
 
 
Lieve mensen, 
 
Wij willen u vragen om onderstaande mail goed te 
lezen. 
 
Wij, Jan en Jenneke van Ee, werken met Nederlandse jongeren in Frankrijk. 
Zoals u weet bieden wij ze een Time-out programma aan, gericht op identiteits- 
ontwikkeling en toekomstperspectief. 
We doen dit vanaf 2002 en hebben op deze manier bijna 100 jongeren in ons gezin 
begeleid. 
Bijna alle jongeren financierden hun begeleiding d.m.v. een Persoon Gebonden 
Budget (PGB). 
 
Wij willen middels deze brandbrief de vrijmoedigheid nemen om op te komen voor 
alle jongeren die heel graag naar ons toe willen komen voor een Time-out, maar dit 
vanaf 1 juli 2010 niet meer gefinancierd kunnen krijgen d.m.v. een PGB. 
Minister Klink heeft vastgesteld dat vanaf 1 juli 2010 geen nieuwe PGB-s meer 
worden verstrekt aan nieuwe aanvragers. De reden is dat het budget voor 2010 
overschreden is.  
 
Wij moeten vanaf dit moment het volgende vaststellen: 

Jongeren die nu een verzoek bij ons indienen, kunnen wij niet meer hier heen 
laten komen zodat ze in hun (ziekmakende) omgeving moeten blijven. 
 

Wij zijn door deze plotselinge maatregel van de Minister ook een beetje radeloos! 
Maar we willen er alles aan doen om het toch mogelijk te maken dat we jongeren 
perspectief kunnen blijven bieden en we ons werk kunnen blijven doen. 
Waarschijnlijk komt er januari 2011 een nieuw PGB beleid en waarschijnlijk ook weer 
PGB budget beschikbaar, we zoeken dus naar een overbruggingsfinanciering. 
Onze Stichting BijdeBron kan hier een rol in spelen om hun begeleiding geheel of 
gedeeltelijk te financieren.  
De afgelopen jaren hebben we de stichting niet veel nodig gehad omdat de PGB 
gelden voorhanden waren. 
Nu hebben we echter hulp nodig omdat we deze vorm van zorg graag willen 
voortzetten. 
En…….. daar hebben we uw hulp bij nodig. 
 

 
 



Wat kunt u doen? 
- Bid met ons dat er ruimte komt om d.m.v. PGB financiering Christelijke zorg te 

verlenen. 
- Praat erover met anderen en motiveer ze mee te doen! 
- Bespreek het met vrienden, op je werk, of op een kerkelijke kring. 
- Misschien kan de opbrengst van een inzameling in uw kerk of gemeente hier aan 

besteed worden? 
- We hebben voor een half jaar ongeveer ! 30.000,- nodig!  

Een begeleidingsplaats kost per jongeren ongeveer !10.000,- voor een halfjaar  
We moeten minimaal 3 plaatsten invullen, dan kunnen wij voldoen aan alle 
zakelijke verplichtingen.   

 
Maak a.u.b. zo snel mogelijk een gift over naar: 
 

Stichting BijdeBron 

Rabobank nummer: 393404633 
O.v.v. ‘ondersteuning ’.  
 

 
 
Deze handen hebben hier samen gewerkt in Frankrijk. 
Helpt u de jongeren aan een Time-out in Frankrijk? 


