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Beiden kennen we de kracht van familie als geen ander, maar wist u ook dat er wereldwijd minstens
zes miljoen kinderen leven in instituties als weeshuizen en dat nog meer kinderen het risico lopen
hun familie te verliezen? Daar wil Family Power samen met u verandering in brengen. 

Kracht van familie: kiezen voor de lange termijn   
Voor u bestaat de kracht van het familiebedrijf uit een ‘veilige’ plek waar zakelijke beslissingen in een goede
sfeer en vanuit het lange termijn perspectief kunnen worden genomen. Die waarden worden van generatie
op generatie overgedragen, gewaarborgd door een sterke emotionele verbondenheid. Voor ons is de
familie het meest krachtige middel om kinderen op te laten groeien in een veilige verbondenheid om zo te
kunnen werken aan een zelfredzame toekomst. En dit effect geeft een stabiliteit die ook generaties
doorwerkt. Elk kind heeft in onze ogen recht op een familie!

Impact van familie: motor van de samenleving
Familiebedrijven zijn goed voor circa 53% van het BBP en zorgen voor een aanzienlijk deel van de
werkgelegenheid in Nederland. Zij hebben de touwtjes in eigen handen. Kenmerkend voor uw bedrijf zijn:
stabiliteit, zorg voor elkaar, voortdurend ontwikkelen en verbondenheid met de omgeving.  
Een kind ontwikkelt zich het best binnen dezelfde familiekenmerken. Families zijn de motor van de
samenleving. Het versterken van families heeft direct invloed op de ontwikkeling van kinderen en heeft
zeker ook een positieve invloed opde leef- en woongemeenschap  inclusief de economie.  

Family Power: een uniek samenwerkingsproject 
Family Power is een gezamenlijk initiatief van negen Nederlandse relatief kleinschalige hulporganisaties en
hun lokale partners verdeeld over vier continenten. De organisaties willen laten zien hoe kwetsbare
kinderen wel degelijk kunnen opgroeien in een veilige, zorgzame en permanente familie. Wij initiëren een
internationaal onderzoek ondersteund door de Radboud Universiteit. De uitkomsten willen wij gebruiken
om een bredere bewustwording rondom dit thema te creëren en andere hulporganisaties te inspireren en
begeleiden naar een zorgmodel met familie als middel. Voor meer informatie zie www.familypower.net. 
 
Een duurzaam veranderproces: oproep tot samenwerking
Family Power staat niet op zichzelf. Wij willen en zijn een inspirerend en activerend onderdeel van een
grotere internationale beweging. Met elkaar willen wij een verandering teweeg brengen. Er is voldoende
alternatieve zorg voor weeshuizen en andere institutionele opvang. Dat willen we zichtbaar maken met dit
omvangrijke onderzoek-, training - en communicatieproject. Als families kunnen we onze krachten
bundelen. Helpt u ons om dit te realiseren? 

We maken graag een afspraak met u om verder te praten.
Anne Vijverberg (projectcoördinator): +31657168950, anne@familypower.net 
Gerard Geenen (voorzitter stuurgroep): +31643051847, gerard@familypower.net 
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