
 

 

 

ESCA zwemt voor Pleegzorg 

 

Op zaterdag 5 januari 2019 doet weer een team van ESCA-zwemmers mee aan de 6 uur durende 

zwemmarathon in Westervoort op uitnodiging van zwemvereniging ZVW’74 en Sportplanet De Pals. 

Ons team is maar op één plek gewijzigd. Cheyenne, Moniek, Tim, Sander, Matthijs, Toufik, Job en 

Mike zijn de helden die met zijn achten van 15:00 uur tot 21:00 uur gaan zwemmen. 

De marathon gaat om uithoudingsvermogen en plezier, maar het is geen wedstrijd. Wij als 

zwemmers hebben besloten er een “eigen” wedstrijd van te maken en willen met onze prestatie een 

goed doel sponsoren.  

We hebben gekozen voor een doel wat dicht bij ons staat. Een van onze trainers (onder andere van 

de Swimkick) is samen met zijn vrouw pleegouder geworden en kan onze hulp goed gebruiken.  

 

Waarom dit doel? 

Het gaat hier om een meisje (oud-zwemster) van 14 wat in de pleegzorg is terecht gekomen. 

Dit meisje heeft geen andere familie dan alleen haar moeder en een oom. Zowel met moeder als met 

de oom gaat het niet goed en kunnen niet voor het meisje zorgen. Aangezien zij nergens anders heen 

kan is zij aangewezen tot een pleeggezin. Gelukkig kon zij bij onze trainer en zijn vrouw terecht. 

Na een tijdje ging het weer goed met haar en haar moeder, waardoor ze bij haar moeder kon gaan 

wonen. Helaas ging het mis en het meisje is weer naar hetzelfde pleeggezin gegaan. 

Echter had het pleeggezin na vertrek van het meisje een ander kind opgevangen en zo was dus de 

slaapkamer van het meisje bezet. Voor nood ligt ze nu op een logeerbed op de waskamer.  

Om het meisje toch een eigen slaapkamer te geven kan bij het pleeggezin de zolder verbouwd 

worden tot slaapkamer.  

Het pleeggezin staat nu voor de uitdaging om deze kamer te realiseren en te bekostigen. Een deel 

wordt door de pleegzorg organisatie betaald, maar voor de rest moet het pleeggezin zelf voor de 

kosten opdraaien.  

De zolder moet geïsoleerd worden, er moet een raam inkomen voor daglicht en ventilatie, er moeten 

wanden gezet worden, er moet een kachel aangelegd worden, elektra, vloer, schilderen enz. 

Dan is er natuurlijk een mooie kamer maar deze dient dan ook nog ingericht te worden.  

Er zijn al wat donaties ontvangen, maar nog niet genoeg om alles te kunnen realiseren. Alle hulp is 

welkom. 

 

 



Wat wij zoeken zijn zoveel mogelijk sponsoren die geld willen doneren voor dit goede doel. 

- Wilt u per gezwommen kilometer doneren? Dat kan. 

- Wilt u een vast bedrag doneren? Dat kan ook. Alle beetjes helpen! 

We willen op 5 januari in 6 uur meer gaan zwemmen dan vorig jaar (ruim 33 km). 

 

Wilt u ons en dit pleeggezin steunen, stuurt u dan een e-mail naar escavoorpleegzorg@gmail.com  

Wij rekenen op jullie en gaan uiteraard ons best doen. 

 

Deel dit bericht aan zoveel mogelijk mensen om dit tot een succes te maken. 
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