen vragen er zelf naar”, zegt 
pedagogisch directeur Jo Voets. 

“We vangen in Bethanië zo’n 130 kinderen met 
gedragsproblemen op. 60 à 70 procent gaat na 
een periode van 1 à 3 jaar naar huis, 30 procent 
blijft langer dan twee jaar. Daarnaast hebben we 
nog een groep van 20 à 25 kinderen die maar zeer 
af en toe naar huis gaan. Uit die vaste groep zijn 
er nu 10 die we willen helpen met dit Partners 
in parenting-project”, zegt Jo Voets. “Zo heb-
ben we hier een meisje dat graag sport. Ze is 
de laatste tijd enorm goed geëvolueerd en wil 
graag naar een gezin. Anders moet ze nog eens 
tien jaar in een leefgroep zitten. Haar moeder is 
verstandelijk gehandicapt en beseft ook dat ze 
haar kind niet zelf kan opvoeden. We overleggen 
met de ouders voor de pleegopvang. Ze moeten 
er achter staan.”

Bijzonder aan dit project is dat de pleeggezinnen 
die zich kandidaat stellen, kunnen rekenen op 
extra steun. “Ze hoeven de kinderen niet zeven 
dagen op zeven op te vangen. Vijf dagen of twee 
dagen per week kan ook al. En ze kunnen op 
crisismomenten altijd bij ons terecht. Alle dagen, 
de klok rond. De therapie geven wij ook nog. 
We kennen die kinderen ook goed. Ze hebben 
jaren bij ons gewoond, we weten ook hoe we hen 
moeten aanpakken.” 

Scholen
De eerste foldertjes zijn al uitgedeeld. Zo lezen 

Scholen
De eerste foldertjes zijn al uitgedeeld. Zo lezen 
we dat Maarten (11) graag naar een levendig 
gezin wil. En dat Sven (12) een gezin zoekt waar 
hij zijn passie voor dieren en groen kwijt kan. 
Of dat Aron (11) wel in het weekend naar zijn 
moeder kan, maar niet in de week. De namen 
zijn trouwens fictief. Hebben ze al reacties van 
kandidaat-gezinnen? “Ja, we zijn met een aantal 
gezinnen aan het praten, maar we hebben er meer 
nodig. We hebben tien kinderen die hiervoor 

in aanmerking komen, de jongste is 3 jaar, de 
oudste 15.”
De jongeren die in Bethanië verblijven, gaan 
vanuit de centra in Hasselt of Genk naar allerlei 
scholen. Niet alleen naar medisch pedagogische 
instellingen of buitengewoon onderwijs, maar 
ook naar gewone scholen in de buurt. 

Pionier
Het is niet de eerste keer dat Bethanië een 

Pionier
Het is niet de eerste keer dat Bethanië een 
nieuw project opstart dat later door de rest van 
Vlaanderen wordt opgepikt. Ze zijn indertijd 
begonnen met de opvoedingswinkel en met 
Youth At Risk (Yar). “Ook dit project zit nog 

in een pioniersfase”, zegt directeur Jaak Nijs. 
“We proberen altijd betere antwoorden te geven 
op zorgvragen.”
De vraag voor een aparte vorm van pleegzorg is 
het gevolg van een decreet dat nu wordt voorbe-
reid. “De conclusies van het onderzoek dat daar 
aan voorafging, was dat er meerdere vormen van 
pleegzorg moeten komen”, zegt Voets.
De pleegouders krijgen ook een vergoeding van 
33 euro per kind per dag.

Liliana CASAGRANDE
i Meer info over Parents in parenting: 

089/32.95.55 of partnersinparenting.ogl.be 
(voorlopig zonder www)
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PLEEGOUDERS HOEVEN DE 
KINDEREN NIET ZEVEN DAGEN 
OP ZEVEN OP TE VANGEN, 
VIJF OF TWEE DAGEN PER 
WEEK KAN OOK

In Bethanië verblijven 130 kinderen, een kleine groep daarvan gaat Foto Karel HEMERIJCKX
maar zelden naar huis. 


