
 

 
 

Gastopvang: de eerste ervaringen 
 
Begin dit jaar ging een samenwerkingsverband tussen de generale diaconale commissie en De 
Vluchtheuvel voor gastopvang van start. Inmiddels hebben zo’n 26 enthousiaste gastgezinnen  
zich aangemeld die graag wat willen betekenen voor een kind of jongere in nood. De 
gastgezinnen zijn afkomstig uit diverse streken van het land.  
 

 
 
 
 

 

 
 
Wat is er gebeurd?  

o In april is er in Amersfoort een toerustingsavond geweest voor nieuwe gastgezinnen. Het 
voornemen is om in het najaar opnieuw een dergelijke bijeenkomst te houden voor 
gastgezinnen uit andere regio’s of nieuwe gezinnen die zich aangemeld hebben.  

o Vanuit zes Hersteld Hervormde Gemeenten is een aanvraag gekomen voor gastopvang. In 
totaal ging het om zeven hulpvragen. De aanvragen betroffen een kind of jongere met een 
beperking (autisme, ADHD of anderszins), gezinsproblematiek of  psychische problemen in 
combinatie met problemen in relatie ouder-kind. 

o Er is vraag naar zowel weekendopvang als kortdurende opvang (maximaal drie maanden)  
o De Vluchtheuvel heeft het eerste half jaar vier plaatsingen begeleid die grotendeels ook weer 

zijn afgerond. In één geval wordt gastopvang gedurende het tweede halfjaar gestart. 
o Op vijf gastgezinnen is een beroep gedaan voor opvang. 

 

Wat gaat er nog gebeuren?  
o Alle gezinnen die zich aangemeld hebben als gastgezin doorlopen in 2017 de 

aanmeldprocedure 
 
 



 

 
 
 
 

o Voor een aantal regio’s zijn er (nog) onvoldoende gastgezinnen beschikbaar, gezocht wordt 
naar meer gastgezinnen  

o De komende tijd zal (extra) bekendheid gegeven worden aan gastopvang 
 

Gastouders aan het woord 
o “Al langere tijd bestond bij ons de wens om ons gezin open te stellen voor een kind dat behoefte 

heeft aan een gezellige, warme plek. Al snel kwam er een vraag op ons pad. We maakten kennis 
met Lars en zijn ouders. Aangezien de logeerkamer klaar was voor gebruik, kon Lars gelijk de 
weekenden bij ons terecht. Vanaf het eerste weekend draaide hij mee in ons gezin, en verliep het 
eigenlijk heel natuurlijk. Hij speelde met onze twee kinderen en met de kinderen in de buurt. Hij 
ging mee naar de kerk, naar opa en oma en naar het speelbos en andere leuke dingen. Aan het 
begin hebben we met zijn ouders duidelijke regels bepaald, die bij hem thuis ook gelden. Toen 
we als gastouders nog een lastig dilemma hadden rondom een regel, dacht de coördinator 
gastopvang goed met ons mee. We kwamen in overleg met Lars z'n ouders hier goed uit. Wij en 
onze kinderen vonden het erg jammer toen we weer afscheid van Lars moesten nemen. Daarom 
stonden we direct weer open voor een andere jongere. We vinden het een goed initiatief dat er 
gastopvang mogelijk is. Zo haal je de druk van een gezin er even af, zodat iedereen wat op kan 
laden en in de meeste gevallen het gezin weer herenigd kan worden.” 

 
 
 

 
 
 

 

Informatie over gastopvang & aanmelding als gastgezin 
o W: www.hersteldhervormdekerk.nl/gastopvang 

o E: diaconaat@hhk.nl 
o T: (0318) 505541 
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