Rudolphstichting is in Jeugddorp De Glind actief op 3 gebieden:

Uw bijdrage telt

Bezoek ons

Kwetsbare kinderen en jongeren zicht geven op een hoopvolle toekomst,

Tijdens een Ontmoetingsdag

door ze nu de ruimte en de kans te geven om zo gewoon mogelijk op te groeien.
Steunt u ons werk voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren?
De Rudolphstichting zet zich in De Glind in voor de ontwikkeling van kinderen,
voor hun leefomgeving en voor woonopvang.
Wij worden daarbij gesteund door kerken, fondsen, bedrijven, donateurs en
vrijwilligers. Ook uw steun is onmisbaar. Komt u in actie voor het Jeugddorp?

ONTWIKKELING KIND

LEEFOMGEVING KINDEREN

krijgt u een rondleiding door het
dorp, bezoeken we een gezinshuis
en vertellen we over ons werk in
Jeugddorp De Glind. We zien u
graag! Meer info en aanmelden:
www.rudolphstichting.nl/
ontmoetingsdag

WOONOPVANG
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Kinderen in de knel

Ons werk, samen met u

Ruim 40.000 kinderen in Nederland zijn uithuisgeplaatst.

De Rudolphstichting
heeft hart voor kwetsbare
kinderen. Onze wens en

Ze maakten al veel mee in hun jonge leven. Verwaarlozing,
agressie, mishandeling en misbruik. Wat leidt tot trauma’s en

kerkelijke achterban, al meer dan honderd jaar ervoor

Een gezinshuis is woonopvang van 3 tot 6 uithuis-

gedragsproblemen. De kinderen kunnen niet langer bij hun ouders

dat Jeugddorp De Glind een plek is waar kinderen en

geplaatste kinderen in een gewoon huis, in een

opgroeien. Vaak volgen daarna vele plaatsingen en verhuizingen.

jongeren in gezinsverband kunnen wonen, gewoon kind

gewoon gezin. Gezinshuisouders hebben een

Kinderen raken ontworteld, hun vertrouwen in mensen beschadigt.

kunnen zijn en kunnen werken aan hun toekomst.

opleiding om aan kinderen met ingewikkeld gedrag
– vaak veroorzaakt door wat ze hebben meegemaakt –

ons werk is dat uithuis-

de juiste verzorging en opvoeding te geven.

Inspiratie en opdracht

geplaatste kinderen de
ruimte en kans krijgen op
te groeien in een gezin en
in een stimulerende woonleer- en leefomgeving.

Wat is een gezinshuis?

De Rudolphstichting zorgt, samen met een trouwe

In 1911 legde dominee Rudolph de basis voor het werk
van de Rudolphstichting. Hij zei: “als kinderen buiten de

Kracht van gezin en dorp

Door het
gewone leven in
een gezinshuis
kan een kind
herstellen en zich
ontwikkelen

Er zijn circa 1000 gezinshuizen in heel Nederland.

Wat is Jeugddorp De Glind

samenleving dreigen te vallen, moeten wij een samenleving

De Glind is een klein, gewoon, groen dorpje in het

creëren waarin ze wél welkom zijn”.

midden van Nederland met zo’n 700 inwoners.

Vanuit deze gedachte werd Jeugddorp De Glind opgebouwd.

Bijzonder is dat 1 op de 6 gezinnen kinderen opvangt.

Het concept gezinshuis kreeg vanuit De Glind voet aan de

120 kinderen en jongeren vinden er een veilig thuis in

grond in heel Nederland.

de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp,

De opdracht van dominee Rudolph en zijn vereniging van

vandaar de bijnaam ‘Jeugddorp’. Onderwijs, vrijetijd en

kind weer ruimte, ontwikkel je eigenwaarde en zelfvertrouwen.

diaconieën inspireert ons nog elke dag om te wensen en te

(speel)voorzieningen zijn afgestemd op de kinderen

Jeugddorp De Glind biedt deze combinatie van het gewone

werken voor uithuisgeplaatste kinderen.

en jongeren die er wonen.

Vanaf haar ontstaan zet de Rudolphstichting zich in voor de
opvang van kinderen in een gezin en in een dorpsgemeenschap.
Want in het gezinsleven ligt een belangrijke, helende kracht.
En door erbij te horen in de omgeving waar je woont, krijg je als

dorpsleven met woonopvang in gezinshuizen.

