
Zorg voor het gezin kan op sommige momenten best een uitdaging 
zijn. En soms wordt die uitdaging een beetje te veel. Als je dan  
wel wat hulp of steun kunt gebruiken, staan de vrijwilligers van 
Home-Start voor je klaar. 

Home-Start is een organisatie die staat 
voor laagdrempelige hulp aan gezinnen. 
Je kunt er terecht met verschillende 
hulpvragen. Problemen in het gezin 
kunnen allerlei verschillende oorzaken 
hebben, werk, werkloosheid, studie, 
school, puberteit en ga zo maar door.  

 
 

over oplossingen, zonder te oordelen.

allemaal training hebben gehad van 
Home-Start op het gebied van hulp  
aan gezinnen. Ook hebben ze ervaring 
met opvoeden, waardoor ze goed in  

Home-Start is actief in heel Utrecht, dus 
 

en Bokkenbuurt. Volgens teamleider van 

Home-Start nu beter weten te vinden.

vervolgens wordt er een geschikte

erover na te denken. Is er een klik tussen 

samenwerking starten. De lengte van het 

als nodig’. Soms is dat tot wel tien 
maanden.

De bedoeling is om met het hele gezin 
samen te werken aan een oplossing. Het 

sprake is van stress in een druk gezin. Dan 

rust te brengen door met de kinderen naar 

wat er het beste is voor het gezin.

AANMELDEN

 
 

De hulp is gratis. 

 
 

 

training.

Van adviseur voor woningcorporaties tot kindercoach: het is wel even 
een omslag. Alexandra de Jong nam de stap in 2020 en heeft nu 
haar eigen praktijk aan huis in Hoograven: Voel je top Kindercoaching.

, 
onzekerheid, slaapproblemen of piekeren 

om de oorzaak van de klachten boven 

te leren gaan.

Alexandra de Jong woont met veel plezier 
in de W.A. Vultostraat, met haar partner en 
drie kinderen. Ze heeft er bewust voor 

 

 

drempelig heid benadrukken.” 

 
te maken vanuit de woning corporatie-

ik opleidingen en sturing aan klanten. Het 

les gegeven aan kinderen. Ik merkte dat ik 
het leuk vond om kinderen te helpen die 

individuele gevallen merkte ik dat ieder 
kind een andere aanpak nodig heeft.” 
Alexandra wilde werk waarin ze nog meer 
kon betekenen voor anderen. “En kinderen 

een werk met een kind. Dus zo kwam ik 

“Vroeger op school kwamen kinderen al 
naar me toe als er problemen waren. Ik 
heb ook nu nog heel snel het vertrouwen 
van kinderen, merk ik. Ze voelen zich op 

vertrouwen dat ik een kind kan helpen. Al 

een kind gewerkt waarmee ik resultaat 
heb gehad. Ze had driftbuien, maar de 
onderliggende oorzaak bleek verdriet te 

ook van de ouders.” 

Welke aanpak gebruikt Alexandra in haar 

aan de slag met een kind. Met creatieve 
werkvormen, zoals tekenen, en speelse 

methodes. Dingen die een kind ook thuis 
kan voortzetten en die daardoor kunnen 

en observeer het kind. Soms merk ik dan 

oplossing.” Ook gaat ze graag naar buiten 

ruimte te nemen. 

Ik hoop met de ouders, en vooral met het 
kind, tot een inzicht te komen welke 
behoefte dat is. Het doel is dan om een 
kind de vaardigheden te leren waarmee 
het op eigen kracht verder kan. Dat het 

leert uiten of negatieve gedachten kan 
ombuigen.” 

Voel je top … 

Alpen. Je klimt daar vanuit een dal naar de 
top en leert onderweg om te gaan met 
tegenslag. Dat beeld leek me mooi als 

tekst: Astrid Leistra fotografie: Home-Start

Kort nieuws

Dat viert de gemeente door in de hele 
stad herinneringsbomen te planten, 

Zuid wordt een linde geplant in het 
 

kunstwerk wordt in de zomer onthuld.

Door Nederland en België slingert sinds 

Op diverse plekken kunnen planten-

laten voor andere groenfanaten. Ook 

nu een eigen stek gekregen op deze 

groene vingers wilt geven, kom dan 

De gemeenteraad heeft na de brug  

brug van de Liesbosweg naar de 

Merwedekanaalzone gehaald. Fietsers 
en voetgangers moeten vooralsnog 
gebruik maken van de bestaande 

twee nieuwe bruggen aangelegd.

 

In het oude pand van de Hoogravense 
Apotheek op het Smaragdplein is sinds 
kort een coronatestlocatie van Lead 
Healthcare geopend. Mensen die niet 

testenvoortoegang.org. Eerder opende 

van een andere aanbieder.

Cliënten van Home-Start  
(niet uit onze wijk)

‘

’
tekst: Timo Agema fotografie: Livia Weyers
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