Informatiefolder

Wat bieden wij
Voor € 18,- per jaar kunt
u zich aanmelden als
begunstiger van onze
Stichting. Hiermee krijgt u
toegang tot de faciliteiten
die onze Stichting biedt.
Bovendien, hoe meer
grootouders zich verenigen
in onze Stichting, des te
luider onze stem wordt
richting de politiek.

Contact met lotgenoten tijdens
contactgroep bijeenkomsten
Actie richting de politiek om de bloedband tussen
kleinkind en grootouder te erkennen
Aanmaken van een openbare proﬁelpagina van uzelf
(vindbaar via Google)
Aanmaken van een digitaal dagboekje
(in beveiligde omgeving) voor uw kleinkind
Digitale nieuwsbrieven met actuele ontwikkelingen
Advies (waar mogelijk) bij vragen waar u zelf niet uitkomt

Voor grootouders die hun
kleinkind moeten missen

Nadat uw betaling is ontvangen, sturen
wij u de inloggegevens. Daarna kunt u
gebruik maken van onze faciliteiten. Uw
deelname wordt jaarlijks automatisch
verlengd, tenzij u zich schriftelijk afmeldt
bij de Stichting.
Bij aanmelding wordt u automatisch
toegevoegd voor het ontvangen van onze
nieuwsbrief.
De Stichting krijgt geen subsidie en is
afhankelijk van giften en begunstigers.

Stichting Voor Mijn Kleinkind
Pieter Vijgehof 1
3881 HG Putten
E-mail: info@voormijnkleinkind.nl

je staat er niet alléén voor….
Kom in contact met lotgenoten om verdriet en ervaringen te delen

Grootouderverstoting

De Stichting

Oorzaak

Het bestuur van de Stichting bestaat
uit grootouders die zelf ook helaas in de
situatie zitten dat zij geen contact hebben
met hun kleinkind(eren). Dit zijn dus
vrijwilligers die, naast hun gewone baan,
alles in het werk zetten om de Stichting
zo goed mogelijk te laten functioneren.
Het bestuur bestaat uit een Dagelijks
Bestuur en een Algemeen Bestuur en
vergadert regelmatig.

Problemen die grootouders ondervinden bij een contactbreuk met hun
kleinkinderen zijn vaak het gevolg van
een (vecht)scheiding, meningsverschil
met zoon of dochter, psychische
aandoening, ouderverstoting, géén klik
met partner van zoon of dochter,
verschillen in religie, verschillen
in cultuur, sterfgeval van eigen zoon of
dochter of ontvoering
van een kind. Allen hebben één
gemene deler; het onthouden
en uitsluiting van contact met
het kleinkind.

Het beleid van de Stichting is gericht op
het onbezoldigd en zonder winstoogmerk ondersteunen van grootouders die
hun kleinkinderen moeten missen en de
mogelijkheid bieden om in contact te
komen met andere lotgenoten. Tevens
zal de Stichting alles doen binnen haar
mogelijkheden om wettelijke erkenning
te realiseren voor de bloedband tussen
kleinkinderen en grootouders, zonder dat
zij één en ander bedrijfsmatig gaat
uitvoeren.

Gevolg

Door deze gevolgen loopt het vaak zó uit de hand, dat grootouders hun kleinkind helemaal niet meer
mogen zien. Dit veroorzaakt veel verdriet, onbegrip, machteloosheid en een gevoel van afgedankt worden.
Ouders zijn de allesbepalende schakel tussen kleinkinderen en hun grootouders. Zij bepalen,
zeker wanneer de kleinkinderen klein zijn, hoeveel contact er kan en mag zijn tussen kinderen en hun
grootouders. Dit kan een ernstige verstoring veroorzaken in de band tussen kinderen en grootouders.

De Stichting heeft drie belangrijke pijlers:
Lotgenoten

Contactgroep bijeenkomsten op regionaal niveau
organiseren voor kleine groepen.

Politiek
Informatie over wet- en regelgeving en pleiten voor een
wettelijke erkenning bloedband met grootouders.

Veel verdriet

Grootouders die dit verdriet overkomt, schamen zich vaak voor de situatie. Ze denken ook vaak
dat anderen van mening zijn dat ze zelf schuldig zijn aan het ontstaan van de breuk. Ook is deze
generatie niet gewend om openlijk over zulk groot verdriet te praten. Het wordt vaak verzwegen.
Soms weten buren niet eens dat zich dit afspeelt. Ook is de stap naar professionele hulpverlening
als een psycholoog vaak te groot. En als mensen daar wel naartoe gaan, vind men vaak onbegrip
van de behandelaar, omdat deze zich niet kan inleven in het grote verdriet. Het kan zelfs zo zijn
dat grootouders onderling spanning krijgen, omdat ze allebei anders omgaan met het verdriet.
De ene grootouder wil er veel over praten, de ander verwerkt het graag in stilte. Ook dat is niet
vreemd, dat gebeurt vaker bij traumatische gebeurtenissen.

Dagboekjes
Openbare proﬁelpagina voor grootouders en dagboekjes
voor uw kleinkinderen (beveiligd).

Voor grootouders die hun kleinkind moeten missen

