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Angela en Paul Oorthuizen uit Alphen aan de Rijn hebben meerdere pleegkinderen met een 

beperking opgenomen en hebben een eigen zoon gekregen. Voor kwetsbare gezinnen 

bouwen ze een aangepast huisje op een camping in Hellevoetsluis. Omdat het belangrijk is 

om als gezin samen op adem te kunnen komen. In het Geloofsgesprek spreken ze over hun 

gezin en over het bouwproject. Paul: “We hebben altijd het idee gehad om ‘ja’ te zeggen als 

God een vraag stelt. Dat kan bijvoorbeeld zijn iemand die verdriet heeft opvangen. Bij ons 

vroeg iemand kort na ons huwelijk om een verpleegkundige in Afrika. Daar hebben we toen 

een jaar gewerkt.” Angela: “En later hebben we een bewuste keuze gemaakt voor een 

pleegkind. Het is moeilijker om een pleeggezin te vinden voor kinderen met een beperking. 

Dus hebben we een kind met een beperking opgenomen. Op dit moment hebben we vier 

pleegkinderen met een beperking in huis, en een eigen kind.” Paul: “Als gezin hebben we 

ervaren dat het moeilijk is om samen met kinderen met een beperking weg te kunnen. 

Daarom willen we een plek creëren. Een huis om je even terug te kunnen trekken. Juist in de 

rust, zonder de druk van alledag, ontstaat de toenadering, herstelt zich de familieband. Het 

huis dat we nu bouwen is een wat groter huis, want familie is altijd een groots gebeuren. 

Daarom wilden we een huis met ruimte voor velen. Zoals er ruimte moet zijn in het hart, 

moet er ruimte zijn in dit huis. Het is echt bedoeld voor ondersteuning van kwetsbare 

gezinnen, mensen die het zwaar hebben. Ook bijvoorbeeld voor gezinnen met iemand die 

terminaal ziek is. In het huis is voor hen een rustig gelegen aangepaste kamer.” Angela: 

“Families die het nodig hebben kunnen hier terecht. Het is de bedoeling dat veel mensen 

hier kunnen komen. Kinderen met een beperking, ouders met een beperking. Mensen die 

samen een gezin vormen.”  

Zondag 11 mei, Nederland 2, 10.10 uur Geloofsgesprek met Angela en Paul Oorthuizen, 

Fam4kids (Omroep RKK) 10.30 uur Eucharistieviering vanuit Bodegrave 


