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Onderwerp:  poster  Groen  licht  voor  pleegzorg

Beste  meneer/mevrouw,

Van  3 tot IO november  is de  jaarlijkse  Week  van  de Pleegzorg.  Tijdens  deze  week  wordt  extra

waardering  en aandacht  gegeven  aan  de pleegzorg.  In een  pleeggezín  kunnen  kinderen  die,  tijdelijk  of

wat  langer,  niet  thuis  kunnen  wonen  zo thuis  mogelijk  opgroeien  en zich  ontwikkelen.  In Hoorn  zijn meer

dan  77 pleeggezinnen.  Hoewel  dit een  groot  aantal  pleeggezinnen  is zijn  er op dit moment  nog  te weinig

pleeggezinnen.  In de regio  Westfriesland  worden  nog  vijfentwintig  tot  vijftig  pleeggezinnen  gezocht  om te

voldoen  aan  de behoefte  aan  pleeggezinnen.

Groen  licht  voor  pleegzorg

Om  nieuwe  pleegouders  te werven  sluiten  wij aan  bij de landelijke  actie  "Groen  licht  voor  pleegzorg".

Tijdens  de Week  van  de Pleegzorg  zullen  een  groot  aantal  gebouwen  in Nederland  groen  verlicht  zijn.  In

Hoorn  zal  de Oosterpoortbrug  groen  verlicht  worden.  Ook  bieden  wij u om dit te ondersteunen  de

bijgevoegde  poster  aan.  Op de poster  staat  een  QR  code.  Wanneer  deze  gescand  wordt  komt  u op de

landelijk  website  van  deze  actie.  Hierop  is veel  informatie  te vinden  over  pleegzorg  en de mogelijkheid

om nog  meer  informatie  aan  te vragen.  Wij  vragen  aan  u om deze  poster  op een  zichtbare  en voor  het

doel  geschikte  plaats  op te hangen  in uw bibliotheek,  school  of verenigingsgebouw.

Wij  vertrouwen  erop  dat  wij u op deze  manier  goed  geïnformeerd  hebben  en willen  u voor  uw  inzet  voor

deze  campagne  bedanken.

Meer  informatie

Voor  meer  informatie  kunt  u contact  opnemen  met via telefoonnummer  0229  25 22 00. U kunt  uw vraag

ook  stellen  via www.hoorn.nl/vraag.  Als  u op deze  brief  reageert,  vermeld  dan  het  zaaknummer.  Dit

nummer  staat  rechtsboven  in de brief  vermeld.

Met  vriendelijke  groet,

namens  het  college  van  burgemeester  en wethouders

Jennifer  van Leeuwen

Op  deze  brief  staat  geen  handtekening  door  de  digitale  efhandeling.
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