




Lorem ipsem

Voel je thuis bij Levvel 

Met een stevige basis de toekomst tegemoet. Want samen met kinderen, ouders en jou als 

pleegouder, willen wij het beste voor het kind. We stralen energie uit, zijn innovatief en 

daadkrachtig. Levvel gaat over leven, lef tonen en lekker in je vel zitten, over met elkaar 

kunnen levvel-en. We staan naast kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen. 

Levvel is een organisatie met een hart - iedereen is welkom. 

Voel je thuis bij Levvel: graag tot ziens! 

Je kent ons misschien als Spirit. Sinds 1 juli 2020 zijn wij samen met de Bascule Levvel.



‘Je krijgt meer mensen
om je heen om wie je gaat
geven.’

Monique, pleegouder bij Levvel.



Wij werken in de gemeenten Aalsmeer, 

Amstelveen, Amsterdam, Bloemendaal, 

Beemster, Diemen, Edam-Volendam, 

Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede, 

Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, 

Purmerend, Uithoorn, Waterland, 

Wormerland, Zaanstad en 

Zandvoort. Ook buiten deze gemeenten 

zijn we actief, bijvoorbeeld in de regio’s 

Utrecht-West en Gooi en Vechtstreek. 



‘Thuis betekent voor mij: 

veiligheid, liefde, gezelligheid en 

vooral ook humor. Thuis is de 

comfortzone van waaruit je je 

verder kan ontwikkelen.’ 

– Selam (voormalig pleegkind)
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We vinden het belangrijk dat er diversiteit is onder onze pleegouders. Daarom werven we op 

alle mogelijke manieren en plekken pleegouders: van een samenwerking met de makers van de 

bekende Nederlandse dramaserie Adam en E.V.A. tot een Virtual Reality campagne met acteurs 

uit de Luizenmoeder op schoolpleinen… Als jij er klaar voor bent, op welk moment dan ook, ben 

je altijd welkom op een informatiebijeenkomst van Levvel, fysiek of online! Maak kennis met 

andere pleegouders en medewerkers van Levvel. Ga je ervoor? Lees hieronder hoe het proces 

verder verloopt.
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Start onderzoek

Aanvraag Verklaring
Geen Bezwaar
Intakegesprek
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Aanmeldformulier



Je staat er niet alleen voor

Als je een of meerdere pleegkinderen in huis hebt krijg je begeleiding van een pleegzorg-

medewerker van Levvel. Die ondersteunt je in het contact met de ouders en voert persoolijke

gesprekken met het pleegkind. Heb je extra ondersteuning nodig, dan kan een

pleegzorgmedewerker hulp inschakelen van specialisten, zoals een kinderpsychiater en een

systeemtherapeut.  Een jurist van Levvel is beschikbaar voor jouw juridische vragen over 

Pleegzorg.



Pleegzorg academie

Als pleegouder bij Levvel krijg je toegang tot 

de Levvel pleegzorgacademie:

een online platform met gratis trainingen en 

e-learnings. Ook kun je onze

gratis pleegzorgapp downloaden. 



Levvel

Fred. Roeskestraat 73

1076 EC Amsterdam

Levvel@Pleegzorg.nl

020 5400 440

www.levvel.nl
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