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“Ook in het Glindse  
zwembad worden kinderen  
opbouwend aangesproken” 



Reindert (42) en Lian (40) zijn een gezinshuis begonnen 

in Jeugddorp De Glind. Het echtpaar heeft zelf drie 

kinderen, en samen met twee meiden van 15 en een 

jongen van 12 vormen ze nu het gezin van ’t Lev-huis. 

Kinderen opvangen, uitgemaakte zaak. 
Lian: “Ik ben mijn hele jeugd met pleegbroers 
en pleegzussen opgegroeid. Voor mij is het heel 
normaal dat je als volwassene voor kinderen van 
andere ouders zorgt. Het is al mijn hele leven 
een uitgemaakte zaak dat er -naast mijn eigen 
kinderen-, nog wat bij hoort.”
“Het was ook een soort eerste check toen ik 
Reindert leerde kennen; wat wil deze man, heeft 
hij ook deze ideeën en wensen om zich in te 
zetten voor anderen. En ja, dat was het geval.”
Reindert: “Ik wilde altijd al iets doen op het gebied 
van jongerenwerk of zendingswerk. Dus ja dat 
komt overeen tussen Lian en mij. Vanuit ons 
geloof en vanuit ons karakter zoeken wij naar 
een hoger doel, naar echt van betekenis zijn. We 
zagen wel een toekomst voor onszelf in Afrika 
bijvoorbeeld. Het buitenland bleek uiteindelijk 
niet passend voor ons gezin. Het werd Nederland 
en nu kunnen wij in ons gezinshuis onze warmte 
en liefde delen met kinderen en jongeren.”

Positief op je kop krijgen 
Gezinshuizen zijn er in heel Nederland. In De 
Glind vormen 28 gezinshuizen ín en mét iedereen 
van een verder gewoon dorp een bijzondere 
dorpsgemeenschap. Reindert: “We hebben voor 
De Glind gekozen omdat hier alles is wat wij nodig 
en gewenst vinden voor een ons gezinshuis. Een 
geschikte woning, acceptatie -en verstand- van 
kinderen met complex gedrag en dat je hier met 
gelijkgestemden bent.” 
“De kennis van gespecialiseerd opvoeden, merk 
je bijvoorbeeld in het zwembad. Een badmeester 
elders zou een kind, en overigens gewoon 

terecht, op zijn kop geven als hij of zij iets doet 
wat niet mag. Maar voor kinderen die al veel 
meegemaakt hebben, kan dat heel heftig zijn en 
averechts werken. In het Glindse zwembad weet 
de begeleiding hoe je een kind kunt aanspreken 
op zijn of haar gedrag, zodat het lerend en 
opbouwend is in plaats van beangstigend.” 

Kus, knuffel of niks
Lian: “In ons gezinshuis zorgen wij vol liefde 
voor kinderen, maar we worden niet hun papa 
of mama. Die hebben ze al.  Maar je weet dat 
er zo veel leed is. Het doet ons verdriet als een 
kind hier op de stoep staat met zijn bezittingen 
in zes vuilniszakken.” Reindert: “Wij bieden ze 
structuur, want dat doet kinderen echt goed. 
Vaste eettijden, duidelijke regels en betrouwbare 
afspraken. We geven ze ook genegenheid. Net wat 
een kind wil of aankan, we vragen dat aan ze ‘wil je 
een kus, een knuffel of niks’.”

Het plaatje is compleet
Reindert: “Iets in ons kwam voorheen nog niet tot 
zijn doel. We hebben gewoon nog heel veel ruimte 
in ons hart. Wij willen onze warmte en liefde 
delen, zowel in ons werk als privé.”  Lian: “Dat 
onbevredigde gevoel is helemaal weg sinds wij een 
gezinshuis zijn. Ik ben nu echt compleet gelukkig 
als we met z’n achten aan tafel zitten, heerlijk.”

“ Ik ben nu echt compleet 
gelukkig als we met z’n 
achten aan tafel zitten.”

interview

“ Warmte en liefde 
geven aan kinderen 
en jongeren, je leven 
met hen delen.”

Meer lezen over het gezin van het ‘t Levhuis? 

Zie   www.rudolphstichting.nl/nieuws 
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Een groepje kinderen uit De Glind heeft 
in de vakantie een zwevende vlag-

genmast gemaakt. Met drie steunpalen 
in de grond en een heel netwerk van bijna 
onzichtbare draden ‘zweeft’ de vlaggen-
mast haast moeiteloos in het midden 
van de constructie. En de vlag wappert er 
vrolijk aan.

Het deed me denken aan het boven-
staande gedicht van Bert Schierbeek, over 
zorgeloosheid en ruimte. Wij scheppen bij 
de Rudolphstichting samen met kerken en 
donateurs ruimte voor de jeugd, voor elk 
kwetsbaar kind dat op ons pad komt. We 
scheppen samen met u in De Glind voor 
uithuisgeplaatste kinderen en jongeren 
ruimte om te wonen, om te ontwikkelen 
en een leefomgeving die geborgen en 
stimulerend is.

We kunnen die ruimte niet altijd vullen 
met zorgeloosheid. Daarvoor is er vaak 
al teveel gebeurd. Maar ze zijn er wel, die 
momenten van onbezorgdheid, plezier 
en geluk. Zoals toen ie stond; die vlaggen-
mast. Jippie!!!

hoe
als je je
met zorgeloosheid
kon omringen
en dat dat
je ruimte
was (Bert Schierbeek)

We vragen uw hulp voor de kinder- 
boerderij van Jeugddorp De Glind. 

In De Glind helpt de Rudolphstichting 
uithuisgeplaatste kinderen die in hun jonge 

leven al (te) veel hebben meegemaakt, om 
weer te gaan vertrouwen. Spelen helpt daarbij! 
De wereld ontdekken, de wind in je haar en 
zand tussen je tenen. En dan niet alleen voor 
de kleintjes, tieners hebben soms ook veel in 
te halen. Dit gewone spelen kan heerlijk op de 
Glindse kinderboerderij. Je kunt er rennen, 
klimmen, schommelen. Je kunt er een konijn 
vasthouden, de pauw bewonderen en de  
ezel aaien. 

Kijken we een laagje dieper, dan zien we de 
zorgdoelstelling; het werken aan (trauma)-
herstel en het bevorderen van de lichamelijke 
en emotionele ontwikkeling van kwetsbare 
kinderen en jongeren. De kinderboerderij 
van het jeugddorp biedt een prachtig kind-
ontwikkelprogramma, aanvullend op het 
gewone spelen bijvoorbeeld ook ponyrijden 
en dierverzorging. De kinderboerderij is verder 
een time-outplek voor als het echt even niet 
gaat op school of in het gezinshuis. 

Wat moet er gebeuren?
De sfeer op de kinderboerderij is fijn en de 
inhoud van het zorgaanbod is goed, maar de 
spullen zijn versleten en verouderd. Daarom 
staat een grote opknapbeurt op de planning. Op 
de kinderboerderij zijn nieuwe speeltoestellen 
hard nodig. Het uitgangspunt is ‘inclusief 
spelen’, Rudolphstichting wil graag investeren 
in speeltoestellen die ook geschikt zijn voor 
kinderen en jongeren met een lichamelijke 
beperking (rolstoelgebruikers). Verder is een 
aantal dierenhokken toe aan vervanging.

Helpt u ons met een gift of collecte voor deze 
waardevolle kinderplek in het Jeugddorp?

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

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

...voor de kinderboerderij van De Glind

‘Vooruit met de geit’
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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

In actie voor het Jeugddorp? Wij helpen  
u graag met materialen

Groene kerk?  
Dan is dit echt iets voor u!

Een aantal gezinshuis-woningen in De Glind, uit 
de jaren zestig en zeventig, is toe aan een ‘groene’ 
omslag. Is uw kerk bewust bezig met duurzaamheid 
en wilt u dit laten doorwerken in uw diaconale keuzes? 
Dan is het project ‘Adopteer een gezinshuis’ echt iets 
voor u. U geeft een verouderd gezinshuis bijvoorbeeld 
zonnepanelen of duurzame verwarming.

Even binnenkijken bij dit project, ga naar  
www.rudolphstichting.nl/ringlaan8

Heeft u Jeugddorp De Glind gekozen als 
jaardoel, als Avondmaalscollecte of ZWO-
thema? Wij helpen diaconieën en commissies 
graag om ons werk voor kwetsbare kinderen 
binnen uw gemeente bekend te maken. 
We hebben algemeen tekst-, beeld- en 
foldermateriaal, maar vinden het ook leuk om 
iets op maat te maken met de naam van uw 
kerk of de speciale collectedatum erop.  
 
Neem contact met ons op, dan ga we voor  
u aan de slag!

De koffie  
staat klaar!

In 2022 hopen wij u weer 
te kunnen rondleiden in 
De Glind; het Jeugddorp 
waar wij ons werk doen. 
We organiseren drie 
Ontmoetingsdagen: op 
vrijdag 8 april, woensdag  
15 juni en zaterdag 1 oktober. 

Voor meer informatie 
en aanmelden, ga naar 
www.rudolphstichting.nl/
ontmoetingsdag  

1
voorzijde

6
achterzijde
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Kwetsbare kinderen en jongeren zicht geven op een hoopvolle toekomst,  

door ze nu de ruimte en de kans te geven zo gewoon mogelijk op te groeien.  

De Rudolphstichting zet zich in De Glind in voor de ontwikkeling van  

uithuisgeplaatste kinderen, voor hun leefomgeving en voor woonopvang. 

We worden daarbij gesteund door kerken, fondsen, bedrijven, donateurs en  

vrijwilligers. Ook uw steun is onmisbaar. Komt u in actie voor het Jeugddorp?

Uw bijdrage telt!

Steunt u  

ons werk  

voor kwetsbare  

kinderen en 

jongeren?

Weer vertrouwen krijgen in jezelf 

en in anderen. Dat gebeurt bij het 

sporten, paardrijden, judo en bij 

muziekles.

Vrijetijdsactiviteiten gegeven door 

professionals zijn een belangrijk 

onderdeel van traumaherstel en de 

sociaal emotionele ontwikkeling van 

de kinderen in Jeugddorp De Glind.

De Rudolphstichting bouwt en  

beheert woningen die dienst  

doen als gezinshuis. 

Door verduurzaming maken we 

de woningen weer klaar voor de 

toekomst. Ook ontwikkelen we tiny 

houses waarin oudere jeugd kan 

leren om zelfstandig te wonen.

www.rudolphstichting.nl

Rudolphstichting is in Jeugddorp De Glind actief op 3 gebieden:

Het gewone leven doet zijn werk in  

het Jeugddorp. Voor dieren zorgen 

op de kinderboerderij, spelen met 

andere kinderen in de natuurspeel- 

plaats of met je vrienden naar het 

openluchtzwembad. Wij dragen 

graag bij aan deze voorzieningen. 

Ook de dorpskerk kan rekenen op 

onze steun.

LEEFOMGEVING
WONEN

ONTWIKKELING

Bezoek ons
 

Tijdens een Ontmoetingsdag 

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

We collecteren voor de Kinderboerderij van De Glind

Rudolphlaan 2,  3794 MZ De Glind • T (0342) 459010

info@rudolphstichting.nl • www.rudolphstichting.nl

...voor een waardevolle kinderplek in het Jeugddorp

‘Vooruit met de geit’

Project Tiny House  
laatste kans om mee te doen

Ons project Tiny Houses loopt voorspoedig. 
Er komt steeds een huisje bij. In de kleine, 
duurzame woonunits leert oudere jeugd in  
De Glind zelfstandig wonen. 

U kunt nog tot eind januari 2022 uw steun 
verlenen aan dit project, daarna sluiten 
we het af. Collecteert u dit najaar nog 
eenmaal voor deze aansprekende en mooie 
binnenlands diaconale bestemming? 

Meer op www.rudolphstichting.nl/projecten 


