
 
Open jij je wereld voor Kevin (7) één 
weekend in de maand? 
 

Kevin is een jongen van 7 jaar oud die sinds 

drie jaar in een pleeggezin op Walcheren 

woont. Eén weekend in de maand gaat Kevin 

naar zijn grootouders. Maar om de draaglast 

van grootouders en het pleeggezin te 

ontlasten, zoeken we een steungezin voor 

Kevin die structureel een weekend in de 

maand en in de vakanties beschikbaar is. 

 

Kevin is een lieve, behulpzame jongen. Hij helpt graag met klusjes, zo zoekt hij de nabijheid 

van volwassenen op. Zijn hobby’s zijn: knutselen, spelletjes spelen en buiten spelen. Hij kan 

alleen spelen, maar heeft soms hulp van een volwassene nodig om te beginnen of keuzes te 

maken. Kevin maakt makkelijk contact met andere kinderen, al gaat samen spelen nog 

moeizaam. Kevin heeft baat bij een duidelijke dag structuur en grenzen. Zodra dit niet 

geboden wordt, merk je dit aan zijn gedrag. Als hij weet waar hij aan toe is, kan hij heel goed 

functioneren.  

 

Wat voor gezin zoeken we? 
Voor Kevin zoeken we een plek waar hij één weekend in de maand en in de vakantie naar 

toe kan. Dat kan zijn in een ‘standaard gezin’, bij een alleenstaande ouder of bij twee 

mannen of twee vrouwen. Het belangrijkste is dat Kevin op een plek terecht komt waar hij 

het naar zijn zin heeft. Van het gezin verwachten we dat er duidelijke regels en grenzen en 

ze consequent zijn. Wel heeft het de voorkeur dat Kevin daar enig kind is of dat de kinderen 

die er wonen, veel ouder zijn. Kevin woont op Walcheren maar het steungezin wat we 

zoeken hoeft niet op Walcheren te wonen.  

 

Ben je of ken je het pleeggezin voor Kevin? 
Spreekt het profiel van Kevin jou aan? Of ken je mensen waarvan je denkt dat zij hem een 

passende plek kunnen bieden? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Paula 

Duvekot van Juvent. Telefonisch bereikbaar via 0682956812 of per e-mail 

pduvekot@juvent.nl. 

 
 

Het profiel van Kevin is echt, de naam niet. De moeder en de pleegouders van Kevin hebben toestemming 

gegeven om deze oproep te plaatsen.  
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