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‘We zijn een doodgewoon gezin’
Peter en Bea van Lokven zijn al 21 jaar pleegouders
2 tot en met 9 november Week van de Pleegzorg

“We hebben in 1996 onze doch-
ter Esmee uit China geadopteerd, 
in 2000 volgde Anouk; ook 
zij komt uit China. Esmee was  
6 maanden toen ze bij ons kwam, 
Anouk was 1 jaar. Nadat Esmee 

bij ons kwam, wilden we graag 
nog een kindje adopteren, maar 
we kregen te horen dat Peter te 
oud daarvoor was. Dus toen heb-
ben we ons aangemeld voor een 
pleegzorgtraject, maar kregen al 
snel te horen dat we toch wél in 
aanmerking kwamen voor nog 
een adoptie. Ondertussen had-
den we dus het pleegzorgtraject 
even ‘on hold’ gezet, hebben we 
Anouk in ons midden gesloten, 
maar was er uiteindelijk toch nog 
plek is ons hart voor meer kinde-
ren”, vertellen de nu 59-jarige 
Bea en haar drie jaar oudere man 
Peter.

In september 2001 kwam de  
9 maanden oude Angelo bij 
de familie van Lokven in Hees-

wijk-Dinther en toen was hun 
geluk compleet. Zeker dat van 
Peter. “We hadden op een gege-
ven moment wel erg veel meiden 
in huis, dus ik was dolblij met een 
pleegzoon! Ik wilde altijd al een 
voetballer erbij, nou die droom is 
uitgekomen hoor!”

Natuurlijk heeft het gezin, zoals 
elk ander gezin, ook pittige tijden 
gekend. Bea: “In het begin was 
het best zwaar met Angelo. Hij is 
verslaafd geboren, heeft ADHD 
en ons viel de opvoeding best 
zwaar. Buiten spelen was bijvoor-
beeld niet te doen, dat sociale ge-
beuren lukte hem gewoon niet. 
We hebben gelukkig veel steun 
gehad van pleegzorg, vooral van 
Nel. Zij vroeg ons of we het nog 
wel trokken, maar we gaven niet 

op. Het was fijn dat we altijd op 
Nel konden bouwen.” 

Ook nu krijgen Peter en Bea 
nog steeds ondersteuning vanuit 
Pleegzorg Nederland. Meestal 
is, dat tot het pleegkind 21 jaar 
is maar gezien Angelo ADHD 

heeft, is dat in hun geval nog 
twee jaar extra. 
“We hebben altijd geloofd dat 
het goed zou komen. Angelo 
was zo’n heerlijk kind, en nu nog 
steeds is ie altijd even vrolijk, al-
tijd opgeruimd en loopt lekker 
te neuriën door het huis. Het is 
goed dat er pleeggezinnen zijn. 
We kunnen dit echt iedereen 
aanbevelen, het is zo’n verrijking. 
Ze doen het geweldig, onze drie 
kinderen. Ze trekken veel samen 
op, zijn heel hecht. We zijn een 
doodgewoon gezin”, besluiten 
Peter en Bea. 

En Angelo zelf? Die gaat voorlo-
pig niet weg. “Ik blijf mooi hier 
wonen! De gasprijzen zijn toren-
hoog en waar vind ik ergens een 
huis?”

HEESWIJK-DINTHER - Als ze destijds iets jonger waren, hadden 
Peter en Bea van Lokven zonder twijfel een gezinshuis opgericht 
waarin zij pleegkinderen een stabiele en liefdevolle opvoeding 
hadden gegeven. Deze opvoeding hebben ze nu echter aan ‘slechts’ 
één pleegkind, Angelo, en aan twee adoptiedochters gegeven.
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Wethouder Everling geeft Peter en Bea een presentje en bedankt hen namens de gemeente voor hun liefdevolle 
toewijding en tomeloze inzet

Week van de Pleegzorg
Een stabiel thuis is essentieel 
voor de ontwikkeling van een 
kind. Die veilige basis opent 
deuren en mogelijkheden die 
anders niet gewoon zijn.

Van 2 tot en met 9 november 
besteedt de gemeente Bernheze 
extra aandacht aan de Week van 
de Pleegzorg. Deze themaweek 
is de aftrap van een landelijke 

campagne om meer pleegouders 
te werven vanwege het (aan-
houdende) tekort aan pleegou-
ders. 
Met de campagne doen we een 

oproep aan heel Nederland om 
meer kinderen groen licht te ge-
ven door ze een stabiele plek te 
bieden waar ze de kans krijgen 
om zich te ontwikkelen.

Scan hier voor
meer informatie

Pleegzorg in 
weekenden 
en vakanties 
kan ook! 
In de regio Noordoost-Brabant 
hebben we 383 actieve pleeg-
gezinnen. Momenteel is er in 
Noordoost-Brabant niet voor elk 
pleegkind een passend pleegge-
zin. Maandelijks wachten meer-
dere kinderen in onze regio op 
een warm en liefdevol thuis bij 
een ander. Daarom zijn we op 
zoek naar nieuwe pleeggezinnen. 
Er is een tekort aan pleeggezin-
nen voor het samen plaatsen van 
broertjes en zusjes. 

Ook zijn we altijd op zoek naar 
deeltijd pleeggezinnen. Dan 
vangt u kinderen op in de week-
enden en in de vakantie. Deel-
tijdpleegzorg kan sterk helpen bij 
het streven om een kind thuis te 
laten opgroeien. Juist ook voor 
deze vorm van pleegzorg zoeken 
we pleegouders.

‘Ik geef #groenlicht omdat ieder kind
een veilig thuis verdient’

V.l.n.r.: Bea, Angelo en Peter

We hebben 
altijd geloofd 
dat het goed 
zou komen
- BEA VAN LOKVEN - 

Laat je eens informeren
Stel jij jezelf misschien de vraag of jij pleegouder wilt worden of waarom je voor een pleegkind 
willen zorgen? Goed plan! Er zijn namelijk ruim 900 kinderen in Nederland die wachten. Zet jij 
het licht op groen net als Peter en Bea van Lokven uit Heeswijk-Dinther hebben gedaan?
Ontdek welke vorm van pleegouderschap bij jou past en meld je aan voor een 
voorlichtingsavond. Kijk op www.oosterpoort.org/pleegouders voor meer informatie.

Angelo, negen maanden oud


