Beste ouders/ verzorgers,
Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden of opgroeien. Soms vindt u het
antwoord bij de mensen om u heen. En soms wilt u uw vraag voorleggen aan een
professional. Dan kunt u bij mij terecht.
Mijn naam is Suus Simons en ik ben jeugd- en gezinswerker voor de gemeente
Eijsden/Margraten, samen met mijn andere collega Ingrid Muris van Trajekt.
Zelf ben ik gekoppeld aan basisschool St. Gertrudis in St. Geertruid, de Den in
Mheer, de Cramignon in Eijsden, St. Jozef in Oost-Maarland en St. Martinus in
Gronsveld.
Ingrid Muris is gekoppeld aan de overige scholen binnen onze gemeente.
U kunt bij mij terecht voor grote en kleine vragen.
Deze vragen kunnen op verschillende leefgebieden betrekking hebben. Het kan
bijvoorbeeld zo zijn dat de schoolresultaten van uw kind achteruit gaan, dat uw kind
het eng of lastig vindt om naar school te gaan, of dat er wat problemen in de
thuissituatie zijn waardoor uw kind wat extra zorg en aandacht nodig heeft. Of waar u
als ouders hulp bij wenst. Dit kunnen kleine vragen zijn, maar ook grotere problemen.
We proberen zo laagdrempelig mogelijk in te steken, dicht bij het kind.
Samen met u ga ik op zoek naar een antwoord of een oplossing. Dat kan door
middel van een afspraak op school, bij u thuis, via mailcontact of telefonisch.
Als jeugd- en gezinswerker werk ik nauw samen met de school, de IB-ers en de
leerkrachten en andere instanties rondom jeugdhulp en zorg.
Als uw kind bijv. meer specialistische hulp nodig heeft, dan kan ik samen met u
bekijken hoe we deze kunnen inschakelen.
Ik werk hiervoor nauw samen met het Sociaal Team van de gemeente EijsdenMargraten, maar ook met de Praktijk Ondersteuner van de Huisarts GGZ Kinderen
en Jeugd, die bij een aantal huisartsen in de gemeente zit.
Ook voor wat betreft het aanvragen van financiële tegemoetkomingen op het gebied
van school, ouderbijdrage en sport/ontspanning kunt u met uw vragen bij mij terecht.
Samen kunnen we kijken wat in uw situatie van toepassing is en van welke
voorzieningen u wellicht nog gebruik kunt maken.
Zo werk ik bijvoorbeeld ook nauw samen met Stichting Leergeld, het
Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en zelfs aanvragen voor
schuldhulpverlening, de voedsel- en kledingbank kunnen via mij aangevraagd
worden of ik kan u naar de juiste instelling doorverwijzen.
Vanuit mijn functie als Jeugd- en Gezinswerker ben ik ook intermediair voor het
Jeugdsportfonds, dat zich ten doel stelt dat alle kinderen, ongeacht de financiële
situatie van hun ouders, aan sport of ontspanning kunnen doen.
Naast individuele gesprekken met ouders en/of kinderen geef ik, samen met een
andere KIES-coach ook een KIES-coaching aan kinderen van 8 t/m 12 jaar.

KIES staat voor: Kinderen In een Echtscheiding Situatie en is bedoeld voor kinderen
die in een groepje van max. 10 kinderen de scheiding van hun ouders meer leren te
begrijpen.
KIES is een spel- en doe- groep en geen praatgroep! Door middel van spelletjes,
opdrachtjes, tekeningen, etc. leren kinderen dat ze niet hoeven te kiezen tussen
papa of mama, dat ze niet schuldig zijn aan de scheiding en maken ze hun eigen
verwerkingsproces door om de scheiding een plekje te kunnen geven.
Voor verdere info zie de folder van KIES op de website van school of ook op de
facebook pagina van de school, of op www.trajekt.nl
Naast een aantal uren als Jeugd & Gezinswerker, werk ik als Algemeen
Maatschappelijk Werker voor de gemeente Eijsden/Margraten vanuit Trajekt.
Naast individuele gesprekken, geef ik ook Mindfulness-trainingen aan groepen
volwassenen.
U kunt bij mij terecht zonder verwijzing. De hulp is kosteloos en uiteraard ben ik
gebonden aan het beroepsgeheim, waardoor uw informatie vertrouwelijk blijft.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op!

Met vriendelijke groet,
Suus Simons
Trajekt Eijsden/Margraten
Kramsvogel 42 H
6245 RE Eijsden
Ik ben bereikbaar via telefoonnummer:
043 - 409 1524 of 043 - 763 0050
of via de mail: suus.simons@trajekt.nl

