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Hoi,

Over kinderen en jongeren in de pleegzorg wordt veel gepraat. Maar er wordt te 
weinig geluisterd. Dat gaan we veranderen. Tijdens het JongWijsEvent draait het 
om jou: om jouw mening, jouw leven en jouw wensen voor de toekomst. 

JongWijs is een netwerk van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de 
pleegzorg. We delen ervaringen, geven workshops aan pleegzorgwerkers en 
organiseren events. Op zaterdag 28 maart 2020 organiseren we in Utrecht het 
allereerste JongWijsEvent. Jij bent op deze dag één van de 150 VIP’S  
(= Very Important Pleegjongeren). 

Wil jij ook dat volwassenen meer met, dan over jou praten? Wordt het tijd dat 
hulpverleners zoals voogden en pleegzorgbegeleiders nog meer luisteren naar 
wat jij écht wilt?

Laat dan samen met andere kinderen en jongeren in de pleegzorg jouw 
stem horen! 

Uit heel Nederland komen kinderen en jongeren naar Utrecht. Verschillend in wie 
ze zijn, maar in één ding  gelijk: ze hebben ervaring met pleegzorg en willen die 
ervaringen graag delen. Tijdens het event zijn er allerlei leuke dingen te doen:

• Je ontmoet andere kinderen en jongeren;
• Je geeft je mening over de toekomst van pleegzorg;
• Je kunt een boodschap voor de minister opnemen;
• Je kunt o.a. workshops volgen om jouw verhaal te vertellen en na te denken 
• hoe jezelf jouw stem kan laten horen;
• Je kunt op de foto met vriendjes en vriendinnetjes;
• Je kunt in debat met belangrijke mensen;
• En nog veel meer!

Vind je het leuk om samen met 
anderen de stem van kinderen en 
jongeren in de pleegzorg te laten 
horen? Dan zijn het VIP-ticket en 
het armbandje voor jou en zien 
we jou op zaterdag in Utrecht! 

Plaats: Utrecht, Kanaalweg 30 
Tijd: 11.30 - 18.00 uur
Kosten: Geen 
Aanmelden: Bij de contactpersoon 
 van de organisatie

plaats voor pleeggezinnen

Het JongWijsEvent wordt mede mogelijk 
gemaakt door:


