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INTErvIEw: vaLENTINo
IN mIjN PLEEGGEzIN voEL Ik mE THUIS. INTErvIEw mET vaLENTINo Door ELINE vaN DEN BErG

valentino (16) heeft zijn Havo-diploma gehaald. Erg knap. De vlag mag uit in het pleeggezin!

Valentino was een paar maanden
oud, toen hij samen met zijn broer
bij zijn pleegouders ging wonen.
Volgens Valentino kon hij niet bij zijn
ouders wonen omdat zijn vader ver-
keerde dingen deed. “Hij gebruikt
drugs en gaat met verkeerde mensen
om. Ik ben hier niet zo mee bezig.
Wanneer ik mijn vader zie, probeer
ik van het bezoek te genieten”, ver-
telt Valentino. 

“Mijn ouders hadden geldproblemen.
We hebben een tijdje op straat ge-
woond. Ik was nog heel klein toen ik
in het pleeggezin ging wonen. Nu
voelt dit gezin als thuis en familie.
Een plek waar ik prima zit. Ik noem
mijn pleegouders ‘vader en moeder’.
Dat zijn ze ook, zo voelt dat voor mij.
Ik woon samen met mijn oudere bio -
logische broer en mijn twee jongere
pleegzus en -broer, die ook biolo-
gisch broer en zus zijn. Zelf kom ik
ook uit een gezin van vier kinderen.
Mijn jongere zusje woont in een
ander pleeggezin en mijn broertje
van vier woont nog bij mijn ouders
thuis”. 

Contact met ouders
Valentino wil een paar keer per jaar
met zijn ouders afspreken. “Als er
een moment van ontmoeting is, zijn
ze wel hartstikke leuk en aardig”.
Valentino vindt dat er momenteel te
weinig contact is. “Het is alweer te
lang geleden.

Een paar maanden geleden ben ik
samen met mijn broer naar Friesland
gegaan, waar mijn oma woont. Ik
heb daar mijn zusje gezien”. Valen-
tino wil samen met zijn broer op be-

zoek gaan bij zijn familie. “Mijn broer
(17) wil eerst met mijn moeder al-
leen in gesprek en is benieuwd naar
de eerste periode van zijn leven. Hij
wil haar vragen hoe het vroeger ging
en wat er precies met mijn vader aan
de hand is. Ik  ben daar nog niet aan
toe. Aan de ene kant wil ik het ook
weten. Het is toch een stukje van
mijn geschiedenis. Toch twijfel ik.
Het was heel vroeger echt een rot-
tijd. Mijn biologische familie maakt
er een rotzooi van. Ik ken niet ieder-
een omdat er onderling van alles
speelt”. 

Pleegouders
“Mijn pleegouders zijn sinds een
paar jaar uit elkaar. Ik woon voltijds
bij mijn pleegmoeder en bepaal zelf
wanneer ik naar mijn pleegvader ga.
Vaak is dat in het weekend om mijn
vrienden in mijn oude woonplaats te
zien. 

Voor mijn pleegmoeder heb ik veel
respect. Ze zorgt in haar eentje voor
vier pleegkinderen. Ik zeg dat ook
vaak tegen haar. Mijn pleegmoeder
heeft ongelofelijk veel geduld met
mijn jongste pleegbroertje, die vaak
driftaanvallen heeft. 

Mijn pleegvader heeft meer moeite
met het leggen van contact. Dat is
soms lastig. Mijn pleegvader heeft net
als ik het syndroom van Asperger,
een vorm van autisme. 

Sport
Valentino heeft veel hobby’s: “Ik
sport 2x per week met mijn broer en
1x per week alleen. Daarnaast speel
ik piano. Ik wil binnenkort starten
met voetbal. Dit is iets wat ik op
jongere leeftijd niet kon. Ik wilde
toen de bal voor mijzelf houden. Nu
snap ik het spel beter en weet dat
we alleen als team samen voor de
winst gaan”. 

Havo
Ik werk bij een bakkerij en bij de
DekaMarkt. Vakkenvullen is niet mijn
hobby. Ik ben er niet snel in. Daarom
heb ik net gesolliciteerd bij de KFC
(Kentucky Fried Chicken). Van de
zomer ben ik geslaagd en heb ik mijn
HAVO diploma gehaald. Ik had allemaal
voldoendes. Mijn (pleeg)ouders zijn
heel trots op mij. Sinds kort volg ik
een brood- en banketbakkersoplei-
ding bij het Horizon College. Ik vind
het fijn om praktisch aan de slag te
gaan en bak graag in mijn vrije tijd”. 


