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Thema:

Bevlogen
“Het werk dat gezinshuisouders
doen voor de uithuisgeplaatste
kinderen is geweldig. Het is zo
knap, ze zijn zo bevlogen, houden
zoveel van kinderen.”

Fotografie: Myra Steens

“Bij Atelier Gerbera mag ik zelf beslissen wat
ik wil schrijven, tekenen of schilderen
en in welk tempo ik dat doe”

In Jeugddorp De Glind worden
sport, muziek, dieren, de natuur
en creativiteit ingezet voor de
ontwikkeling van kinderen.

interview

“Denk vanuit
het kind”

Na 12 jaar stopt dominee Corine Beeuwkes als bestuurslid van de
Rudolphstichting. Corine heeft zich altijd met veel bevlogenheid ingezet
voor de verbinding tussen Jeugddorp De Glind en de Rudolphstichting.
Dit deed ze vanuit de visie: “Denk vanuit het kind”. Corine bracht
waardevolle kennis en ervaring mee. “Als oudbewoonster van het dorp
weet ik hoe het werkt en wat er speelt.”

“V

an 1993 tot aan 2006 ben ik
predikant geweest in de Dorpskerk
De Glind en Achterveld en woonde
ik ook in De Glind. Ik ben met toeval hier gekomen.
Ik zag een leuke advertentie in de krant en mijn
man zei: “Joh, ze roepen jou”.
“Jeugddorp De Glind is een prachtig dorp en
fantastisch dat het bestaat, maar eigenlijk zou
het niet moeten bestaan. Kinderen zouden in
hun eigen huis moeten opgroeien en daarom
vind ik het werk, dat gezinshuisouders doen voor
de uithuisgeplaatste kinderen, geweldig. Het is zo
knap, ze zijn zo bevlogen, ze houden zoveel van
kinderen en dat ontroert mij. Ik zou het zelf niet
kunnen doen. “

Het kan altijd goed komen

Lees het hele interview op onze website:
www.rudolphstichting.nl/nieuws

“Een mooi moment, dat ik nooit zal vergeten,
is de ontmoeting met mevrouw Reuchlin, de
kleindochter van dominee Rudolph, de stichter
van het Jeugddorp. Samen met haar hebben wij
in 2000 tijdens Pinksteren een prachtig symbolisch raamwerk onthult in de dorpskerk. Mevrouw
Reuchlin heeft, net als de kinderen in De Glind,
een moeilijk leven gehad. Ze is uiteindelijk gelukkig getrouwd. Dit vind ik een heel mooi voorbeeld
van: hoe moeilijk het leven, het kan nog altijd
goed komen. En dit geldt ook voor de kinderen
in het dorp. In Jeugddorp De Glind krijgen de
kinderen en jongeren de ruimte om te werken
aan hun toekomst.”

Dit Glindse raamwerk verbeeldt een moeder
die een kind verwelkomt in haar armen. Het
verwelkomen is de eerste stap om een kind
de ruimte te geven om op te groeien tot een
gelukkig mens.
“Ik kom met regelmaat nog terug, want je kunt
mooi wandelen en fietsen in De Glind. Verder
organiseer ik elk jaar een excursie naar het dorp,
want ik vertel graag over het dorp. Dit gebeurt
elk jaar met een nieuw groepje mensen uit mijn
huidige woonplaats Helmond. Nu ik stop in het
bestuur, wil ik graag ambassadeur worden voor de
Rudolphstichting in de regio Brabant. En daarnaast hebben we ook nog vrienden in De Glind.
Ik ben dus nog niet klaar met het Jeugddorp.”
Altijd verfrissend en opgewekt, met oog voor
de behoeften van kinderen, toegankelijk en
nabij. Het bestuur en de medewerkers van de
Rudolphstichting bedanken Corine Beeuwkes
voor haar inzet in het bestuur.

Projecten in de spotlight

WO O N P R OJ E C T

Adopteer een
gezinshuis

Eerst ‘groen’ maken, voordat er weer
kinderen kunnen komen wonen

D

it is een gezinshuis in Jeugddorp De
Glind. Een heerlijk ruim en gezellig huis.
In dit huis hebben al vele tientallen kinderen
gewoond die niet bij hun ouders konden
opgroeien. Het echtpaar dat hier jarenlang
een gezinshuis runde, is met pensioen
gegaan. Het huis, van bouwjaar 1972, gaat
nog niet met pensioen. Maar voordat nieuwe
gezinshuisouders hier weer een thuis van
kunnen maken, moet er nog wel wat gebeuren.
Gerke en Martin zijn de gezinshuisouders
die staan te popelen om in dit huis te gaan
wonen. Martin vertelt: “de locatie en de
ruimte in het huis zijn perfect. Maar het huis
is niet duurzaam. Vooral op het gebied van
energiebesparing en energieopwekking is veel
winst te behalen.”
Gerke: “We zijn blij dat de Rudolphstichting
met steun van kerken dit huis duurzaam en
‘groen’ wil gaan maken. Want als je je inzet

Ons werk in
Jeugddorp
De Glind

O NT WI K K E LI N G

voor de toekomst van kinderen, dan moet je ook
zorgen voor de aarde die we aan de volgende
generatie doorgeven.”
Het woonproject omvat isoleren, plaatsing
zonnepanelen en aanleg duurzame verwarming.
In totaal is hiervoor een bedrag van
150.000 euro nodig.
Interesse in dit project? Laat het ons weten.

Als we toekomst willen
bieden aan kinderen,
moeten we ook aandacht
besteden aan energiebesparing en duurzaam
wonen.

L E E FO M G E V I N G

column

Appelflappen
met vleugels

O

ns aftredende bestuurslid Corine Beeuwkes
spreekt in deze Rudolphkrant vol lof over de
bevlogenheid van gezinshuisouders. Een bewondering die ik met haar deel. En een bewondering die
ook altijd ontstaat als u ons bezoekt* en we u het
Jeugddorp laten zien. Hoewel gezinshuisouders het
zelf heel gewoon vinden, is het toch echt een
bijzonder bestaan. Het beroep dat gezinshuisouders beoefenen gaat verder dan een ‘baan’, zij delen
hun huis en hun leven met hun (jonge) naaste.
Het woord bevlogen bleef een beetje in mijn
gedachten hangen. De vleugel die in ons logo is
weergegeven, staat voor de veiligheid en
bescherming die we bieden aan kinderen en
jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Maar
die vleugel mag ook wel eens symbool staan voor
alle werkers. Opeens zag ik er ook de bevlogenheid in van iedereen die zich inzet in De Glind.
Gezinshuisouders, zoals al gezegd. Maar ook
iedereen daar omheen. Gedragswetenschappers,
de voetbaltrainer, de huishoudelijke hulpen en de
paardencoach. En wat te denken van alle vrijwilligers: onze ambassadeurs of mensen die
maatje worden van een kind in De Glind.
Ook u als diaken of donateur toont ons regelmatig uw bevlogenheid. Als er weer appelflappen
worden verkocht ten bate van het Jeugddorp. Of
wanneer u een eindejaarsgift aan ons overmaakt.
Bedankt daarvoor!

WON E N

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

Gerard de Jong
directeur
Rudolphstichting
*hopelijk weer mogelijk in 2021

jongere aan het woord

M

aak kennis met Noah, 14 jaar oud,
hij woont nu bijna twee jaar in
Jeugddorp De Glind.

Hij beschrijft zichzelf als een ondernemer en
is ook heel erg ambitieus. Dat blijkt wel uit zijn
ideeën, het ene idee misschien haalbaarder
dan het andere. Zo wil hij voetbalclub FC De
Glind weer opstarten en heeft hij een idee voor
dorpsvervoer: “Ik ga zo naar de Glindse fruittuin
toe om te vragen of ik de tractor mag oppoetsen
en gebruiken. Zij gebruiken hem niet en dan kan

Fotografie: Myra Steens

ik ook andere kinderen op de achterkant van
de tractor meenemen”.
Verder is hij dol op creatieve activiteiten. Noah
maakt muziek en is ook goed met zijn handen.
Hij maakt graag maskers van papier-maché,
schildert en schrijft aan een boek. Noah is daarom
vaak te vinden bij Atelier Gerbera, de creatieve
vrijetijdsactiviteiten in Jeugddorp De Glind. Noah:
“Bij Atelier Gerbera mag ik zelf beslissen wat ik
wil schrijven, tekenen of schilderen en in welk
tempo ik dat doe”.

Vrijetijdsactiviteiten zijn van groot belang voor kinderen en jongeren. Je sociaal en emotioneel ontwikkelen,
traumaherstel en gaven en talenten ontdekken. Hiervoor wordt sport, spel, muziek, dieren, de natuur en creatief
ingezet. Jeugdzorgbudgetten schieten helaas te kort. De Rudolphstichting ondersteunt en investeert op
jaarbasis ruim 120.000 euro in het specialistische vrijetijdsaanbod van Jeugddorp De Glind.

Nieuw project: aandacht
voor levensvragen in
project ‘Zingeving’

Kom in actie voor kinderen
in Jeugddorp De Glind Kies ons als jaarproject.

Opgroeien is niet alleen lichamelijk opgroeien,
maar ook geestelijk, mentaal en spiritueel.
De Rudolphstichting werkt vanuit deze
overtuiging samen met de dorpskerk en met
de zorgorganisaties aan zingeving in Jeugddorp
De Glind. De levensvragen ‘wie ben ik, waar
hoor ik bij’ hebben vaak een andere lading voor
kinderen en opvoeders in het Jeugddorp. Het
project Zingeving bestaat momenteel uit; het
aanstellen van een aandachtspersoon en de
woensdagmiddagactiviteit ‘Kom Binnen’.

Wilt u, samen met ons, werken aan de toekomst van
uithuisgeplaatste kinderen in Jeugddorp De Glind?
Vraag dan ons promotiemateriaal aan op onze
website. Met deze materialen enthousiasmeert u
uw gemeente en geeft u kinderen weer zicht op een
kansrijke toekomst. Wij kunnen ook flyers specifiek
voor uw jaarproject, collecte of actie maken. Ook
komen wij graag naar uw gemeente toe om ons
verhaal te vertellen.
Bestel eenvoudig (en kosteloos) promotiemateriaal
op: www.rudolphstichting.nl/materialen

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 dorpsleven met woonopvang
in gezinshuizen. Al vanaf
haar ontstaan is de
Rudolphstichting actief
in Jeugddorp De Glind
en steunen we kinderen,
gezinshuizen en het dorp.
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