
Op adem komen  
in jeugddorp De Glind 



Elk kind verdient het om op te groeien in een inspirerende en veilige leef
omgeving. Dit is helaas  ook in Nederland  niet altijd vanzelfsprekend. 
Uithuisgeplaatste kinderen hebben in hun jonge leven al (te) veel meegemaakt.  

Ruimte voor een kind in  
jeugd dorp De Glind

In De Glind, ook wel het Jeugddorp  

genoemd, vinden uithuisgeplaatste  

kinderen een veilig thuis. Ze wonen er in 

28 gezinshuizen die verspreid staan over 

het verder gewone dorp. Een gezinshuis is 

woonopvang bij een gewoon gezin, waar

van de ouders een opleiding hebben om 

kwetsbare kinderen de juiste verzorging 

en opvoeding te geven. Naast het gezins

wonen krijgen kinderen in Jeugddorp  

De Glind ondersteuning bij hun ontwikkeling 

en traumaherstel. Dat gebeurt door heel 

gewone dingen als zwemles, naar school 

gaan en buiten spelen, maar ook door 

speciale activiteiten waarbij ze werken aan 

zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: 

paardrijden, muziekles, schilderen en judo. 

Kerk in Actie steunt het werk voor kinderen 

in de gezinshuizen in De Glind. Geef in de 

collecte en steun het werk voor kwetsbare 

kinderen in Nederland. Helpt u mee?

Meer informatie op kerkinactie.nl/deglind

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

•  Gewoon lekker spelen - In de Glindse kinderboerderij 
is behoefte aan een speeltoestel dat ook geschikt is voor 
kinderen in een rolstoel. Kosten: € 2.266,-

•  Ontwikkelen door te doen -  voor € 83,- per maand kan 
een kind deelnemen aan het complete vrijetijdsaanbod  
in De Glind

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457, 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. De Glind of doneer online.

Kerk in Actie is lid van de:

Kerk in Actie draagt de keurmerken:
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oud dorpsbewoner

“In De Glind kreeg ik voor het 
eerst in mijn leven het gevoel 

ergens bij te horen” 
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