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die aanspreken bij jong en  
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“Het is mooi om te ontdekken hoe je  
plezier kunt hebben in het uitproberen  

van nieuwe mogelijkheden” 



“In de eerste weken van de coronacrisis 
waren drie zaken belangrijk: Hoe houden 
we contact met iedereen die dat nodig 

heeft -en daarmee ook de gezinshuizen en 
jongeren-? Hoe informeren we iedereen? En op 
welke manier kunnen we vieringen online vorm 
geven? Wij maken nu met hulp van Glindmedia 
filmpjes die via YouTube te zien zijn.  Ik heb nog 
nooit voor een camera gestaan, maar ik vind dit 
leuk om te doen. Het is mooi om te ontdekken 
hoe je plezier kunt hebben in het uitproberen 
van nieuwe mogelijkheden”, aldus Mieke Groen, 
dominee in het Jeugddorp. 

“Wat bied je aan? Waar is behoefte aan? Ideeën 
om samen iets te maken of (online) te doen 
worden al volop aangeboden door scholen en 
verenigingen. Gezinshuisouders hebben er de 
handen vol aan. Daarom zoeken wij naar iets dat 
bij ons als kerk past en ook verbindend werkt. Het 
bloemenkruis met Pasen was zoiets. Ieder jaar 

staat dat met Pasen buiten de kerk, als teken van 
hoop. Dit jaar mocht iedereen daarvoor bloemen 
brengen. Jongeren van een gezinshuis hebben 
de bloemen buiten in het kruis gestoken.” 

Brievenbus en kaarsje
“We hebben een rode brievenbus buiten bij de 
kerkdeur, op het dorpsplein gezet. Daar kunnen 
vragen, gebeden of ideeën worden ingeleverd.
Het is mogelijk om in de kerk zelf een kaarsje aan 
te steken. De kinderen kunnen dit alleen doen, 
met het gezin(shuis) of als groep. Nu is dat nog 
op afspraak. Ook via een briefje in de rode  
brievenbus kunnen ze aangeven of er een  
kaarsje wordt aangestoken voor hen of voor  
een ander tijdens de zondagviering.” 

“Verder heb ik ook ‘gewoon’ contact met de 
kinderen uit het dorp en mijn buurkinderen.  
Op afstand, maar toch fijn. Als ‘aandachts- 
persoon’ ben ik beschikbaar voor kinderen en 
(gezinshuis)ouders. Wij blijven zoeken naar  
nieuwe mogelijkheden, die aanspreken bij  
jong en oud(er) en haalbaar zijn.”

interview

“ Niks is zeker, 
we zijn op zoek 
naar hoop en  
houvast”

Lees ook: Hoe gaat het met gezinshuis Home4You?  
www.rudolphstichting.nl/actueel

De coronacrisis vraagt  

iedereen om een nieuw  

ritme te vinden in zijn of haar 

leven. Wat is de aanpak van de 

kerk in Jeugddorp De Glind? 

Mieke Groen, dominee van 

de dorpskerk Achterveld-De 

Glind vergelijkt deze periode 

met het verhaal van de uit-

tocht uit Egypte en de tocht 

door de woestijn. “Niks is  

zeker, we zijn op zoek naar 

hoop en houvast”.



Je staat er misschien niet zo bij stil,  
maar elk spel, elke handeling van een  

kind of een jongere is een leermoment.  
Marit, gezinshuisouder geeft een voorbeeld: 
“Ayla is 11, maar kon nog niet zelf bedenken hoe 
ze die peer kon plukken die zo hoog hing. Tot 
haar buurjongetje van 8 een trapje haalde.” 

Bij getraumatiseerde kinderen is hun ontwik-
keling verstoord geraakt. En bij kinderen met 
hechtingsproblemen is vaak sprake van een 
ontwikkelachterstand, sociaal en emotioneel. 
Daar moet je niet te veel over praten, beter is om 

Spelen en 
ontdekken in het 

jeugddorp

Projecten in de spotlight

een stimulerende omgeving te creëren. Voelen, 
ruiken, proeven. Maar ook; ruzie maken en leren 
hoe je het weer goed maakt. “En dan is er vooral 
tijd nodig. Geef kinderen gewoon rustig de tijd om 
te spelen en te ontdekken,” aldus Marit.

De Rudolphstichting richt zich in De Glind bewust 
op de leefomgeving. Het Jeugddorp heeft een 
openluchtzwembad, een kinderboerderij en 
diverse natuurspeelplekken. Bij de inrichting van 
de openbare ruimte, bij de beplanting van erven 
bijvoorbeeld, wordt nagedacht over het effect 
op kinderen. Geven dichte struiken een beschut 
gevoel, of voelt een kind zich juist veiliger als hij 
goed om zich heen kan kijken?

Ook de input van gezinshuisouders wordt 
meegenomen. “Nee, liever geen enorme water-
glijbaan in het zwembad. Liefst een beetje een 
gewoon zwembad, dan blijven de zwembaden op 
vakantie of in andere plaatsen ook interessant.”

Uitdagingen en mogelijkheden bieden, maar wel 
een beetje gewoon. Dat is wat we doen.

Meer over onze projecten op  
www.rudolphstichting.nl/projecten 

Gerard de Jong
directeur 
Rudolphstichting 
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Nieuw

Er wordt goed  

nagedacht over de 

leefomgeving. Van 

dichte struiken tot 

een hoge glijbaan; wat 

doet het met een kind?

Niet steeds erover praten, maar 
gewoon doen! Want spelen is leren.

P R O J E C T L E E F O M G E V I N G

Hier is ie dan! De Rudolphkrant in een nieuw jasje. 
Nieuw werd daarmee ook het thema van deze 

Rudolphkrant. Een woord dat de afgelopen periode 
domineerde, want we maakten kennis met ‘het  
nieuwe normaal’; een herinrichting van de samen-
leving. Op dit moment zitten we allemaal in dezelfde 
crisis, de coronacrisis. Deze crisis is voor iedereen 
moeilijk en voor de uithuisgeplaatste kinderen is 
deze periode extra zwaar. De bezoekregeling met 
ouders werd stilgezet en ze konden niet naar school. 
Gelukkig komt er langzaam weer meer ruimte voor 
ontmoeting en gaan de scholen weer van start. 

De Rudolphstichting zelf is overigens niet zo nieuw. 
Wij zetten ons al meer dan honderd jaar in voor 
uithuisgeplaatste kinderen. Dominee Rudolph zei 
al in 1914: “Als kinderen in de samenleving buiten de 
boot dreigen te vallen, moeten we een samenleving 
creëren waarin zij wel welkom zijn”. Zijn visie groeide 
uit tot Jeugddorp De Glind, een veilige thuishaven 
voor jeugd.

Momenteel komt er veel nieuw werk op ons af. Het 
huiselijk geweld is toegenomen tijdens de lockdown. 
De nood neemt toe en het Jeugddorp is weer meer 
dan ooit nodig. We zien een toename in aanvragen 
voor (tijdelijke) opvang van kinderen, waarbij opvalt 
dat het heel jonge kinderen betreft; baby’s en peu-
ters. Soms doet ook de moeder een beroep op ons. 

Wij zetten alle mogelijkheden in om te helpen. Of 
het nu gaat om tijdelijke opvang of juist het langdurig 
opnemen van jeugd in gezinshuizen. Wij kunnen uw 
hulp daar goed bij gebruiken. Helpt u, samen met 
ons, kinderen een veilige plek te geven in Jeugddorp 
De Glind? 

Ons werk in Jeugddorp De Glind

O N T W I K K E L I N G L E E FO M G E V I N G WO N E N



Rudolphlaan 2,  
3794 MZ De Glind  
T (0342) 45 90 10  
info@rudolphstichting.nl

KvK 40 11 92 17 
IBAN NL60RABO0150002297

www.rudolphstichting.nl

De Rudolphstichting  
heeft hart voor kwetsbare 
kinderen en jongeren.  
Onze wens en ons werk is 
dat uithuisgeplaatste  
kinderen de ruimte en 
kans krijgen om op te 
groeien in een gezin en  
in een stimulerende 
leefomgeving. 
Jeugddorp De Glind  
biedt deze combinatie 
van het gewone dorps- 
leven met woonopvang 
in gezinshuizen. Al vanaf 
haar ontstaan is de  
Rudolphstichting actief 
in Jeugddorp De Glind 
en steunen we kinderen, 
gezinshuizen en het dorp. 

kort nieuws

DorpsTiny: springplank 
naar de toekomst

Gezinshuisouders 
gezocht: helpt u mee?

De Glind heeft haar eerste DorpsTiny, een 
mini-huisje waarin jongeren vanaf 16 jaar kunnen 
leren om zelfstandig te wonen. We hadden  
al twee TuinTiny’s in de Glind, daarmee kan een 
jongere ‘op kamers’ in de tuin van het gezinshuis 
waar hij of zij opgroeit. De DorpsTiny staat niet in 
een tuin, maar zelfstandig in het dorp en is  
geschikt voor 16+ jeugd die al wat verder is op  
het gebied van zelfstandigheid. Gezinshuisouders 
begeleiden hen op afstand. 
Het project Tiny Houses valt onder onze  
woonprojecten.

Steuntje in de rug: afhaal- 
maaltijden tijdens lockdown

Project: Adopteer  
een gezinshuis
Rudolphstichting komt graag in contact met  
diaconieën die een verouderd gezinshuis willen 
adopteren. Het betreft financiële steun, eventueel 
verspreid over een aantal jaren, voor het  
opknappen, verbouwen en verduurzamen van  
een woning tot een thuis dat weer klaar is voor  
de toekomst. En daarmee toekomst kan bieden 
aan kwetsbare kinderen en jongeren.

Wat was de lockdown vanwege het Coronavirus  
pittig voor de kinderen en jongeren in het Jeugd-
dorp. Niet naar school, niet naar sport. Ook ouders 
mogen niet meer op bezoek komen. En wat een 
grote klus voor de gezinshuisouders om aan alle  
kinderen thuis (speciaal) onderwijs te geven.  
Gelukkig konden we de gezinshuizen ontzorgen 
door ze eens per week een afhaalmaaltijd aan te 
bieden, gekookt door ONS, het Glindse eetcafé. 

Hieraan bijdragen? Maak uw gift over  
o.v.v. ‘Steuntje in de rug’

Er zijn nieuwe gezinshuisouders nodig in  
Jeugddorp De Glind. Door pensionering en  
verhuizingen komen een aantal woningen met 
bestemming ‘gezinshuis’ beschikbaar. U kunt ons 
helpen door in uw kerkblad, nieuwsbrief of op de 
beamer aandacht hieraan te besteden.  
Materiaal is beschikbaar op  
www.rudolphstichting.nl/voorkerken  
of neem contact met ons op.

Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering
U bent van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 juni om 
19.30 uur aan de Rudolphlaan 2 in De Glind. Rudolphstichting is al sinds 1927 een vereniging  
van diaconieën. Elk jaar in juni houden we onze ledenvergadering. We delen onze  
(meer)jaarplannen met u en jaarverslag en jaarrekening wordt vastgesteld.  
Graag horen we of u komt via www.rudolphstichting.nl/alv 


