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Roeselare, zorgzame stad, stimuleert en ondersteunt instanties die kansen geven en
grijpen. Vanuit deze visie wil Roeselare, als Pleegzorgstad, het maatschappelijk draagvlak
voor pleegzorg in eigen stad vergroten zodat alle kinderen, die niet (meer) thuis kunnen
wonen de kans krijgen om op te groeien in een gepaste thuisomgeving.
Roeselare staat in voor 5,1% van de pleegplaatsingen in West-Vlaanderen en telt 47
pleeggezinnen en 55 pleegkinderen.
Pleegzorg West-Vlaanderen organiseert een gepaste thuisomgeving voor iedereen die
(niet) meer thuis kan wonen en zelf geen thuis kan realiseren. In West-Vlaanderen zijn er
momenteel meer dan 850 pleeggezinnen die samen meer dan 1100 kinderen en
(jong)volwassenen met een beperking opvangen. Toch is er dringend nood aan extra
pleeggezinnen; momenteel staan er 175 kinderen en jongeren op de wachtlijst. Voor hen
werd er nog geen plekje in een gezin gevonden. Daarom roept Pleegzorg WestVlaanderen de steun van de Vlaamse gemeente- en stadsbesturen in met als gezamenlijk
doel: Pleegzorg West-Vlaanderen lokaal meer bekend maken en Vlaamse gezinnen warm
maken voor pleegzorg.
Dat wil ook Stad Roeselare erkennen en ondersteunen door pleegzorgvriendelijke
maatregelen te treffen. De stad engageert zich onder meer om Pleegzorg beter bekend te
maken door affiches op te hangen, folders beschikbaar te stellen, de inkomhal van het
stadhuis volledig in teken van pleegzorg te kaderen, infoavonden te ondersteunen, …
Kenniscentrum ARhus zal in 2019 opnieuw een project opzetten met pleegjongeren die
door Pleegzorg West-Vlaanderen begeleid worden.
Om dit officieel te bezegelen overhandigt Pleegzorg West-Vlaanderen, tijdens de Week
van de Pleegzorg het officiële Pleegzorglabel aan Stad Roeselare.
In Kenniscentrum ARhus in Roeselare gaat op 15 en 22 januari 2019 een infoavond van
Pleegzorg West-Vlaanderen door. Op deze infosessies krijg je uitleg over pleegzorg en
vertelt een ervaren pleegouder zijn of haar verhaal. Het wordt dan een stuk duidelijker
op welke manier pleegzorg een plaats zou kunnen krijgen in jouw leven.
Deze avond is geheel vrijblijvend. Kandidaat-pleegouders hebben over de hele lijn de
vrijheid om hun voorkeuren te uiten en zich op elk moment te bedenken en terug te
trekken.
Wie al besloten heeft om pleegouder te worden, mag eveneens inschrijven voor deze
infosessie, want het is immers de eerste stap van het voorbereidingstraject.
Inschrijven doe je via info@pleegzorgwvl.be of 051 20 02 22.
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info:
Stad Roeselare | Greet Claeys | 0499 697300
Kenniscentrum ARhus | Bruno Daems | 0499 770712
Pleegzorg West-Vlaanderen vzw | Melanie Louagie | 051 51 99 33

Politiek verantwoordelijke:
Schepen Filiep Bouckenooghe | 0499 20 82 11
Departement Communicatie
Botermarkt 2, 880 Roeselare
communicatie@roeselare.be
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