Pleeggezin gezocht voor Teun waar hij kan opgroeien
Teun woont tijdelijk in een netwerkpleeggezin in
Eindhoven. Met moeder heeft Teun goed contact in de
vorm van een bezoekregeling. Zijn vader is uit beeld.
Door moeders problematiek is zij niet in staat om voor
hem te zorgen. Er is daarom besloten dat een terugnaar-huis-plaatsing voor Teun niet meer haalbaar is.
Omdat zijn huidige pleegouders hem geen langdurige
zorg kunnen bieden zijn we dringend op zoek naar een
pleeggezin waar hij kan opgroeien.
Teun (8) is een lieve, enthousiaste en vrolijke jongen. Hij zit in groep 4 van de basisschool. Teun is
een echt buitenkind, onderneemt dingen, speelt graag met andere kinderen en houdt van dieren. Hij
zit bij de scouting en op volleybal. Hij vindt het leuk om te fietsen, knutselen, zwemmen, voetballen en
trampoline springen. Hij maakt salto’s voor- en achteruit en laat dat graag vol trots zien. Teun geniet
van de dagelijkse dingen en het gewone gezinsleven; spelletjes spelen, mee helpen in de keuken,
moestuintjes kweken, etc. Hij heeft regelmatig behoefte aan een knuffel en geeft en ontvangt graag
familieliefde.
Wat voor gezin zoeken we?
Teun heeft al heel wat meegemaakt in zijn jonge leventje. Voor Teun zijn we daarom op zoek naar
een stabiel pleeggezin (bij voorkeur in de omgeving van Eindhoven) waar hij kan opgroeien. Een
gezin dat hem de structuur en aansturing kan bieden die hij nodig heeft. Een gezin met 1 of 2
kinderen kan, maar als er geen andere kinderen aanwezig zijn, is dat ook prima. Het is belangrijk dat
het pleeggezin open staat voor het contact met zijn moeder.
Bent u of kent u het pleeggezin voor Teun?
Spreekt het profiel van Teun u aan? Of kent u mensen waarvan u denkt dat zij hem een passende
plek kunnen bieden? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rowena de Graaff van
Combinatie Jeugdzorg, telefonisch via 040 245 19 45 of per e-mail kgw@combinatiejeugdzorg.nl
Om privacy redenen zijn de naam en foto van deze jongen niet zijn echte naam en beeltenis.

