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I N L E I D I N G

Helpt u zoeken? Speciaal voor Thom zoeken wij een pleeggezin in de wijde
omgeving van Haarlem.
De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Nieuwe wethouders worden
aangesteld en nieuwe raadsleden treden aan. Vaak weten deze nieuwe mensen
nog niet precies wat pleegzorg betekent in hun gemeente. Kenter Pleegzorg
zal hen komend jaar uitnodigen en onze kennis samen met enkele ervaren
pleegouders met hen delen. 
Wij schrijven graag uw verhaal op. Vindt u het ook leuk dat er een interview
met u in ons pleegzorgblad Novajo komt te staan, laat dat ons weten. Neem
contact op met het secretariaat of uw begeleider pleegzorg. 
Kenter Pleegzorg heeft een groot tekort aan pleegouders. U kunt ons helpen
door onze pagina op facebook te delen, artikelen op de school van uw kin-
deren te verspreiden of samen met ons een informatieavond over pleegzorg
te organiseren op uw werk. Neem hiervoor gerust contact met ons op. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

Reageren?  De redactie van Novajo bestaat uit
Britt Deijle, Kirsten van Tol, Marieke van Diepen,
Noortje Eijking en Yolande Hijmans (eind -
redactie). Neem gerust contact op met een
van de redactieleden via het secretariaat van
Kenter Pleegzorg.

De naam en foto zijn gefingeerd

https://plus.google.com/+KenterJeugdhulpSantpoortNoord/about
https://www.linkedin.com/company/kenter-jeugdhulp
https://twitter.com/kenterjeugdhulp
https://www.facebook.com/KenterJeugdhulp
https://www.kenterjeugdhulp.nl
https://www.kenterjeugdhulp.nl
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Ik zette mijn zoektocht voort en vond
veel artikelen over de Amerikaanse
moeder die haar uit Rusland geadop-
teerde zoon met een enkeltje Mos-
kou op zak terug wilde sturen. Want
het kind had toch erg veel nare trek-
jes, en daar hadden die Russische
smeerlappen niets van gezegd toen
ze hem uit het weeshuis meenam,
en nou zat ze toch met een kat in de
zak. 

Nog stuitender was de video op You-
Tube van een Amerikaanse therapeut
die een jongen van een jaar of twaalf,
dertien, tegen zijn zin vasthoudt en
er onder het mom van therapeutische
healing zeer stevig tegen aan
schreeuwt. Ik leer dat de video in de
jaren tachtig is gemaakt, en dat veel
therapeuten toen dachten een kind
eerst te moeten ‘breken’. Nadat ik
heb achterhaald dat die therapeut
achter de tralies is beland bestudeer
ik nog even de wereldwijd toege-
paste maar zeer omstreden ‘holding
therapy’ en dan ben ik al die negati-
viteit wel weer zat. 

Herhaling
Ouders, en zeker pleegouders,
weten het allang: Beter dan vage
therapieen, te stricte regels en harde
discipline zijn een gezellig thuis, een
beetje structuur en veel oprechte
aandacht, warmte en liefde. En voor
de rest vertrouwen we op de kracht
van de herhaling. 

Mijn pleegdochter is er een ster in,
dat herhalen: “ik ben een kutkind.
Doe ik het weer niet goed. Ik kan ook

niks. Wat ben ik toch stom. Bederf ik
het weer”. 

Maar baas boven baas: ik kan er ook
wat van. In de kern ben ik nostalgisch
aangelegd en beginnen veel zinnen
standaard al met “ Wist je nog
toen...” 

Waar vrienden en familie mijn talloze
anekdotes uit het verleden al kennen
en zich oogrollend afwenden, kijkt
mijn dochter vaak stralend op wan-
neer ik los ga: “Wist je nog toen we
in de Efteling vier keer achter elkaar
in Droomland gingen?”. “Wist je nog
toen het aan het strand onverwachts
mooi weer was en dat je toen met
jurk en al de zee instapte?”.  “Wist je
nog toen je van de bank afgleed toen
je boos was en ik zo moest lachen?”.
“Wist je nog toen we samen met

oma heel laat opbleven om The
Sound of Music uit te kijken?”. “Wist
je nog toen we pech onderweg had-
den op vakantie, en dat Bart de auto
maakte met jouw haarelastiekje?”. 

Ik vind steeds meer steun voor deze
insteek. Vooraanstaande psychologen
richtten zich meer en meer op het
nu, en op het beleven van positieve
ervaringen, zo vaak mogelijk herhaald.
Zo ontstaat er een band, een echte
connectie, en vertrouwen in de
ander, en zichzelf. 

“Mam, wist je nog dat ik voor het
eerst mama tegen je zei?”. “Ja schat,
dat weet ik nog heel goed. Het was
op vakantie in Frankrijk”. “Fijn he
mam, dat we dat allebei nog weten”.
“Ja, heel fijn en bijzonder”.

Wie zich online een beetje wil verdiepen in de wereld van hechtingsproblematiek komt de meest absurde

artikelen tegen. Zo stuitte ik op eens op een Amerikaanse site waarop adoptiemoeders elkaar van

adviezen voorzien. Nuttige tips las ik (sta niet tegenover je kind, maar ernaast), tot het langzaam tot me

doordrong dat het lieve, gezellige sfeertje beslist wat grimmiger was geworden (Zorg dat ze het nooit

van je winnen! Nooit!. Laat ze weten wie er de baas is!).

COLUMN PLEEGMOEDER MARRIT: WIsT jE NOG?
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René en Annemariek hebben zelf drie
biologische kinderen. De kinderen
vonden het hartstikke gezellig dat er
eens in de maand iemand kwam
slapen. Omdat de eigen kinderen al
in de pubertijd waren, heeft het
pleeggezin er bewust voor gekozen
tieners op te vangen. 

Crisispleegzorg
Na de weekendplaatsing van het
meisje, heeft het gezin op de lijst
gestaan voor noodbedden. “Omdat er
in die periode ’s nachts geen crisis-
opvang nodig bleek te zijn, konden
wij niets voor pleegzorg betekenen.
Toen zijn wij door een begeleider
pleegzorg benaderd om crisispleeg-
ouders te worden. We hebben in een
periode van ongeveer 10 jaar een
aantal kinderen opgevangen voor
een korte periode”, aldus René. “Het
was altijd even wennen wanneer er
een nieuw pleegkind kwam. Je kent
elkaar niet en je gaat wel meteen
met elkaar samenwonen”. 

In crisispleeggezinnen blijven pleeg-
kinderen meestal een aantal dagen
of weken wonen. Daarna gaan de
pleegkinderen naar huis of naar een
ander pleeggezin, waar ze langer
kunnen verblijven. Doordat René van
te voren wist dat de pleegkinderen
snel weg zouden gaan, heeft hij er
niet veel moeite mee gehad om
weer afscheid te nemen. Ook zijn
gezin kon hier goed mee omgaan.  

Nieuwe wereld
René vertelt, dat hij via zijn eigen
netwerk niet eerder in aanraking was
gekomen met andere pleeggezinnen
en/of pleegkinderen. Hierdoor was
pleegzorg voor hem een hele nieuwe
wereld.  Er gebeurde heel erg veel in
een korte tijd! “We leerden de ouders
van het pleegkind kennen en kregen
een keer de politie op bezoek. We
realiseerden ons steeds meer, dat
sommige kinderen op vroege leeftijd
al heel veel hebben meegemaakt en
dat er grote verschillen zijn in de ma-

nier waarop kinderen worden op -
gevoed”, aldus René. De begeleiding
vanuit de pleegzorgbegeleiders ver-
liep heel soepel. René vond het heel
fijn om met iemand te kunnen sparren
wanneer zij het als pleeggezin even
niet meer wisten. We konden heel
laagdrempelig een gesprek voeren
over hoe het met de pleegkinderen
ging: “ik wist dat er iemand achter
me stond, deze morele steun vond ik
heel erg fijn”.

Tien jaar pleegzorg
René en Annemariek stoppen na 10
jaar met pleegzorg. Zij merken dat
hun leven veranderd is en steeds
drukker wordt. De eigen kinderen
worden volwassen. Zelf hebben ze
een drukkere intensievere baan ge-
kregen en zijn ’s avonds vaker afwe-
zig. Om pleegkinderen te kunnen
begeleiden en op te vangen vinden
René en Annemariek het belangrijk
om veel thuis te zijn. Momenteel
kunnen zij dit niet meer bieden. 

René blijft wel officieel mentor van één
van de pleegkinderen. Hij behartigt
haar belangen t.a.v haar verzorging,
verpleging, behandeling en begelei-
ding. Ook adviseert en steunt hij
haar bij het nemen en naar buiten
brengen van beslissingen. 

De tip van René naar (nieuwe) pleeg-
ouders is: “Relax... je moet niet te
veel willen en zeker niet te veel willen
opvoeden. De pleegkinderen verdie-
nen vooral rust. Het is belangrijk dat
ze zich vertrouwd voelen binnen een
pleeggezin”. 

René en Annemariek kozen voor pleegzorg nadat een voormalig arts van Kenter jeugdhulp een lezing

over pleegzorg kwam geven in de kerk, waar René theoloog en protestants predikant is. De arts zocht

specifiek een pleeggezin voor een bepaald meisje. Ze vertelde dat er een tekort aan pleeggezinnen was

en de nood hoog. René en Annemariek stonden hier meteen voor open. Ze besloten zich beschikbaar te

stellen als weekendpleegouders. Na de screening kwam het meisje eens in de maand een weekend logeren. 

RELAx… NIET TE vEEL WILLEN OPvOEDEN
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POR-AvOND - 22 MEI 2018 - ‘DE RECHTEN vAN HET PLEEGKIND’,
DOOR MARIsKA KRAMER 

Op dinsdagavond 22 mei 2018 organiseert de Pleegouderraad (POR)
van Kenter jeugdhulp weer een speciale avond voor haar pleeg -
ouders. Het thema is dit keer: “de rechten van het (pleeg)kind”.
Mariska Kramer komt ons hierover vertellen. 

blogster en schrijfster Inge vandeweege brengt haar eerste boek uit:
‘Een (h)echte uitdaging. Pleeg kinderen opvoeden met vallen en op-
staan.’ Een boek met ervaringsverhalen, inzichten en tips geschreven
voor pleegouders. blogster en schrijfster Inge vandeweege, brengt
na haar blog nu haar eerste boek uit. Het is een boek met een per-
soonlijk verhaal, actuele pedagogische inzichten en bruikbare
tips. Inge wil graag pleegouders inspireren om pleegkinderen met
gedragsproblemen anders aan te pakken. 

Mariska Kramer (1973) studeerde
rechten aan de Vrije Universiteit,
Amsterdam. Vanuit deze praktijkstage
bij het bureau voor de kinderrechter
aan de Amsterdamse rechtbank
raakte zij geïnteresseerd in de kinder-
bescherming. Zij studeerde af op een
praktijkonderzoek bij de voogdij-
en gezinsvoogdij-instelling William
Schrikker Stichting. Daarna volgde zij
de opleiding tot advocaat.

In haar loopbaan als advocaat en als
juridisch stafmedewerker bij het
Leger des Heils, afdeling Jeugdbe-
scherming & Reclassering speciali-
seerde zij zich steeds meer in de
jeugdbescherming en de pleegzorg in
het bijzonder. Mariska Kramer geeft
regelmatig lezingen en cursussen,

met name over de rechtspositie van
pleegouders. Ze schreef het boek
‘Paraplu voor pleegouders’. In dit
boek staat toegankelijke informatie
over recht en pleegzorg.

De lezing wordt gegeven op het
hoofdkantoor van Kenter Jeugdzorg,
Middenduinerweg 44 te Santpoort-
Noord. 

Programma
19.00 uur: Inloop met koffie of thee
19.30 uur: Lezing Mariska Kramer met
gelegenheid tot stellen van vragen. 
22.30 uur: Afsluiting avond. 

Pleegouders en begeleiders pleegzorg
kunnen zich opgeven via het e-mail-
adres: POR@kenterjeugdhulp.nl 

Inge Vandeweege publiceerde onge-
veer een jaar geleden haar eerste
blogpost. In haar wekelijkse blog
schrijft Inge over haar pleegkinderen.
Ze heeft het over haar zoektocht naar
een opvoeding die werkt voor deze
kinderen met een spreekwoordelijk
rugzakje en over haar falen als opvoe-
der. Opvoeden met vallen en opstaan
dus. De blog en bijhorende website

bleken een voorbereiding op het gro-
tere werk: een eigen boek. Met het
boek ‘Een (h)echte uitdaging’ wil Inge
pleeggezinnen een hart onder de riem
steken. Pleegouders vinden herkenning
in haar verhaal omdat ze een erva-
ringsdeskundige is. Ze blijft niet bij de
pakken zitten, maar ze gaat op zoek
naar wat wel werkt bij pleegkinderen
met hechtingsproblemen en trauma. 

Ze deelt haar kennis en ervaring in be-
grijpelijke taal en geeft talloze prakti-
sche tips. Ze haalt haar inspiratie uit
opvoedingsboeken, artikels en we-
tenschappelijke onderzoeken. 

Ook voor andere opvoeders
Naast pleegouders kunnen andere
ouders en opvoeders eveneens iets
opsteken van het boek. Het boek
is bedoeld voor pleegouders, maar
iedereen die in
contact komt met
kinderen met
moeilijk gedrag,
kan iets leren uit
het boek van
Inge. 

bOEK: EEN (H)ECHTE UITDAGING
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Het doel van de buddypleegouder is startende pleegouders
te steunen. De buddy kan specifieke vragen van de pleeg-
ouder beantwoorden en/of ervaringen delen. Daarnaast
kunnen de buddy’s onervaren pleegouders steunen en
de weg wijzen in het “land van de pleegzorg”.

Een luisterend oor of een praktische tip kan net het zetje
zijn dat je als pleegouder verder helpt. Buddy’s kunnen
vragen beantwoorden over hoe je als pleegouder om kan
gaan met loyaliteiten. Of de vraag of het gedrag van je
pleegkind normaal puber gedrag is of specifiek probleem -
gedrag? Natuurlijk is de begeleider pleegzorg beschik-
baar voor deze vragen. Het kan zijn dat dit soort vragen
gemakkelijker te delen zijn met een gelijkgestemde ervaren
pleegouder, die precies weet en aanvoelt wat een pleeg-
ouder bedoelt. 

Motivatie pleegouderbuddy
Ben jij die pleegouder, die zijn of haar kennis en ervaring
in pleegzorg verder kan en wil uitbreiden? Wil je naast je
eigen pleegkinderen ook andere pleegkinderen en hun
pleegouders helpen? We zoeken pleegouders, die hun
netwerk willen verbreden en hun kennis en ervaring met
veel enthousiasme willen overdragen aan anderen. 

bent u de pleegouder, die naast uw werk en pleeggezin een extra uitdaging

zoekt? Kenter jeugdhulp zoekt ‘buddy’s’, ervaren pleegouders, die in staat

zijn nieuwe startende  pleegouders in de eerste 3 maanden te coachen.

Profiel pleegouderbuddy
Kenter Jeugdhulp zoekt enthousiaste pleegouders met
minimaal 2 jaar ervaring. De pleegouder moet in staat zijn
voldoende afstand te nemen van de eigen plaatsing(en). 

We zoeken positief ingestelde pleegouders met coachende
vaardigheden. De pleegouder kan gemakkelijk contact
leggen en erkenning geven aan de zoektocht van de on-
ervaren pleegouder. Hij/zij sluit aan, relativeert, reflec-
teert en is empathisch. De buddy is in staat de  taak als
buddy af te bakenen en samen te werken met de bege-
leider pleegzorg. De privacy moet gewaarborgd worden. 
De buddy’s zullen zelf ook begeleid worden. 

Als je jezelf als ervaren pleegouder herkent in deze om-
schrijving, schroom niet en meld je aan als pleegouder-
buddy. Dit kan via het e-mail adres: buddypleegouders
@kenterjeugdhulp.nl.

Wil je eerst meer informatie dan kan dat ook. Stuur een
e-mail naar buddypleegouders@kenterjeugdhulp.nl of
bel met Tonny Kortekaas tel: 06-53308166

bUDDyPLEEGOUDERs GEZOCHT  
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De Commissie doet onderzoek in verschillende sectoren
van de jeugdzorg. Pleegzorg wordt onderzocht door ons
team aan de Rijksuniversiteit Groningen. We onderzoeken
onder andere de ervaringen van ex-pleegkinderen die te
maken hebben gehad met geweld in de pleegzorg. Wij
willen dit doen door ex-pleegkinderen te interviewen.
Met het onderzoek willen we begrijpen hoe geweld in de
pleegzorg in de toekomst kan worden voorkomen.

Wij zouden graag in contact komen met meerderjarige
ex-pleegkinderen die open staan voor een interview en
een korte vragenlijst willen invullen. In een persoonlijk
gesprek van ongeveer 1 à 2 uur willen wij dieper ingaan
op uw ervaringen. Het gesprek zal plaatsvinden op een
door u te bepalen plek.

Alle onderzoekers hebben een geheimhoudingsverklaring
getekend en garanderen uw privacy. Als u open staat
voor een gesprek met een van ons, kunt u mailen naar
geweldpleegzorg@rug.nl. Wij nemen vervolgens contact
met u op voor een afspraak.

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de jeugdzorg (Commissie De Winter) doet op verzoek van de regering

onderzoek naar geweld in de jeugdzorg vanaf 1945 tot nu. Zij willen antwoord op drie vragen:

1. Wat heeft er aan geweld plaatsgevonden in de jeugdzorg?

2. Hoe heeft het kunnen gebeuren?

3. Hoe werd het door kinderen ervaren en welke invloed had het op hun latere leven?

Mocht u meer informatie willen over deze studie, dan
kunt u mailen naar bovenstaand e-mailadres. Meer in-
formatie over het onderzoek van de Commissie Geweld
in de Jeugdzorg is te vinden op www.commissiegeweld-
jeugdzorg.nl.

Hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Prof. Hans Grietens (projectleider), Danielle Zevulun,
Mijntje ten Brummelaar en Esther van der Meer

Sectorstudie Geweld in de Pleegzorg - geweldpleegzorg@rug.nl
www.commissiegeweldjeugdzorg.nl

WAs U PLEEGKIND IN DE PERIODE 1945 TOT HEDEN?
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Luciano (nu 10) kon niet meer bij zijn
moeder wonen. Hij kwam in een
pleeggezin – volgens de nieuwe
Jeugdwet het beste alternatief. Zijn
moeder en pleegvaders over pleeg-
zorg in de praktijk.

Voor het eerst sinds een tijd regent
het weer. Jessica Gibbon merkt het
niet, ze loopt en loopt door de stra-
ten van Den Haag, huilend. Het is
dinsdag 9 april 2013. Vanmorgen
heeft ze bij het schoolhek afscheid
genomen van haar zoons, Ilyas van
acht en Luciano van zes. “Tot van-
middag!”

Ze was ervan overtuigd geweest dat
de rechter haar nog een kans zou

geven. Jeugdzorg had om een uit-
huisplaatsing verzocht, maar het
ging juist beter. Haar gewelddadige
ex was uit hun leven verdwenen, ze
was afgekickt en ze had al een paar
jaar vast werk. Goed, Ilyas had ge-
dragsproblemen maar daar kreeg hij
hulp voor.

Aan de eisen van Jeugdzorg, dat ze
samen een intensieve gezinstherapie
zouden volgen, intern in een instelling
in Barendrecht, en dat ze zou breken
met haar nieuwe vriend, had ze ge-
weigerd te voldoen. Ilyas had hulp
nodig, vond ze, niet het hele gezin.
En haar vriend was juist erg begaan
met haar en de kinderen. 

Zo ferm als ze het Paleis van Justitie
in Den Haag binnen was gelopen, zo
lamgeslagen kwam ze een uur later
naar buiten. De rechter had besloten
de kinderen toch ‘tijdelijk’ uit huis te
plaatsen. Ze was woedend geworden,
had geschreeuwd en gehuild. Direct
na de zitting belde een Jeugdzorg -
medewerker naar school: “De kinderen

mogen niet met Jessica mee.” Haar
moeder zou Ilyas ophalen en bij zich
houden tot er plaats was in een
gezinsvervangend tehuis, waar pro-
fessionele begeleiding voor hem zou
zijn. Luciano, die zulke begeleiding
niet nodig had, zou voorlopig naar
het pleeggezin in Waddinxveen gaan

waar hij al een tijdje in de weekenden
kwam. 

Jessica (38) vertelt aan de keuken -
tafel in haar flat in Gouda. Helder
formulerend, haar donkerblonde haar
in een vlecht. “Vroeger kropte ik alles
op, maar ik heb gemerkt dat het
goed is om erover te praten.”

Kyra, een uit de kluiten gewassen pit-
bull, speelt met een kluif tot die met
veel geraas onder een radiator be-
landt. De hond is pas anderhalf maar
heeft ook al heel wat meegemaakt.
Ze is mishandeld en heeft al acht
bazen versleten. “Ze was in het begin
doodsbang voor mannen, en ze raakt
in paniek als ze alcohol ruikt.” 

Lampen die door het huis vlogen 
Om te begrijpen waarom Jessica’s
leven is gelopen zoals het gelopen is,
moeten we, meent ze, terug naar de
tijd dat ze in groep zeven zat. Toen
randde een groep jongens haar aan
en ging haar vervolgens pesten. Ze
praatte er met niemand over en
“raakte zichzelf kwijt”. Ze ging zwer-
ven, drugs gebruiken.

Op haar veertiende belandde ze in
De Marke, een justitiële jeugdinrich-
ting in Rekken. Hulp of therapie
kreeg ze niet, zegt ze. “Je werd daar
gewoon weggedouwd.” (In de periode
dat Jessica er zat, van 1993 tot 1995,
verschenen verschillende rapporten
over De Marke waaruit onder meer
pedagogisch wanbeheer zou blijken.)
Met vallen en opstaan probeerde ze
een normaal bestaan op te bouwen.
Soms lukte dat een poos, maar het
bleef moeilijk om, zoals ze het zelf
zegt, “volgens de regels te leven”. Op
haar 25ste raakte ze zwanger. Een
kans om zichzelf en de buitenwereld te
bewijzen wat ze waard was, zo besloot

‘ vOLGENDE  WEEK  WOENsDAG KOMT jE MOEDER WEER’

Uit NRC Handelsblad van 23-12-2017 - Tekst brigit Kooijman 
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ze, ook al zou ze het kind alleen moe-
ten opvoeden omdat de vader geen
contact meer wilde. Toen Ilyas nog
een baby was, raakte ze opnieuw
zwanger, van een man die net als zij
worstelde met een drugsverslaving.
Luciano’s vader bleef, maar ze hadden
vaak ruzie. Soms ook waren ze een
knus gezinnetje met zijn vieren. Totdat
de drugs het definitief overnamen.
Ruzies, mishandelingen, serviesgoed
en lampen die door het huis vlogen,
Jessica die zichzelf opensneed met
de scherven. Ze was boos op de hele
wereld. Speed putte haar lichaam uit.
Vier tot vijf gram per dag gebruikte
ze op het laatst, tot ze ’s nachts niet
meer sliep en broodmager was. Soms
was er geen geld voor eten. Uitein-
delijk ging ze zelf naar de politie,
nadat haar vriend op een avond had
gedreigd haar en de kinderen te ver-
moorden. Even later stond Bureau
Jeugdzorg op de stoep. 

Hartvormig tegeltje
Zo’n veertig kilometer zuidelijker, in
Dordrecht, is Peter Duimel in het
voorjaar van 2013 een kinderkamer
aan het schilderen. Hij en zijn man
Danny zijn net in dit nieuwe huis ge-
trokken. Hun vorige flat was prima
voor twee mensen, maar niet geschikt
voor een gezin. En een gezin vormen
is wat hij en Danny ontzettend graag
willen, al vanaf het moment dat ze
elkaar in 2007 ontmoeten, als hij 37
is en Danny 22. Of nee, in het begin
was het vooral Danny, die al van
jongs af kinderen wil. Peter moest
even wennen aan het idee, maar
kijkt er inmiddels net zozeer naar uit. 

Toen bleek dat Peter te oud was voor
adoptie, waren ze zich gaan verdiepen
in langdurige pleegzorg. Ze meldden
zich aan voor een informatieavond
van Horizon, de pleegzorgorganisatie
in hun regio, en volgden daarna een
half jaar lang een cursus voor aan-
staande pleegouders. Wekelijks een
dik pak papier mee naar huis. Ze

werden uitgebreid gekeurd, en ge-
schikt bevonden. Sinds een half jaar
wachten ze op de komst van een
kind. De juiste ‘match’ is er niet zo
maar. Het is vooral belangrijk dat de
karakters bij elkaar passen. Gezien
Peters leeftijd kunnen ze een kind
van tussen de zes en negen jaar ver-
wachten. 

Beneden op de parkeerplaats ziet hij
Danny aan komen lopen, die naar de
bouwmarkt is geweest. Op hetzelfde
moment gaat Peters telefoon. Met
de verfroller nog in zijn hand neemt
hij op. Het is Danny, die kennelijk
niet kon wachten tot hij binnen was.
“Pleegzorg heeft gebeld,” zegt hij.
“Nu gaat het echt gebeuren.” 

Een andere keukentafel, een andere
hond: Salsa. Klein, schichtig, geadop-
teerd uit Spanje. ‘Family is a little
world that is created with love’ staat
er op een hartvormig tegeltje in de
wc. De komst van Luciano in de
zomer van 2013 betekende voor

Peter en Danny (nu 48 en 31) de ver-
vulling van een diepe wens. Toch
wisten ze vooraf dat een pleegkind
opvoeden niet eenvoudig zou zijn.
Danny: “Sommige deelnemers aan
de pleegzorgcursus zag je op een
roze wolk binnenkomen, zij dachten
even een baby’tje te komen ophalen.
Die mensen haakten al snel af. Wij
hadden veel gelezen over wat pleeg-
zorg inhoudt. Zo wisten we dat hech-
tingsproblemen bij deze kinderen
vaak voorkomen, als gevolg van ver-
waarlozing of omdat de ouders aan
drugs of alcohol verslaafd waren.” 

spruitjes 
Op verzoek van Luciano eten ze
bloemkool, de allereerste avond dat
hij bij hen woont. Eigenlijk heeft hij
om spruitjes gevraagd, maar het is
eind juli en dan zijn er geen spruitjes.
Hij wil alles apart op zijn bord: eerst
het vlees, en als dat op is de aard -
appelen, en daarna de groente. Dan
weet hij tenminste wat hij eet. Die
nacht barst er een hevig onweer los,
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waar Luciano ongestoord doorheen
slaapt. 

Zoals 70 procent van alle pleegkinde-
ren heeft Luciano last van hechtings-
problematiek, die zich uit in druk en
recalcitrant gedrag, driftaanvallen en
concentratiemoeilijkheden. Behalve
aan liefde en aandacht heeft hij een
sterke behoefte aan rust, orde en
regelmaat, en aan een duidelijke en
consequente bejegening. De eerste
tijd is moeilijk, al zullen Peter en
Danny dat woord zelf niet gebruiken.
“Iedere dag douchen en tanden
poetsen bijvoorbeeld was voor hem
niet normaal, wij vonden dat wel
nodig. Daar ging hij erg tegenin. Dat
deed hij met alles. Hij probeerde ons
uit, keek hoe ver hij kon gaan. Wij
waren daar op voorbereid, het hoort
echt bij die hechtingsstoornis .” On-
verstoorbaar proberen Danny en
Peter rust en veiligheid te brengen in
het leven van Luciano. Als blijkt dat
vliegvakanties niet mogelijk zijn met
hem, omdat er te veel onvoorspel-
bare factoren zijn waar ze hem niet
op kunnen voorbereiden, nou, dan
houden ze het gewoon bij vakanties
in eigen land. 

Wel schrikken ze soms als wéér de
naam van de leerkracht in het
schermpje van hun telefoon ver-
schijnt. Op school heeft hij niet alleen
grote moeite zich te concentreren,
hij heeft ook vaak ruzie met andere
kinderen. 

Drie gebroken ribben
In die tijd gaat het met Jessica niet
goed. Haar nieuwe vriend, met wie
ze niet mocht omgaan van Jeugd-
zorg, blijkt ineens toch gewelddadig
te zijn, net als haar vorige vriend, de
vader van Luciano. Hij gooit haar van
de trap, een andere keer belandt ze
in het ziekenhuis met drie gebroken
ribben. Toch blijft ze nog een hele
tijd bij hem. Harddrugs gebruikt ze
niet meer, maar ze blowt wel veel.

Het ergste van alles is misschien wel
haar woede. Die vergalt alles. Ze
verwaar loost zichzelf en haar huis,
verbreekt het contact met haar moe-
der en broer. Haar vader, op wie ze
erg gesteld is, overlijdt.

Anderhalf jaar na de uithuisplaatsing,
in oktober 2014, besluit de rechter
dat de voogdij van Luciano en Ilyas
bij Jeugdzorg komt te liggen. Jessica
raakt definitief het ouderlijk gezag
kwijt. Tot dat moment had ze zich
vastgehouden aan de gedachte dat
haar kinderen ooit weer bij haar zou-
den komen wonen. Officieel was de
uithuisplaatsing immers ‘tijdelijk’. Zo
voelde dat voor haar ook. Zolang de
deur op een kier stond, bleef ze hopen. 

De eerste ontmoeting met Danny en
Peter, in een kantoortje van Jeugd-
zorg in Gouda, was, in haar woorden,
‘niet grappig’. Ze was kwaad weg -
gelopen. Maar deze onherroepelijke
beslissing van de rechter schudt haar
wakker. Ze besluit zich te schikken en
te proberen om een goede moeder-
op-afstand te worden. Haar kinderen
konden ze afnemen, maar haar moe-
der-zijn niet. Ze meldt zich aan voor
schuldhulpverlening, slaagt erin te
stoppen met blowen en herstelt het
contact met haar familie. 

Pandabeer
Ook bij Luciano is er een kentering in
2014. Danny en Peter zitten op de
tribune in het zwembad aan de

Cijfers Pleegouders

21.685
kinderen zaten vorig jaar in een pleeggezin. Er waren 16.647 pleeggezinnen
in Nederland. 

70
procent van de pleegkinderen heeft in enige mate last van een hechtings-
stoornis. De gevolgen zijn onder meer gedragsproblemen en concentratie-
moeilijkheden. 

2.471
nieuwe pleeggezinnen kwamen er in 2016 bij. 
In de nieuwe Jeugdwet staat dat kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen
wonen bij voorkeur niet in een instelling, maar in een pleeggezin of een
kleinschalig gezinshuis worden geplaatst. Dat betekent dat er meer pleeg-
ouders nodig zijn. 2.875 gezinnen stopten vorig jaar met pleegzorg. Een
rapport van Jeugdzorg Nederland dat de relatieve daling onderzocht,
noemt afgelopen zomer als meest waarschijnlijke oorzaak de zwaarte van
het pleegouderschap. Er zijn signalen dat met het afbouwen van jeugd-
instellingen de kinderen die pleegzorg nodig hebben gemiddeld met
zwaardere problemen kampen dan voorheen. 

47
procent van de biologische ouders van kinderen in pleeggezinnen heeft
geen ouderlijk gezag meer. Wel houden zij recht op informatie over en –
onder voorwaarden – contact met het kind. Anders dan bij adoptie wordt
dus van pleegouders verwacht dat ze samenwerken met biologische ouders.
Dat schrikt veel potentiële pleegouders af.

Bronnen: Pleegzorg Nederland en Nederlands Jeugd Instituut
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Sportboulevard, samen met hun
ouders, de pleegoma’s en -opa’s.
Jessica is er ook bij. Luciano ligt in
het water, hij heeft er hard voor
moeten knokken om te mogen af-
zwemmen. Door zijn drukke gedrag
werd hij vaak naar de kant gestuurd
en kwam hij nauwelijks toe aan de
les. Maar nu al die mensen er zijn
speciaal voor hem, is hij gefocust. Als
hij even later zijn diploma uitgereikt
krijgt, springt hij van blijdschap het
water weer in, met diploma en al. 

Na deze triomf is het langzaam steeds
beter gegaan met Luciano. Het gere-
gelde leven, met vaste tijden voor de

dagelijkse dingen, geeft hem houvast.
Dankzij speltherapie heeft hij geleerd
te verwoorden wat hij voelt, en kan hij
hulp vragen als dat nodig is. Binnen-
kort begint hij aan traumatherapie,
om de gebeurtenissen uit zijn jeugd
te leren verwerken. 

Luciano komt thuis van een vriendje.
Enthousiast haalt hij zijn verzameling
Pokémonkaarten tevoorschijn. “Als ik

me rot voel, ga ik naar de vrolijke kij-
ken, niet naar de enge.” Hij wil ook
graag zijn kamer laten zien, met de
legostraaljager en de grote panda-
beer die hij van zijn moeder heeft ge-
kregen. ’s Nachts gebruikt hij hem als
hoofdkussen. Hij is erg vooruit gegaan,
dat vindt hij zelf ook. “In het vorige
huis zat ik om de haverklap in de na-
denkhoek, omdat ik me niet goed
gedroeg. Maar hier weet ik niet eens
waar de nadenkhoek is.” 

Even later, fluisterend: “Er komt er
nog een.” Luciano heeft het over een
tweede pleegkind, waar ruimte voor
is gekomen nu het met hem zo goed

gaat. Danny lacht luid: “Dan beginnen
we weer van voren af aan.” Later
appt Peter dat er een meisje van vijf
bij hen geplaatst gaat worden, Zoë.
De dag voor Kerst zal ze bij hen
komen wonen. 

Gipsafdruk van babyhandje
Jessica loopt naar een glazen vitrine-
kast in de hoek van de kamer. “Dit is
mijn trots.” Planken vol foto’s en

knutselwerkjes, gerangschikt rond
kunstbloemen. Een collage met een
foto van Ilyas die uit papier geknipte
hartjes wegblaast. Luciano in voet-
baltenue. Een gipsafdruk van een
babyhandje. “Al mijn herinneringen
aan mijn kinderen.” Ze is heel blij
met Danny en Peter, net als met het
gezinsvervangend tehuis in Rotterdam
waar Ilyas woont. “Na die beslissing
over de voogdij kwam er rust in mijn
hoofd, en zag ik dat het eigenlijk heel
goed ging met mijn kinderen. Ik huilde
niet meer in de trein terug als ik bij
hen op bezoek was geweest. Door-
dat ik vrede had met de situatie,
werd het voor hen ook makkelijker.
Ik ben nog steeds hun moeder, ik
speel een rol in hun leven en ik word
bij belangrijke beslissingen betrokken,
zoals over de traumatherapie.” 

Ook de afgemeten bezoekregeling  –
Luciano mag ze een keer in de vier
weken anderhalf uur zien, en vier
keer per jaar mag ze hem een dag
meenemen – is geen punt meer.
“Mijn tijd komt nog wel, als ze acht-
tien zijn. Dan kunnen ze zo vaak naar
me toe als ze willen.”

Een oproep op haar telefoon. Het is
vrijdagmiddag, de vaste Skypeafspraak
met Luciano. “Hé, lekker ding, hoe is
het daar? Wat zie je er goed uit! Heb
je nog wat leuks meegemaakt? Was
het niet te koud om te vissen? Nee,
je hebt vast een lekkere dikke jas.
Daar zorgen Peter en Danny wel
voor, dat weet ik zeker. Morgen weer
voetballen, of niet? En volgende week
woensdag komt die vervelende
moeder van je weer langs. Ik neem
Pokémonplaatjes voor je mee. Dag
lieffie. I love you. Tot volgende week.
Krijg ik nog een kus? Slaap lekker
straks. Byebye.”
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Pleegzorg tot 21 jaar
Minister Hugo de Jonge van VWS verkent hoe en onder
welke voorwaarden verlengde pleegzorg tot 21 jaar (als
de jongere en de pleegouder dat willen) de standaard
kan worden in plaats van de uitzondering die het nu nog
is. Dat meldt de minister in een brief aan de Tweede
Kamer. Hij voert de verkenning uit samen met pleeg -
ouderorganisaties, jeugdhulpaanbieders en gemeenten.
Daarin komen aan de orde:
- de wensen van jongeren en pleegouders;
- de organisatorische en financiële aspecten voor

pleegouders, pleegzorgorganisaties en gemeenten;
- is verlengde pleegzorg tot 21 jaar op basis van be-

stuurlijke afspraken mogelijk of is hiervoor een wijzi-
ging van de Jeugdwet nodig?

De uitkomsten van de verkenning worden meegenomen
in het toegezegde programma ‘Zorg voor de Jeugd’ dat
in de loop van april verschijnt.

Fiscaal partners
Met ingang van 1 januari 2018 pleegkinderen en hun
verzorgende ouders als zij elkaars fiscaal partner zijn een
verzoek kunnen doen om niet langer als partner te worden
aangemerkt door de Belastingdienst. Dit kan met terug-
werkende kracht vanaf 2017. Deze maatregel geldt voor
een niet-eigen kind voor wie de pleegouder of verzor-
gende ouder een pleegvergoeding of kinderbijslag heeft
ontvangen. Hiermee wordt de situatie van pleegkinderen
gelijk aan die van andere kinderen binnen het gezin.
Bron: Rijksoverheid

bIj ONs en WAT?!
Ook ervaren pleegouders mogen gebruik mogen maken
van een gratis halfjaarabonnement aangeboden op de
tijdschriften BIJ ONS en WAT?! Het aanbod komt van
Stichting Kinderpostzegels Nederland en de uitgever
Stichting Mobiel. De website is daar niet duidelijk over.
(Aspirant)pleegouders en -gezinshuisouders en mensen
(die overwegen om te gaan) zorgen voor het kind van een
ander kunnen een gratis kennismakingsabonnement
aanvragen. Dit aanbod geldt zowel voor mensen die
pleegouder worden van een bekend kind (uit de familie
of het sociale netwerk) als voor mensen die gaan zorgen

voor een kind dat zij niet kennen. Kenter Pleegzorg stelt
het op prijs als u de gratis verkregen informatie doorgeeft
aan gezinnen, die bijvoorbeeld nog niet zoveel van pleeg-
zorg weten en overwegen pleegouder te worden. 

Cobain
Cobain een nieuwe film van de veelgeprezen regisseur
Nanouk Leopold is. Cobain loopt weg uit zijn nieuwe
pleeggezin omdat hij zich zorgen maakt over zijn moeder
Mia, die hoogzwanger is en een zwervend bestaan leidt.
Als Cobain eist dat Mia hulp zoekt voor haarzelf en de
baby, krijgen de twee knallende ruzie. De film zal in wereld -
première gaan op het filmfestival van Berlijn in februari
2018 (zie ook: nu.nl/film/5058323/film-nanouk-leopold-
geselecteerd-filmfestival-van-berlijn.html). De nationale
première is op 5 april. Hierbij de link naar de trailer van
Cobain: youtube.com/watch?v=AhwSJtsgmFg

Margreet visser
Margreet Visser, klinisch psycholoog
KJTC, heeft meegewerkt aan een ar-
tikel in Augeo Magazine over kinde-
ren in armoede. Zie het onderdeel
“brief aan...”: Brief aan een groeps-
begeleidster

Alle kinderen moeten kunnen meedoen
Schoolreisjes, sporten, muziekles, je
verjaardag vieren, een dagje uit. Het
lijkt zo gewoon dat alle kinderen en
jongeren (0 – 21 jaar) dit kunnen
doen, maar niet elke ouder kan dit
betalen. 1 op de 9 kinderen groeit namelijk op in ar-
moede. Kansen voor alle Kinderen is er voor ze, zodat
ook zij kunnen meedoen! Voor een aanvraag bij een
fonds is het feit dat de pleegzorgvergoeding niet voldoet,
niet meer acceptabel. De fondsen keren alleen nog uit
aan kinderen, die in armoede leven. 

W I sT U DAT...
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De basic Trustmethode is ontwikkeld om gezinnen met een

kind dat verminderd basisvertrouwen (c.q. onveilige

gehechtheid) heeft te helpen.

De Universiteit van Amsterdam rondde in 2012 een onder -
zoek af naar de effecten van de Basic Trustmethode bij
20 geadopteerde kinderen en hun opvoeders. De resul-
taten lieten zien dat de opvoeders zes maanden na het
volgen van de Basic Trust behandeling minder gedrags-
problemen bij hun kind zagen. Moeders rapporteerden
een toename in basisvertrouwen; zij zagen minder on-
veilig gehechtheidsgedrag bij hun kind. Om nog beter te
snappen hoe de Basic Trustmethode leidt tot positieve
uitkomsten bij adoptiegezinnen, is er onlangs een
tweede onderzoek afgerond door de Universiteit van
Amsterdam.

sensitiviteit en Mind-mindedness
De Basic Trustmethode is erop gericht om de vaardig -
heden van opvoeders te versterken die belangrijk zijn
gebleken voor de ontwikkeling van basisvertrouwen.
De twee belangrijkste opvoedkenmerken die een veilige
hechting voorspellen zijn sensitiviteit en mind-mindedness.
Sensitiviteit gaat over het vermogen van opvoeders om
de lichamelijke en emotionele signalen van het kind te
herkennen en een goed afgestemde reactie op de signalen
te geven. Een sensitieve reactie is bijvoorbeeld het troosten
van een kind als het verdrietig is. 

betekenis geven aan gedrag en benoemen binnenwereld
De andere voorspeller van basisvertrouwen is mind-
mindedness en is nauw verwant aan sensitiviteit.
Mind-mindedness is het vermogen van opvoeders om
gevoelens en gedachten van het kind te begrijpen en
deze te benoemen tijdens het contact met het kind. Een
mind-minded opvoeder let dus niet alleen op bepaald
gedrag van een kind maar geeft betekenis aan het gedrag
door steeds na te gaan wat het kind vanbinnen zou kun-
nen voelen, denken of willen op dat moment.
Ook helpt het benoemen om de binnenwereld van het
kind te organiseren en maakt het daarmee de sociale en
innerlijke wereld veilig en voorspelbaar voor het kind.
Opvoeders laten sensitief en mindminded gedrag
meestal al van nature zien. Echter, wanneer een kind een
tekort aan basisvertrouwen heeft, is het nodig dat op-
voeders dit opvoedgedrag gaan maximaliseren. Op deze
manier kan het kind een inhaalslag maken wat betreft
zijn/haar vertrouwen in zichzelf en anderen.

Toename
De vragen die centraal stonden in het recent afgeronde
onderzoek was of de Basic Trustmethode daadwerkelijk
leidt tot een toename van sensitief en mind-minded
gedrag bij opvoeders. In totaal deden er 53 adoptie -
gezinnen mee aan het onderzoek. 

Lees verder: basictrust.com/bestanden/467458/Basic-Trust-Basics-
extra-editie-2017.pdf?letter_id=53850&mail_letter=322787

DE bAsIC TRUsTMETHODE IN ONDERZOEK: bELANGRIjKsTE
vAARDIGHEDEN vOOR bAsIsvERTROUWEN
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Emotionele nabijheid
In dit artikel wordt een tegengestelde benadering bepleit.
Door middel van de Basic Trustmethode kan de opvoeder
in relatief korte tijd geleerd worden het kind te helpen
de gemiste kans alsnog te pakken, toch nog een veilige
gehechtheid te ontwikkelen. Juist emotionele nabijheid
en opbouw van de relatie zijn daarbij van cruciaal belang.
Een adequate aanpak blijkt dan juist op zeer vruchtbare
bodem te vallen. Het kind durft weer vertrouwen te stellen
in zijn opvoeders.

Gepleit wordt om de termen ‘geen-bodem-syndroom’ en
‘bodemloos’ snel naar de prullenbak te laten verdwijnen
en te zien als tijdsgebonden woorden, stammend uit een
periode waarin er nog geen behandelmethoden voor-
handen of in elk geval te weinig bekend waren. Als we
deze woorden schrappen en vervangen door bijvoorbeeld
een kind met ‘hechtingsproblemen’ of ‘een angstige ge-
hechtheid’ of liever nog ‘een gebrek aan basisvertrouwen’
wordt aan de betreffende kinderen tenminste recht gedaan.

Hechtingsproblemen oftewel een gebrek aan basis -
vertrouwen
Over het belang van een goede gehechtheid is ieder het
eens. Het is de basisvoorwaarde voor een gezonde sociaal-
emotionele, verstandelijke en motorische ontwikkeling.
Om verschillende redenen wordt de gehechtheids -
ontwikkeling bij veel kinderen verstoord. Een adoptie- of
pleegkind bijvoorbeeld heeft altijd te maken gehad met
één of meer overplaatsingen alvorens het in een pleeg-
of adoptiegezin terecht kwam. Alleen dat gegeven al vormt
een risicofactor voor de ontwikkeling van een veilige
gehechtheid.

Bij veel kinderen kunnen de omstandigheden waarin het
opgroeide tijdens de zwangerschap en de eerste weken,
en vaak ook in de maanden en jaren daarna, allesbehalve

Kinderen zonder bodem bestaan niet. Nog te vaak treedt een zekere verlamming op na de diagnose ‘hechtings-

problematiek’ of, erger nog, ‘reactieve hechtingsstoornis’. soms komt de aanpak vervolgens neer op ‘structuur en

emotionele distantie’. De rationale achter dit standpunt is dat een kind zijn kansen gemist heeft in een fase waarin

de ontwikkeling van gehechtheid centraal staat en dat herkansingsmogelijkheden gering zijn. De opgave voor op-

voeders zou moeten zijn te leren leven met deze ‘handicap’ van het kind, onder andere door emotioneel niet te

dichtbij te komen en te pogen door middel van een stevige externe structuur (regels gecombineerd met consequente

reacties van de opvoeder) ernstige ontsporingen te voorkomen. Afhankelijk van het uithoudingsvermogen van

vooral de opvoeder en de mate waarin ontsporingen zich voordoen volgt vroeg of laat vaak een uithuisplaatsing.

optimaal geweest zijn. Een kind kan al op zeer jonge leef-
tijd te maken hebben gehad met mishandeling, verwaar-
lozing, misbruik, ondervoeding, gevolgen van drugs- of
alcoholgebruik, en dergelijke. Maar ook minder extreme
omstandigheden, zoals een ziekenhuisopname, een
scheiding, een postpartum depressie, kunnen van in-
vloed geweest zijn op de ontwikkeling van de gehecht-
heid. Juist de eerste periode is van groot belang voor de
vorming van een veilige gehechtheidsrelatie. Het kind
ontwikkelt als baby een basisgevoel van veiligheid en ver-
trouwen als de ouder zich goed in kan leven in wat het
kind nodig heeft, met andere woorden sensitief is, en
adequaat reageert op het kind, dus responsief is.

Het kind krijgt daarmee een gevoel van bestaansrecht,
van er te mogen zijn, een ‘ikbesef’ en leert bovendien
zijn emoties te reguleren. Dat vertrouwen dat zijn opvoeder
er is voor hem en er altijd zal blijven wordt veilige ge-
hechtheid genoemd.

Lees verder: basictrust.com/index.php?page=/main.php?id=4540

bODEMLOOs?  -  HANs vAN DER HAM 
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veilige gehechtheid versus verstoorde gehechtheid.
Hoe ontstaat een veilige hechting?
Om te begrijpen wat hechtingsproblemen zijn, is het be-
langrijk om eerst te weten hoe een veilige hechting tot
stand komt. 

De hechting van een kind begint bij de zwangerschap.
Dan kan er al contact met het kind gemaakt worden. Dit
betekent dat een baby in staat is om signalen op te vangen
in de buik. Als de zwangerschap goed en zonder te veel
stress is verlopen, wordt de baby geboren en kan hij aan
een stabiele volgende fase beginnen, buiten de buik van
de moeder. Kinderen die veilig gehecht zijn hebben een
goede balans tussen exploratiedrang en gehechtheids-
gedrag. Zij durven nieuwe taken aan te gaan, zijn angstig
wanneer de moeder uit het zicht is en zoeken toenadering
bij terugkomst, waarna ze weer verder durven te explo-
reren. Het is belangrijk dat de moeder sensitief, coöperatief
en toegankelijk is. Een veilige hechting zorgt ervoor dat
het kind angst en stress kan reguleren. Dat is de basis die
nodig is voor een kind om veiligheid te voelen en zich
verder te ontwikkelen in exploratie, spelen en leren.  

Kinderen die goed gehecht zijn kennen gevoelens van
trots, voelen zich waardevol als mens en hebben vertrouwen
in zichzelf en in hun eigen mogelijkheden. Ook hebben
zij het gevoel dat zij mensen in hun omgeving kunnen
vertrouwen en weten zij dat deze het beste met hen voor
hebben.  

Wat zijn de verschillende vormen van verstoorde
gehechtheid?
Esther Groenewegen legt het uit in haar boek. Ook geeft
ze tips voor de docenten hoe ze met deze kinderen in de
klas moeten omgaan. 

Esther Groenewegen heeft een e-book geschreven

“Monster in de klas”,  dat u gratis kunt downloaden via

haar website: alshechtennietvanzelfgaat.nl/

bOEK: MONsTER IN DE KLAs

De stichting JiP (jongeren in pleeggezinnen) organiseert
ook in 2018 weer een zomerkamp voor jongeren.

Het zomerkamp 
Het zomerkamp wordt gehouden van zondag 5 augustus
tot en met vrijdag 10 augustus 2018. Dit zomerkamp is
voor (pleeg)kinderen in de leeftijd van 12 jaar  t/m 16
jaar. De kosten voor deze week bedragen € 180,-  De
kampweek wordt gehouden in het dorpje de Moer nabij
de Drunese duinen in Noord-Brabant. Het kamp staat in het
teken van workshops, zwemmen, sport, spel, disco, in-
spanning en ontspanning,  gezelligheid en ga zo maar door.
Het zomerkamp heeft een maximum van 40 jongeren.

Behalve genoemde activiteiten  is er ruimte om met lot-
genoten verhalen en ervaringen te delen. Je ontmoet an-
dere pleegkinderen en je ontdekt dat er veel meer van
deze jongeren dezelfde dingen meemaken. De leiding be-
staat uit een groot aantal vrijwilligers die werkzaam zijn
binnen pleegzorg, studerend zijn in deze richting, affini-
teit hebben met de doelgroep of zelf pleegouder zijn. 

Heb je zin om mee te gaan?
Meld je snel aan!

Dit kan door het aanmeldformulier van de website
www.stichtingjip.nl van de stichting te downloaden,  in
te vullen, te (laten) ondertekenen en op te sturen.

Heb je nog vragen?
Bezoek onze website www.stichtingp.nl of bel Koen Melis
06-40739639. Mailen kan ook koenmelis@ziggo.nl.

vind jij het leuk om mee te gaan op kamp? Andere

(pleeg)jongeren te ontmoeten, veel activiteiten te on-

dernemen en een hoop lol te maken?

j IP ZOMERKAMP
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DEELTIjD
Voor Rody (8) wordt een deeltijd-
pleeggezin gezocht voor twee week-
enden per maand. Rody groeit op bij
zijn grootouders. Rody is een lief,
maar ook druk jongetje. Hij is graag
buiten, waar hij constant in de gaten
gehouden moet worden omdat hij
anders grensoverschrijdend gedrag
laat zien, zowel verbaal als fysiek. De
zorg voor Rody is zwaar voor zijn
grootouders die weinig tijd voor zich -
zelf hebben. Kenter zoekt een stevig
gezin zonder kinderen of met oudere
kinderen, dat hem veel structuur en
duidelijkheid kan bieden en hem kan
begrenzen. 

De vader van sebas (7) zoekt een
deeltijdgezin voor één weekend per
maand. Sebas is een vrolijke en ont-
wapende jongen. Hij speelt het liefst
buiten en is een wildebras, hij stormt
overal op af. Sebas houdt erg van
(grotere) dieren, zoals katten en hon-
den. Bij kleine dieren zoals hamsters
moet hij uit de buurt gehouden wor-
den. Zijn moeder woont in België en
Sebas woont bij zijn vader. Zijn vader
heeft persoonlijke problemen op
verschillende gebieden en heeft het
nodig om af en toe tot rust te kunnen
komen om zo de zorg voor zijn zoon
vol te kunnen houden. 

De moeder van Kaihleigh (10) zoekt
voor haar dochter een pleeggezin
voor twee weekenden per maand.
Moeder omschrijft Kaihleigh als een
overenthousiast meisje. Ze wil alles
doen voor anderen en moet hierin
begrensd worden. Ze kan heel druk
zijn, maar met duidelijke structuur
en rust gaat het goed. Kaihleigh
woont bij haar moeder en ziet haar
vader weinig. Haar moeder heeft eigen
psychiatrische problemen en is over-
belast. Moeder zou het prettig vinden

als er een man aanwezig is in het
pleeggezin.

De moeder van een tweeling (7 jaar,
een jongen en meisje) zoekt een
pleeggezin voor twee weekenden
per maand. Ze voedt de kinderen
alleen op. De tweeling vraagt veel
aandacht van een opvoeder, ieder op
hun eigen manier. Momenteel lopen
ze qua ontwikkeling een jaar achter
bij hun leeftijdsgenoten. Ze gaan naar
een SBO-school.  Als het jongetje on-
zeker is, kan hij uit enthousiasme
heel druk zijn. Hij speelt het liefst
spelletjes op de tablet. Het meisje is
introvert en heeft een visuele beper-
king. Ze kan hier goed mee omgaan
en speelt graag buiten, waarbij ze
overal inklimt. Ze houdt van dansen
en zingen. De kinderen kunnen al-
leen onder toezicht buiten spelen. Er

wordt een pleeggezin gezocht dat uit
een man en een vrouw bestaat,
zonder kinderen of met veel oudere
kinderen. De kinderen kunnen niet
samen op 1 kamer slapen, omdat ze
elkaar wakker houden/maken. 

vOLTIjD
Voor Melle (6 jaar) zoeken wij een
voltijdpleeggezin waar hij kan op-
groeien. Melle is erg intelligent en
kan regelmatig de wijsneus uithangen.
Hij is guitig en enthousiast en moet
soms wel begrensd worden in zijn
enthousiasme omdat hij heerlijk kan
kletsen. We zoeken een ervaren en
stevig pleeggezin zonder kinderen of
een stuk oudere kinderen. Het
pleeggezin zal in eerste instantie in-
tensieve begeleiding krijgen vanuit
de Bascule. 

P L E E G G E Z I N G E Z O C H T

Ds. René van der Rijst, 19 maart 2017
Johannes 4: 5 – 30 

Mensen hebben bronnen nodig.

Bronnen van geluk, van liefde en hoop. Van moed en kracht.

Voor als het even tegen zit.

Voor als je in de put zit.

De meeste mensen hebben die bronnen min of meer vanzelf.

Diep in zichzelf verscholen.

Je ouders hebben daar water ingegoten.

Later vrienden, geliefden. Mensen die op je weg kwamen, gebeurtenissen

die je leven ‘zin’ gaven. Er zijn momenten waarop die bron overstroomt.

Overstroomt van geluk, van liefde.

Lees verder: kerkpleinhaarlemnoord.nl/2017/03/ds-rene-van-der-rijst-19-maart-2017/
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