
GEZINNEN VOOR ELKAAR
VOOR STEUNGEZINNEN

VOORBEELD 1: 
Een jonge vader heeft kanker en 
wordt intensief behandeld. Moeder is 
7 maanden zwanger. Beide ouders 
hebben weinig energie over voor 
hun dochtertje van 3. Het steun-
gezin vangt haar 1 dagdeel op.

VOORBEELD 2: 
Een kind waarbij er 
thuis veel spanningen 
zijn tussen de ouders 
kan tot zichzelf komen 
bij een steungezin in 
de buurt.

VOORBEELD 3:  
Een steungezin gaat wat 
leuks doen met een kind met 
een beperking, zodat de 
ouders van het kind even wat 
meer tijd hebben voor de 
andere kinderen in het gezin.

WAT IS EEN STEUNGEZIN?
Steungezinnen zijn gezinnen die op vrijwillige basis tijdelijke ondersteuning bieden aan gezinnen die 
wat hulp kunnen gebruiken.

WELKE ONDERSTEUNING BIEDEN STEUNGEZINNEN?
Steungezinnen bieden laagdrempelige en praktische ondersteuning. 

WAT BIEDEN WE STEUNGEZINNEN?
Steungezinnen krijgen ondersteuning vanuit Gezinnen voor Elkaar. 

WAAR BIEDEN STEUNGEZINNEN ONDERSTEUNING?
De ondersteuning is beschikbaar voor gezinnen in de gemeente Wijchen. De steungezinnen zelf 
hoeven niet uit de gemeente Wijchen te komen.

HOE LANG DUURT DE ONDERSTEUNING?
De ondersteuning duurt maximaal 6 tot 9 maanden.

WAAR KUNNEN STEUNGEZINNEN ZICH AANMELDEN?
Steungezinnen kunnen voor aanmelding of meer informatie terecht bij:
Josien Warris, MeerVoormekaar: 06 – 39 11 41 34 / steungezinnen@meervoormekaar.nl 

Dé welzijnsorganisatie 
voor alle inwoners van 
de gemeenten Druten 
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GEZINNEN VOOR ELKAAR
VOOR VRAAGGEZINNEN

VOORBEELD 1: 
Een jonge vader heeft kanker en 
wordt intensief behandeld. 
Moeder is 7 maanden zwanger. 
Beide ouders hebben weinig 
energie over voor hun dochtertje 
van 3, dat veel aandacht vraagt.

VOORBEELD 2: 
Er zijn veel spanningen 
thuis tussen de ouders. 
Hun zoon van 7 wil 
heel graag een middag 
in de week met andere 
kinderen spelen.

VOORBEELD 3:  
Ouders hebben een kind met 
een beperking. Zij willen 
graag meer tijd voor de 
andere kinderen in het gezin.

Dé welzijnsorganisatie 
voor alle inwoners van 
de gemeenten Druten 
en Wijchen

www.meervoormekaar.nl www.meegeldersepoort.nl

WAT IS EEN VRAAGGEZIN? 
Elk gezin wat tijdelijk onder-
steuning nodig heeft, kan zich 
melden als vraaggezin.

WAT IS EEN STEUNGEZIN?
Dit zijn gezinnen die op 
vrijwillige basis tijdelijke 
ondersteuning bieden aan 
gezinnen die wat hulp 
kunnen gebruiken. Vraag-
gezinnen kunnen gebruik 
maken van de ondersteuning 
van steungezinnen.

WELKE ONDERSTEUNING 
KRIJGEN VRAAGGEZINNEN?
Vraaggezinnen krijgen laagdrempelige en praktische ondersteuning.

WIE KAN ZICH MELDEN ALS VRAAGGEZIN?
Elk gezin wat tijdelijk ondersteuning nodig heeft, kan zich melden als vraaggezin. Zowel gezinnen 
zelf als verwijzers kunnen een aanvraag voor een steungezin indienen. 

HOE LANG DUURT DE ONDERSTEUNING?
De ondersteuning duurt maximaal 6 tot 9 maanden.

IN WELKE GEMEENTE KRIJGEN VRAAGGEZINNEN ONDERSTEUNING?
Steungezinnen bieden ondersteuning aan gezinnen in de gemeente Wijchen.

WAAR KUNNEN VRAAGGEZINNEN EN/OF VERWIJZERS ZICH AANMELDEN?
Vraaggezinnen kunnen voor aanmelding of meer informatie terecht bij:
Monique Meijer, MEE Gelderse Poort: 06 - 10 01 02 83 / vraaggezinnen@meegeldersepoort.nl


