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Thema Pleegzorg door generaties heen

Tineke (64) en Nico (67) Kousbroek hebben 4 

kinderen waarvan 2 geadopteerd en 7 klein-

kinderen, waaronder een pleegkleindochter. 

Toen de kinderen op eigen benen stonden en 

ze allebei niet meer werkten, kregen Tineke en 

Nico meer tijd voor zichzelf. Heel gezellig, be-

nadrukt Tineke: ‘Maar we wilden ook iets voor 

anderen betekenen. Onze ervaringen met de 

adoptie van de jongste twee waren positief. Bij 

onze zoon Robert en zijn vrouw Marleen za-

gen we een pleegkindje komen, we hoorden 

over het tekort aan pleegouders. Dat zet je aan 

het denken.’ 

In 2012 werden Tineke en Nico crisispleeg-

ouders. De eerste pleegkinderen, een broertje 

en zusje in de kleuterleeftijd, bleven zestien 

maanden. Op dit moment hebben ze weer een 

broertje en zusje in huis. Bovendien ving het 

echtpaar de afgelopen zomervakanties extra 

crisispleegkinderen op in een recreatiewoning. 

Door alle drukte staat hun sociale leven op een 

lager pitje. Tineke: ‘De kleintjes die we nu heb-

ben vragen veel aandacht. Het is zwaarder dan 

ik had gedacht. Als jonge ouder ken je mensen 

op school en help je elkaar. Zo’n netwerk heb-

ben wij niet meer.’ Omdat Tineke en Marleen 

een half uur rijden bij elkaar vandaan wonen, 

zit praktische steun over en weer er nauwe-

lijks in. Ze bellen als ze ergens mee zitten over 

pleegzorg. Tineke: ‘Dan hangen we zo een uur 

aan de lijn. Bijvoorbeeld over het wenprogram-

ma voor onze huidige pleegkinderen. Dan wil 

ik weten hoe Marleen daarover denkt.’

Elkaar vrij laten
Tinekes ouders bemoeiden zich nog wel eens 

met haar opvoeding, daar houdt ze zichzelf 

verre van. Ze vindt haar kinderen prima op-

voeders, ook al doen ze dingen anders. Streng 

noemt Tineke zichzelf niet, wel consequent: ‘Ik 

vind het belangrijk dat de regels duidelijk zijn. 

Dat geldt nog meer voor onze pleegkinderen 

dan voor onze kleinkinderen. De kleinkinderen 

hebben hun vader en moeder als opvoeders, 

bij de pleegkinderen vervullen wij die rol.’ 

Vaste rituelen kent de familie Kousbroek niet 

echt. Er was een periode dat de volwassen kin-

deren op dinsdagavond bij pa en ma aten. Na 

de komst van de kleinkinderen verwaterde die 

gewoonte. Kerst en Sinterklaas samen vieren - 

heel gezellig. Maar van een keertje overslaan 

maakt niemand een punt. Misschien is dat wel 

ons familiekenmerk, zegt Tineke: ‘We laten 

elkaar vrij zodat niemand het als verplichting 

ervaart om bij elkaar te komen.’ Binnen de fa-

milie bestaat alle begrip voor het pleegouder-

schap van Tineke en Nico. Vanuit de vrienden-

kring komen ook kritische reacties. ‘Mensen 

vragen waarom we dit willen’, aldus Tineke. 

‘We zouden op onze leeftijd vooral mogen ge-

nieten. Maar dit voelt voor ons beter.’

Als Tineke en Nico nieuws horen over een voor-

malig pleegkind delen ze die berichtjes met 

de familie. Ook de dilemma’s rond pleegzorg 

zijn bespreekbaar, zoals een moeizaam lopend 

contact met ouders. Op dit moment speelt de 

aanstaande overdracht van hun pleegkinderen 

naar hun oma. Tineke: ‘Het afscheid is iedere 

keer weer emotioneel. Met Marleen en Robert 

kunnen we er goed over praten, zij weten hoe 

het voelt omdat ze ook crisisopvang hebben 

gedaan.’ 

Robert (40) en Marleen (39) Kousbroek heb-

ben 3 kinderen en een pleegkind.

Door zijn adoptiebroers raakte Robert al vroeg 

vertrouwd met het idee dat kinderen niet altijd 

in hun eigen gezin opgroeien. Marleens vader 

werkte in een kindertehuis, ze ving zelf als jonge 

alleenstaande een buitenlands kind op tijdens 

’De deur staat open voor kinderen 
die een thuis nodig hebben’

De wens om kwetsbare 
kinderen op te vangen 
kan generaties verbinden. 
Bijvoorbeeld bij de familie 
Kousbroek: adoptieouders 
Tineke en Nico werden na 
hun pensionering crisis-
pleegouders, geïnspireerd 
door hun zoon en schoon-
dochter.
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vakanties. Toen Marleen en Robert een gezin 

stichtten wilden ze ruimte houden voor andere 

kinderen. Marleen: ‘We stonden open voor 

adoptie, maar die procedures duren lang en 

dichtbij wonen ook kinderen die een thuis nodig 

hebben. Dat bracht pleegzorg in beeld.’ 

Hun pleegdochter kwam met 3,5 maand in 

huis, hun oudste zoon was toen een jaar. Robert 

en Marleen wilden een groot gezin en bij hun 

pleegkind was al snel sprake van langdurige op-

vang. Marleen: ‘Dan houd je daar rekening mee 

met de verdere gezinsvorming. Onze pleegdoch-

ter heeft geen contact met haar familie, daar-

door voelt ze misschien nog meer eigen.’

Grootouders delen
Marleen ziet weinig verschillen in opvoedstijl 

met haar schoonouders: ‘Ik heb het idee dat 

Robert en ik veel dingen doen zoals we ze van 

thuis hebben meegekregen. We zijn allemaal 

van aan tafel eten, op tijd naar bed, lekker bui-

ten spelen en niet de hele dag voor de televisie 

hangen. Tineke is wat voorzichtiger, bijvoor-

beeld met kinderen de weg over laten steken. 

Maar ik zie ook dat mijn ene kind daar eerder 

aan toe is dan het andere. En ik ken mijn kin-

deren natuurlijk het beste, dus ik snap haar 

voorzichtigheid.’

Op verjaardagen komt de familie als het even 

kan bij elkaar. Vanwege de huidige pleegzorg-

plaatsing bij Tineke en Nico lukt dat tijdelijk 

minder vaak. Marleen: ‘Wij merken dat ze 

sterk aan huis gebonden zijn, daarom is het 

goed dat ze hierna een adempauze nemen. 

Onze kinderen verheugen zich daar al op, ze 

willen graag weer bij opa en oma logeren. 

Toch leren ze al jong dat niet elk kind het thuis 

goed heeft en dat ze soms hun grootouders 

een tijdje moeten delen.’ Eind vorig jaar wil-

den Tineke en Nico er even tussenuit. Robert 

en Marleen ook, maar het was voor beide ge-

zinnen ondoenlijk elkaars (pleeg)kinderen op 

te vangen. Marleen kwam met de ideale op-

lossing: ‘We zijn een weekje met z’n allen op 

vakantie gegaan. Zo hadden de volwassenen 

toch wat rust en het klikte goed tussen alle 

kinderen.’

Toen hun eerste kleinkind 17 jaar geleden 

werd geboren, woonde de jongste zoon van 

Tineke en Nico nog thuis. De nieuwste Kous-

broek-telg is net een half jaar. Het manneke 

ligt na een rondje borstvoeding tevreden op 

Marleens arm te slapen. Voorlopig blijven de 

babyspullen in huis, vertelt ze: ‘Ik denk niet dat 

we zelf meer kinderen willen, maar we houden 

de deur open voor pleegzorg. Ik ben fulltime 

thuis, de oudsten worden zelfstandiger. Zodra 

Dietger wat groter is, kunnen we misschien 

weer crisisopvang doen. Bij Tineke en Nico 

werkt het denk ik net zo: zij voelen straks zelf 

aan of ze de energie hebben voor een volgend 

pleegkind. De wens om kwetsbare kinderen 

te helpen is sterk, die delen we in deze familie 

van generatie op generatie.’

Thema Pleegzorg door generaties heen

v.l.n.r. Robert, Marleen, Tineke, Nico en de (pleeg)(klein)kinderen
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Thema Pleegzorg door generaties heen

’Mooi als je iets kunt bijdragen aan hun leven’

Het eerste pleegkind van Yvonne (57) en Klaas (61) Geene kwam 
toevallig op hun pad. In de loop van de jaren vingen ze drie 
kinderen langdurig op. Twee van hen zijn inmiddels zelf vader 
of moeder.  
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v.l.n.r. Naomi, Romano met op schoot: Delano, Yvonne, Stephan, Novelle,  Klaas, Michelle en Sabida

Dat ze voor andermans kinderen gingen zorgen 

was geen bewuste keuze, het liep gewoon zo. 

Via een vriendin leerden Yvonne en Klaas een 

stel kennen dat relatieproblemen had. Ze boden 

aan hun dochter in de weekenden op te vangen 

totdat het thuis beter ging. Hun eerste pleeg-

zoon ontmoette Klaas tijdens een ziekenhuisop-

name. Bij hem op zaal lag een jongen die op dat 

moment nergens kon wonen. Stephan mocht bij 

Klaas en Yvonne komen tot hij een andere plek 

had - maar hij bleef.

Pech 
Van Stephan werden Yvonne en Klaas offi cieel 

pleegouders. Later volgden Sabida en Romano. 

Kinderen van henzelf kwamen er niet. Yvonne: 

‘Toen we al pleegouders waren, bleek dat we 

geen kinderen konden krijgen. Dat hebben we 

toen zo gelaten.’ 

Tienermoeder Michelle werd kind aan huis en 

door de tijd heen vingen Yvonne en Klaas nog 

vier tieners tijdelijk op. Waarom ze er iedere keer 

aan begonnen? Yvonne: ‘Mijn ouders hadden 

tieners in huis, ik werkte in de psychiatrie. Dan 

weet je hoeveel pech mensen kunnen hebben en 

sta je er misschien meer voor open.’ Klaas vult 

aan: ‘Je knokt er gewoon voor dat die kinderen 

een opleiding krijgen en een baan vinden. Dat 

is bij alle vier gelukt.’ Het voelt goed om iets te 

kunnen bijdragen aan het leven van een kind, 

vindt Yvonne: ‘We krijgen veel liefde terug, hoe-

wel we het daar nooit voor hebben gedaan. 

Want je weet dat het anders kan lopen.’

Afstand
De weg naar volwassenheid ging niet over rozen. 

Zo waren Stephan en Romano opstandige pu-

bers. Romano blowde veel en wilde bij zijn moe-

der wonen. Dat laatste gebeurde, maar het liep 

vrijwel meteen mis. Romano werd in een behan-

delgroep geplaatst en kon pas daarna terug naar 

zijn pleegouders. Yvonne: ‘Daar is hij lang boos 

over geweest.’ Ook de andere kinderen namen 

korte of langere tijd afstand. Yvonne begrijpt 

dat: ‘Het verleden blijft zwaar voor ze. Als het 

in bepaalde situaties opspeelt, hebben ze ruimte 

nodig.’ 

Missen
De inmiddels volwassen pleegkinderen wonen 

dichtbij. Als grootouders houden Yvonne en Klaas 

een rol in hun leven. Klaas past drie dagen per 

week op de kleinkinderen. Toen ze onlangs met 

vakantie waren, belde hun oudste kleindochter. 

‘We mochten niet meer zo lang weg van haar’, 

lacht Yvonne. ‘En wij misten haar net zo erg.’ Het 

contact tussen de pleegkinderen onderling loopt 

niet altijd soepel, toch doet iedereen z’n best. 

Yvonne: ‘Sabida heeft veel last gehad van Roma-

no’s pubergedrag. Maar hij was wel degene die 

kwam klussen in haar nieuwe huis.’

Bemiddelen
Door het pleegmoederschap wilde Yvonne in de 

pleegzorg werken. Als consulente bemiddelt ze 

bij plaatsingen. Ze ziet geregeld tieners die door 

omstandigheden tijdelijk niet thuis kunnen wo-

nen: ‘Ik zou er zo weer voor gaan.’ Klaas betwij-

felt of hij de energie zou hebben voor een nieuw 

pleegkind: ‘Bevriende jonge mensen in het dorp 

zijn ongewild kinderloos. We vertellen hen wat 

pleegzorg voor ons betekent. Hopelijk kunnen 

we zo het stokje doorgeven.’


