Bijlage 9: Verzoek om referenties voor gastouders
Gegevens gastgezin:

Naam: Fam......................................................................................................

Adres :......................................................................................Pc / Woonplaats:....................................................................................

Stichting Rusland Kinderhulp houdt zich actief bezig met het organiseren van vakanties voor
minderbedeelde kinderen uit Wit-Rusland. Ook dit jaar hopen we weer jongens en meisjes uit dit
gebied een onbezorgde vakantie aan te bieden in een Nederlands gezin. Elk jaar melden zich vele
aspirant-gastgezinnen aan. Daar zijn wij blij mee, want het aantal kinderen dat door de verschillende
omstandigheden nooit aan een vakantie toekomt, is erg groot.
De eisen die wij aan gastgezinnen stellen, zijn erg hoog. Zij moeten immers in staat zijn om
gedurende enkele weken binnen de wettelijk toegelaten tijdsduur een wildvreemd kind een warm en
geborgen onthaal te geven. Een kind, dat in veel gevallen niet alleen een andere taal spreekt, andere
eet-en communicatiegewoonten heeft, maar soms ook, door zorgelijke omstandigheden thuis, dikwijls
met emotionele problemen kampt.
Tijdens een huisbezoek bij de gastouders trachten wij hen zo objectief en volledig mogelijk te
informeren over het gastouderschap. Tegelijkertijd proberen wij ons een beeld te vormen van het
gezin, de sfeer, het motief etc.
Het welzijn van onze gastkinderen nemen wij zeer ernstig. Een positief bezoekgesprek alleen achten
wij daarom een te smalle basis voor het verantwoord onderbrengen van een vakantiekind. Wij
verzoeken de gastouders dan ook om bij hun aanmeldingsformulier te overleggen:
1)
2)

een verklaring omtrent het gedrag VOHG van alle inwonende meerderjarigen
Referenties van twee verschillende personen of instanties, welke objectief
kunnen oordelen over het gastgezin, dat hen geen informatie bekend is op basis waarvan
plaatsing van een vakantiekind/persoon in dat gezin ongewenst is (betreft dit formulier).
Let op! Dit mogen géén familieleden zijn.

Bovengenoemd gastgezin heeft zich tot u gewend voor het verstrekken van bovenbedoelde
informatie. Wij hopen dat u zich de moeite wilt getroosten hieronder uw mening te geven.
Mocht u nadere toelichting wensen, dan kunt u altijd contact opnemen met ons secretariaat 0528 – 34
0528-341104. Heeft u vertrouwelijke informatie, dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwensarts
dokter Veenhouwer (0528-34 12 19 spreekuur).

Ondergetekende verklaart dat hem / haar GEEN informatie bekend is op basis waarvan plaatsing
van een vakantiekind in dit gezin ongewenst is.
Met dank en hoogachting,
STICHTING RUSLAND KINDERHULP

Datum: ……………………………………….
Dhr. / Mevr. …………………………………
Adres……………………………………..……
Pc/wnpl………………………………..………
Telefoonnr……………………………..………

Datum: …………………………………..…….
hr. / Mevr..……………………………………....
Adres……………………………………………
Pc/wnpl …… …………………………………..
Telefoonnr……………………………..………

HANDTEKENING……………………………

HANDTEKENING…………………………….

