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Menzis stopt in 2020
met collectieve ziekte
kostenverzekering
Verzekeraar Menzis zegt het contract van de collectieve
ziektekostenverzekering met een aantal gemeenten per
1 januari 2020 op. Dit geldt ook voor de gemeente Nieuwegein. Inwoners die van de collectieve ziektekostenverzekering
gebruikmaken, ontvingen daarover afgelopen week van
uitvoeringsorganisatie WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) een
brief. Klanten blijven tot 1 januari 2020 gewoon verzekerd via
de collectieve ziektekostenverzekering van Menzis. Zij hoeven
nu dan ook niets te doen, zodra er meer duidelijk is over
een andere aanbieder, krijgen zij hierover bericht. Voor meer
informatie of in geval van vragen kunt u terecht op www.
wil-lekstroom.nl/menzis of telefonisch bij WIL op (030) 702
23 00 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Annemarie en René, een echtpaar uit Nieuwegein, zijn pleegouders van twee kinderen.

Wilt u pleegouder worden?

E

r is in Nederland een tekort aan 3.500 pleegouders. Als
pleegouder zorg je ervoor dat een kind even op adem kan
komen. Zo’n periode varieert van een weekend per maand
tot soms zelfs meerdere jaren. Er zijn vaak verschillende vormen
van pleegzorg, zoals bijvoorbeeld Crisispleegzorg, Terug-naar-huis
pleegzorg, Vakantiepleegzorg en Weekendpleegzorg.
De gemeente Nieuwegein wil er alles aan doen om voor iedereen
een veilige plek in de gemeente te kunnen verzorgen. Daarom zet
zij zich in om samen met betrokken partners, inwoners te ondersteunen in het nemen van deze stap. In juni heeft de gemeente
een eerste informatieavond gehouden, in het najaar zal een
tweede volgen.
Waar moet je aan voldoen?
Het belangrijkste is, dat je in staat bent het kind te laten voelen
dat het welkom is. Daarbij moet je warmte en structuur kunnen
geven. Gevoel voor humor, flexibiliteit en doorzettingsvermogen
helpen je om een goede pleegouder te zijn.
Er zijn ook enkele wettelijke eisen:
• Je bent 21 jaar of ouder.
• Je krijgt een ‘verklaring van geen bezwaar’ van de Raad voor de
Kinderbescherming.
• Er worden referenties opgevraagd uit het netwerk.
• Je hebt een stabiel leven, alleen of samen met een partner, met
of zonder kinderen.

Speciaal voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten bieden de gemeente Nieuwegein en WIL een collectieve ziektekostenverzekering. De gemeente betaalt mee aan de
premie van deze verzekering. Zo blijft de premie betaalbaar,
bent u goed verzekerd en verkleint u de kans op onverwachte kosten. De gemeente vindt het belangrijk dat u ook in de
toekomst goed verzekerd blijft. ●

In Nieuwegein zijn enkele organisaties waar u terecht kunt
voor meer informatie en om u daadwerkelijk aan te melden als
pleegouder. De reden dat er meerdere organisaties zijn is dat er
soms sprake is van een bepaalde geloofsovertuiging. Maar ook
het proces en de begeleiding kunnen onderling verschillen.
Meer informatie
Veel informatie vindt u op de site www.pleegzorg.nl. Er is ook
een landelijke campagne. Informatie hierover met veel ervaringsverhalen van pleegkinderen, ouders en pleegouders, vindt u op
www.supergewonemensengezocht.nl.
Informatie van de Nieuwegeinse pleegzorgorganisaties vindt
u op www.youkepleegzorg.nl, op www.derading.nl, op
www.timon.nl en op www.legerdesheils.nl. ●
Informatieavonden
• De Rading
Donderdag 30 augustus, 19.30 – 22.00 uur
Piet Mondriaanlaan 48, Amersfoort, Aanmelden via tel. (030)
272 43 53. Meer info op www.derading.nl
• Youke
Maandag 10 september, Amersfoort.
Meer info op www.youkepleegzorg.nl
• Timon
Maandag 3 september, 19.30 uur. Meer info op www.timon.nl

Inbrekers gaan niet
met vakantie
Gaat u binnenkort op vakantie of een dagje weg? Maak het
inbrekers dan niet te makkelijk. Vaak is er een hoger aantal
woninginbraken te zien wanneer de zomervakantie start.
Veel mensen zijn weg en dat is van buitenaf goed te zien.
Maak daarom bijvoorbeeld afspraken met uw buren dat zij de
post uit het zicht halen en sluit een tijdschakelaar aan op uw
lampen.
Meer tips vindt u op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. ●

De gemeente feliciteert…

Het echtpaar Melchers-Moor (hierboven) was op 1 augustus zestig jaar getrouwd. Ook het echtpaar Van de Veer-Papendorp was vorige week zestig jaar getrouwd. Burgemeester Frans Backhuijs heeft de
jubilarissen bezocht om ze te feliciteren en in de bloemetjes te zetten.

