
 

 

Wil je ons ondersteunen? 

Dat kan op de volgende manieren: 

Bid voor ons gezinshuis, dat ons huis 

gevuld mag zijn met de vrede van God. 

Dat Jezus Heer mag zijn van ons 

gezinshuis. 

Hulp kunnen we altijd gebruiken. 

Informeer wat jij kan bijdragen! 

Je kunt ons financieel ondersteunen. We 

sparen momenteel voor grote 

techniekdozen (1600,-) waarmee onze 

kinderen zelf skelters en fietsen kunnen 

bouwen. Dat is leerzaam en kinderen leren 

er goed mee samenwerken en 

samenspelen. Ze leren trots te zijn op wat 

ze gemaakt hebben en leren ook delen. Je 

kunt geld in onze spaarpot doen, maar  je 

mag ook geld overmaken naar IBAN  84 

INGB 0006578600 t.n.v. Gezinshuis Kracht 

van Verschil o.v.v. techniekdoos. 

 

 

  

Wie zijn we 

 
Jeannet en Henry Koopman 

Professionals in opvoeden van 
uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. 

 
Contact opnemen 

Telefoon: 033-4793219 
06-42557154 (Henry) en 06-19849897 

(Jeannet) 
E-mail: gezinshuis@krachtvanverschil.nl 

 
Ons volgen? 

Bekijk onze website: 
www.krachtvanverschil.nl 

 
Like onze Facebookpagina: 

www.facebook.nl/krachtvanverschil 
 

Twitter: @HenryKoopman 

Meer weten? Mail ons we houden je op de 

hoogte via onze nieuwsbrief. 

 

 

 

 

   

  

 

Gezinshuis 
Kracht van  

Verschil 

…verschil maken in levens van 

kinderen en jongeren… 
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Netwerk Gezinsvormen 

Inspelen op de transitie.. 

Gezinshuis Kracht van Verschil is als eerste 

gezinshuis in Nederland in samenwerking 

met Gezinshuis.com op weg een lokaal 

netwerk gezinsvormen te starten. 

Waar kan een netwerk op inspelen? 

Gemeenten willen het aantal plaatsingen 

residentiële zorg verminderen. 

Een netwerk wil maatwerk leveren aan en 

meedenken met gemeenten om in te spelen 

op steeds veranderende omstandigheden. 

Een netwerk bestaat uit verschillende 

vormen van opvang en begeleiding: 

gezinshuis, pleegzorg, weekendopvang, 

dagdeelopvang, i.s.m. gemeente,  

jeugdzorg (SAVE) en een 

gedragswetenschapper. Meer info: neem 

contact met ons op! 

  

Want…. 

We geloven dat kinderen de toekomst 
hebben en daarom een stabiele 
thuissituatie nodig hebben. 
Er  is een groot te kort aan opvang binnen 
een gezin. We als gezin liefde willen geven 
aan kinderen. We willen kinderen zonder 
kans, een kans nieuwe kans bieden. 

“Mensen in hun kracht 

zetten. Zodat ze groeien, uit 

de verf komen en worden 

zoals ze zijn bedoeld. 

Daarvoor is Kracht van 

Verschil er” 

Visie 

Ons gezinshuis Kracht van Verschil ziet 

elke jongere als een door God geschapen 

unieke persoonlijkheid, bedoeld om zich 

geliefd te weten en zijn of haar talenten te 

ontdekken en in te zetten. Gezinshuis 

Kracht van Verschil wil verschillen in 

jonge mensen bewonderen en benutten en 

hen leren om verschil te maken in hun 

leven, zodat ze zelf leren kansen te pakken 

om tot hun specifieke bestemming te 

komen in de maatschappij. 

  

 

Laat kinderen en jongeren verlangen naar de weide zee… 
laat ze mogelijkheden zien… geef ze handvatten…. 

Waarom een gezinshuis? 

Een warm nest is cruciaal voor de vorming 

van jongeren. Daarom is Kracht van 

Verschil in 2014 ook een gezinshuis gestart. 

Met als doel kinderen en jongeren (0-18 

jaar) op te vangen en warmte te geven. 

Er is veel nood in gezinnen, waardoor 

jonge levens worden ontwricht. Wij hebben 

het verlangen om deze jonge mensen te 

helpen hun kansen en mogelijkheden te 

ontdekken en te pakken om zo hoopvol de 

toekomst tegemoet te treden. 

Plaatsing: 

In ons gezinshuis zijn jongeren welkom 

van 0-18. In ons portfolio hebben we dit 

nader omschreven. Vraag ons er gerust 

naar. 

We werken op dit moment samen met 

Youké Sterke Jeugd (Jeugdzorginstelling) 

onder de vlag van Gezinshuis.com 

(Masterfanchisegever). 

 


