Steunouder

Durf
jij te
vragen?
Koppel-Swoe
Opvoeden, opgroeien,
welzijn en verbinden.
Dat zijn de woorden
waar wij voor
staan. KoppelSwoe stelt zichzelf
ten doel om iedere
dag een bijdrage
te leveren aan
talentontwikkeling en
welzijn van burgers
van 0 tot 100+ jaar.
De kernboodschap
daarbij? Iedereen kan
iets bijdragen aan de
samenleving. KoppelSwoe maakt meedoen
mogelijk!

Kinderen grootbrengen is een behoorlijke
zorgtaak. Het is fijn wanneer je dat niet
altijd alleen hoeft te doen. Soms heb je
door omstandigheden wat extra hulp
nodig. Steunouder kan je helpen.
Een steunouder geeft jou een steuntje in de rug
door kinderen op vaste tijden onder de hoede
te nemen. Kinderen krijgen zo extra aandacht
en nieuwe ervaringen. Daarbij geeft het jou, als
ouder, lucht. Jij kunt de zorg voor de kinderen zo
een beetje delen. De inzet van een steunouder is
vrijwillig en gratis. Wij maken samen met jou en de
steunouder afspraken.

“Ik val niet graag iemand lastig, ik vind
dat ik het zelf moet kunnen. Maar nu ik
deze stap heb gezet en hulp krijg, valt er
een last van mijn schouders.”

Steunouder nodig?
Wil je meer informatie of wil je graag gebruik
maken van een steunouder? Neem contact met
ons op via 0578-67 67 67 of mail naar
steunouder@koppelswoe.nl.

www.koppelswoe.nl

Steunouder zijn in Epe!

maakt
meedoen
mogelijk

Als steunouder vang je, voor een bepaalde
periode, één dagdeel per week een kind(eren) op.
Ouders, die tijdelijk behoefte hebben aan steun,
hebben daardoor even ruimte voor zichzelf.
De invulling gaat in onderling overleg. Het is de
bedoeling dat de kinderen (0-13 jaar) wat extra
aandacht krijgen. Naar de speeltuin, samen
boodschappen doen, spelletjes, voorlezen of een
gezellige middag thuis.

“Wat fijn dat ik dit gezin kon helpen.
Ik had de leuke momenten met de
kinderen niet willen missen en ik heb
er als steunouder ook nog een leuk
contact aan overgehouden.”

Word steunouder
Ben jij iemand die affiniteit heeft met kinderen?
Graag een ander helpt? Wij zijn altijd op zoek
naar nieuwe steunouders. Neem contact met
ons op.

Koppel-Swoe
Stationsstraat 25
8161 CP Epe
0578-67 67 67
info@koppelswoe.nl
www.koppelswoe.nl

Wij verwachten van steunouders dat zij een
korte training volgen en een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) kunnen verstrekken. Beiden
organiseren en betalen wij uiteraard.
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met
Koppel-Swoe. Bel 0578-67 67 67 of stuur een
mail naar steunouder@koppelswoe.nl.

www.koppelswoe.nl

