
De Glind, 25 mei 2020

Geachte donateur, beste trouwe gever,

De nood neemt toe. Jeugddorp De Glind is weer harder nodig dan ooit.

Helaas zien we dat de nood onder kwetsbare gezinnen toeneemt. We krijgen in De Glind extra aanvragen voor 

(tijdelijke) opvang van kinderen. Het betreft momenteel vaak jonge kinderen; baby’s en peuters. Soms doet ook 

de moeder een beroep op ons. We concluderen dat de coronacrisis leidt tot een toename van huiselijk geweld. 

De lockdown laat in fragiele situaties de balans doorslaan naar onhoudbare situaties.

Naast deze crisisopvang, waarvan we hopen en verwachten dat het tijdelijk is, zijn wij natuurlijk al meer dan 100 jaar 

de stabiele basis voor kinderen waarvan we weten dat de opvang niet tijdelijk is. Kinderen en jongeren waarbij 

terugkeer naar het ouderlijk huis niet aan de orde is en nooit zal zijn. 

Wat is het dan belangrijk dat je ergens terechtkomt waar je je verdere jeugd mag blijven. Een plek waar je niet weg 

hoeft, hoe bont je het ook maakt. Omdat ze daar juist zo goed snappen waaróm je het zo bont maakt. 

De Glind is die plek waar kinderen jong komen en dan tot hun achttiende - en steeds vaker tot hun 

eenentwintigste - levensjaar in een gezinshuis mogen blijven. In het Jeugddorp vinden ruim 120 kinderen een 

veilig ‘thuis’ in een omgeving waar ze de tijd en ruimte krijgen om mensen weer te gaan vertrouwen.  

Tijdelijke opvang in crisistijd. En jarenlange verbinding aan het leven van een kind.

Wij zijn er om in deze beide situaties te helpen. We kunnen uw steun daarbij goed gebruiken. 

Help alstublieft vandaag nog met uw donatie en geef kwetsbare kinderen die veilige plek.  

Met vriendelijke groet,

Gerard de Jong

Directeur Rudolphstichting

PS Mogen wij weer rekenen op uw gift, zodat we kwetsbare kinderen 

voor korte of juist heel lange tijd in geborgenheid kunnen laten opgroeien?
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