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I N L E I D I N G
Namens het team van Kenter Pleegzorg danken wij u dat u pleegouder bij
Kenter Jeugdhulp bent en onze kinderen de kans geeft ‘zo thuis mogelijk’ op
te groeien.

Bij de campagne ‘Openjewereld.nu’ is er een speciaal kerstnummer gemaakt.
Klik hier: https://pleegzorg.email-provider.nl/web/l0ujo5264g/rs0joivtbr

In deze laatste Novajo van het jaar 2019 vindt u de column van pleegmoeder
Marrit en interviews met verschillende pleegkinderen en pleeggezinnen.
U kunt in de rubriek ‘wist u dat …’ weer veel wetenswaardigheden vinden
over pleegzorg. We hebben een paar tips voor boeken, die u met uw pleeg-
kinderen kunt lezen.

Kenter zoekt nog nieuwe pleeggezinnen voor een groot aantal kinderen.
Helpt u mee zoeken naar pleeggezinnen voor deze kinderen?   

Kenter wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2020 toe!

Reageren?  De redactie van Novajo bestaat uit
Eline van den Berg, Marieke van Diepen, Noortje
Eijking, Shirley Janzen, Kirsten van der Wal en
Yolande Hijmans (eind redactie). Neem gerust
contact op met één van de redactieleden via
pleegzorg@ kenterjeugdhulp.nl.
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Dat is best even moeilijk, ook al wisten
we allemaal dat de opvang tijdelijk
was. Gelukkig zagen we dat onze
kinderen er goed mee omgingen.
Dat gaf rust en vertrouwen voor een
eventueel volgend kindje. Een paar
maanden later kwam er een meisje
uit een andere regio. Niet heel handig
qua logistiek en planning van afspraken
met instanties en zo. Fijn dus dat er na
twee weken een gezin was gevonden
in haar eigen regio.”

Zes dagen oud
Bijna een jaar na de opvang van hun
eerste pleegkind gebeurde er iets bij-
zonders. “Een telefoontje van Kenter
Jeugdhulp met de vraag of wij wilden
zorgen voor een baby die elk mo-
ment geboren kon worden. Zo kwam
Denise bij ons, een klein hummeltje
van slechts zes dagen oud. Zo bijzonder
om als eerste voor haar te mogen

zorgen. De maximale drie maanden
voor crisisopvang vlogen voorbij. En
wat paste dit meisje gevoelsmatig
goed in ons gezin. Dus toen er plek
voor haar werd gezocht voor langere
tijd, wilden we heel graag voor
Denise blijven zorgen. We konden
haar niet loslaten.

Inmiddels is ze al acht jaar bij ons en
draait ze in alles volop mee. Hoewel
genetisch niet eigen, voor ons is ze
als een dochter en zusje. Met haar
biologische ouders heeft ze trouwens
nog steeds goed contact. Maande-
lijks zien ze elkaar een keer en twee
weken daarna is er altijd een uit -
gebreid telefoongesprek.

We zijn zo trots op Denise, ze doet
het echt supergoed!” 

WEEk vAN DE PLEEGZorG
‘LIEfDE EN ZorG voor EEN kIND IN NooD’ 

Inmiddels zijn Rob, Renate en hun
drie meiden van 21, 16 en 14 een
ervaren pleeggezin. Renate: “Al tijdens
de intake kun je als ‘pleegouders in
spe’ bepaalde wensen bespreken.
Zoals de voorkeur voor opvang in het
weekend, crisisopvang, een plek
voor langere tijd of de voorkeur voor
een bepaalde leeftijd. Wij wilden
graag een crisisgezin zijn voor klein-
tjes tot twee jaar. Dat betekent wel
dat je zomaar ineens gebeld kan
worden met de mededeling ‘over
vier uur staan we op de stoep.’
Natuurlijk moet je dat thuis goed
kunnen combineren met je werk en
de rest van het gezin. Gelukkig stond
mijn toenmalige baas er heel positief
tegenover. Daardoor kon ik veel
thuiswerken en voor Rob z’n werk
gold hetzelfde.”

Afscheid nemen
“Voordat we zelf kinderen hadden,
wisten Rob en ik al dat we ooit iets
met pleegzorg wilden doen. Vrienden
van ons hadden pleegkinderen. Van
dichtbij zagen we de kinderen op-
knappen, zo mooi om te zien. Uitein-
delijk zijn we het traject ingegaan
toen onze jongste dochter naar de
kleuterschool ging. Na een uit gebreide
screening, trainingen, vragenlijsten
en huisbezoeken kregen we groen
licht. De meiden konden niet wachten
op ons eerste pleegkind!”

Crisisgezin
“Als crisisgezin vang je een kind
maximaal vier weken op. Dit kon nog
twee keer verlengd worden. Uitein-
delijk bleef ons eerste kindje drie
maanden en volgde het onvermijde-
lijke afscheid.

Zo’n tien jaar geleden kreeg het gezin Baardse uit Haarlem hun eerste pleegkind in huis: een meisje
van 11 maanden. “Superspannend was dat. Maar wat is het prachtig om liefde en zorg te kunnen geven
aan een kind in nood.” 

Denise met pleegmoeder Renate
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CoLuMN MArrIt: DrAMA PLEIStErS EN ANDErE WoNDErEN
Als doorgewinterde pleegmoeder – zo durf ik mijzelf na vijf en half jaar echt wel te noemen – weet ik hoe

ik de emoties van mijn mooie pleegdochter kan reguleren. Ik kan zelf rustig blijven wanneer het stormt

in haar hoofd, met humor lukt het lastige situaties luchtig te benaderen en met nog meer humor lukt de

rest ook wel. 

Helaas ben ik niet perfect. En daar
baal ik van. Wetende dat het idioot
is. Ik bedoel maar, wie is nou een
perfecte ouder? Of, wat maakt een
ouder perfect? Is perfect ouderschap
überhaupt iets om na te streven? En
toch voel ik zo’n ontiegelijk, belache-
lijk grote schaamte wanneer ik eens
uit de bocht vlieg. Omdat ik beter
weet. Beter moet weten. Vind ik zelf. 

Mijn zonden? Een greep uit de afge-
lopen paar jaar: Keihard gillen: “Doe
eens normaal!”. Alsof je dan zelf lek-
ker normaal doet. Of eisen dat het
bordje NU naar de keuken wordt ge-
bracht. Normaal gesproken helemaal
geen issue, en het was stukken ge-
makkelijker geweest het bordje zelf
mee te nemen, maar ineens staat
het bordje symbool voor een strijd
die ik coûte-que-coûte moet winnen.
Alsof dat belangrijk is. Of de beroemde
biefstuk scéne – waar we nu beiden
de slappe lach van krijgen: Kind kliert.
Ik kook. Kind blijft klierig doen. Ik
gooi de biefstuk (van de slager!) in
de pan. Kind kliert nog meer. Bief-
stuk is klaar en ik ben geklier zat.
Kind wordt door mij met boze stem
naar haar kamer gestuurd. Kind loopt
aarzelend richting slaapkamer. Ik kijk
naar de perfect gebakken biefstuk. Ik
kijk naar het kind. En roep snel:
“Nee! Wacht! Eerst eten!  Ik heb dure
biefstuk van de slager potverdorie!”
Ja, een pedagogisch hoogstandje
was dat.  

Tegenover de uitglijers, staan de vele
successen. Die ik, zoals zovele ouders,
voor lief neem. Niet vaak genoeg bij
stil sta. Dus hierbij ook een verzame-
ling succesverhalen.

Het potje Drama Pleisters
Toen pleegdochter klein was, waren
er vele pijntjes. Het pleister plakken
en de daarbij horende drama’s waren
een tikje vermoeiend. Tot ik een potje
tot de nok vulde met pleisters in alle
soorten, kleuren en maten, speciaal
voor haar. Ze mocht pleisters pakken
en plakken waar en wanneer ze maar
wilde. Zelf noemde ze het potje drama-
pleister potje. Er kwam een prachtig
label op het potje en na verloop van
tijd verminderde de interesse in de
pleisters. Win-win: ik hoefde niet
iedere keer (zucht) de verbanddoos
te pakken, en dochter voelde zich
serieus genomen. 

oh, goh, joh, jeetje
Oh, de keren dat ik haar bozig toeriep
“Je liegt! Je liegt tegen mij!” Arm kind.
Ze wilde het allemaal zo goed doen.
Geen enkel kind staat op met het
idee; “Zo, vandaag ga ik eens alles bij
elkaar liegen.” Wanneer een kind
liegt, dan heeft het kind het gevoel
dat de leugen op dat moment een
betere optie is dan de waarheid. Dus
zei ik “Oh.” “Goh.” en “Joh.” en gaf ik

haar een extra aai over haar bol.
“Jeetje, dat was vast erg spannend.”
“Poeh, wat dapper dat je dat durft te
vertellen.” En nu, een paar jaar later,
hoor ik alles: the good, the bad and
the ugly. 

Paard in de gang
Bij een zwaar ochtendhumeur zette
ik André van Duin “Er staat een paard
in de gang” hard op, en keek ik ver-
baasd de gang in, alsof er een paard
stond! Resultaat? Het meiske keek
verbaasd, toen geërgerd, toen rolde
ze lachend van haar stoel en kreeg ik
eindelijk mijn ochtend knuffel. 

Customer Service op repeat
Bij veel weerstand word ik een customer
servicemedewerker op repeat. “Het
is nu bedtijd. ”Maar ik ga niet naar
bed.” “Het is nu bedtijd” “Nee!” “Het
is nu echt bedtijd” “Ja boeie!  “Goh,
ik heb nu toch al vier keer moeten
zeggen dat het bedtijd is. Ik zou nu
maar heel rap mijn tanden gaan
poetsen en…” Voor de zin is uit -
gesproken stormt pleegdochter al
weg, mompelend “Jij bent echt
stom!” Ja, denk ik dan tevreden, maar
jij ligt op tijd in bed.

En wat helemaal leuk is: zonder truc-
jes, fratsen of gedoe op zondag -
ochtend het kind totaal relaxed
aantreffen in de keuken, waar een
prachtig gedekte tafel staat, de kerst-
boom al aan is, kaarsjes branden, en
ze blij haar armen om je heen slaat
en zegt: “We gaan zo brunchen, ik
heb alles al geregeld, ga maar zitten,
jij mag niks doen, lief mamaatje.”
Van biefstuk naar brunch – ik doe het
toch wel goed. Denk ik.
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INtErvIEW: tHIjS
tHIjS HEEft PLEEGBroErS. Door jACquELINE SCHADEE.

Elke maand woont Thijs een week-
end in een pleeggezin in Haarlem
Molenwijk. Hij heeft er twee pleeg-
broers: Caspar en Wessel. Zijn pleeg-
ouders heten Ingrid en Peter. Een
pleeggezin is een gezin dat een
poosje voor een kind zorgt. 

Thijs (10), Caspar (15) en Wessel (17)
kunnen het goed met elkaar vinden.
Ze spelen, stoeien en gamen samen.
Op zondag gaan ze vaak op pad: naar
het game-museum, naar Avifauna of
fietsen naar Zandvoort. Thijs komt al
vier jaar lang elke maand in het
gezin. Hij vindt het er fijn. “Wessel
leert mij nieuwe games”, zegt hij. “En
Caspar maakt leuke grapjes.” 

Druk
Thijs woonde vroeger in Haarlem. Hij
ging naar de Zuiderpolderschool. Nu
woont hij in Nieuw-Vennep met zijn
ouders, broer en zus. “Als mijn broer
en ik samen thuis zijn, gaat het niet
altijd goed”, legt Thijs uit. “Mijn
broer kan heel druk zijn. We maken
veel ruzie. Dat is niet leuk. Daarom
ga ik in het weekend logeren.” Als
Thijs naar het pleeggezin is, kunnen
zijn ouders even bijkomen. Daardoor
kunnen ze de rest van de tijd beter
voor Thijs zorgen.

Afscheid
Thijs’ moeder brengt hem op vrijdag-
middag naar het pleeggezin. Ingrid
brengt hem op zondagmiddag weer
terug naar huis. “Het is best lastig
om steeds afscheid te nemen”, zegt
Ingrid. Zij vindt het gezellig als Thijs
in huis is. “Hij is vrolijk en springerig”,
zegt ze. Ingrid en Peter zijn blij dat ze
Thijs kunnen helpen. 

Eigen kamer
Thijs slaapt de ene maand in Wessels
slaapkamer, de andere maand bij
Caspar. Binnenkort krijgt hij zijn
eigen kamer op zolder. De pleeg-
broers vinden dat fijn. “Als Thijs op
mijn kamer slaapt, moet ik ’s avonds

heel zachtjes doen”, zegt Caspar. “Hij
gaat al om half negen naar bed. Ik ga
pas na twaalf uur slapen.”

Uit de Haarlemse Kinderkrant van oktober
2019: https://issuu.com/kinderkrantjong023/
docs/jong023-okt
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vAN oPA EN oMA NAAr oPvoEDErS
Pieter (65) en Anke (56) uit velsen vormen met hun kleinkinderen, jan (17), Marinus (14), Louis (13) en

tine  (11) al bijna 8 jaar een netwerkpleeggezin. Naast het gezin biedt de gezellige flat waar ze wonen ook

onderdak aan - onder andere - zes katten, twee gerbils, twee Chinchilla’s, diverse aquaria en terraria.

Er komen regelmatig vriendjes en vriendinnetjes over de vloer. Mee-eten of blijven slapen is nooit een

probleem. Het is dus een drukke gezellige boel in het gezin. Maar hoe doen Pieter en Anke het eigenlijk

allemaal? Anke vertelt...

“Het opvoeden van onze kleinkinderen
is een dankbare, levendige, gezellige
taak die ons veel voldoening geeft.
Voordat de kinderen bij ons woonden
kwamen ze al veel en hadden we
een nauwe band met ze. Toch is het
niet altijd rozengeur en maneschijn
natuurlijk. Het vraagt veel energie en
aanpassingsvermogen van iedereen.
Van die leuke en lieve opa en oma
waarbij alles mocht, werden we op-
voeders. Dat betekent aandacht
delen en regels, die net als overal
overtreden worden. We zijn dus ook
wel eens boos, moe en mopperig. De
balans vinden tussen het opa en
oma en opvoeder zijn is geen mak-
kelijke, maar wel een hele boeiende
opgave.

We praten veel met elkaar en met de
kinderen; wat voelen, verwachten en
willen we? Maar we vergeten vooral
ook niet om tussendoor af en toe
gewoon een echte opa en oma te
zijn, waar je mag ontbijten met
patat, heel laat naar bed mag en zo
nu en dan ongedeelde aandacht
krijgt, tijdens een één op één uitje.
Maar als opvoeder ben ik heel dui-
delijk. Dat is met drie-en-een-halve
puber in huis ook wel nodig. ”

Heel normaal
“De kinderen vinden wonen bij ons
normaal. Dat het niet normaal is
merken ze alleen aan de reactie van
anderen die verbaasd reageren of
vragen stellen. De jongste vindt het
vervelend dat er op school altijd
wordt gezegd dat je iets aan papa en

mama moet vragen in plaats van aan
je opvoeder. Maar papa en mama
tegen ons zeggen leidt ook weer tot
vragen, dus ze houdt het op opa en
oma.” 

Steun
“We hebben een groot en divers
sociaal netwerk met goede vrienden
waar we alles mee kunnen delen. Ze
helpen ons er ook regelmatig aan
herinneren dat we ook aan onszelf
moeten denken. Omdat je niet altijd
een beroep wilt doen op je netwerk,
hebben we sinds een tijdje één keer
in de maand ondersteuning van vier
weekendpleeggezinnen: twee via
Kenter en twee uit ons eigen net-
werk. Voor elk kind een eigen week-
endpleeggezin dus. Daar hebben we
bewust voor gekozen. Zo krijgen ze al-
lemaal een keer alle aandacht. Het is
voor zowel de kinderen als voor ons
heerlijk. En na het weekend lekker
napraten over wat iedereen heeft ge-
daan, hoe leuk is dat? We hebben dus

veel steunfiguren, maar de grootste
steunfiguur zijn Pieter en ik voor el-
kaar!”

Soms geen zin…
“Tips geven vind ik lastig: wat voor
de een werkt, is voor de anders niks.
Maar het is een must om goed voor
jezelf te zorgen al voelt het soms, in
een gezin van zes personen, meer als
voor jezelf opkomen.

Gelukkig vinden ze het allemaal
alleen maar heel fijn als ik een week-
endje met mijn vriendin onderduik in
een hotelletje. En ze vinden het ook
niet erg als ik een keer chinees laat
halen omdat ik gewoon geen zin heb
om in de keuken te staan of dat ik ze
soms zelf hun was laat opvouwen. 

‘Geen zin hebben’ is voor kinderen
gelukkig heel herkenbaar. Ik leef zo-
veel mogelijk bij de dag en zet wat ik
moet onthouden op een planner.
‘s Avonds liefst zo laat mogelijk,  kijk
ik wat er voor de volgende dag ge-
pland staat. Stressen heeft geen zin,
vaak loopt alles toch anders. Ik richt
me altijd op het moment dat alles
weer gelukt is.”
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ALS WE Er MAAr ééN kuNNEN rEDDEN,
DAN IS DE MISSIE GESLAAGD
.Na 25 jaar stoppen Anna (77) en Martin (81) met pleegzorg en gaan

met pensioen. Het is genoeg geweest. toen Anna en Martin verkering

kregen, zei Anna tegen Martin dat ze wel 12 kinderen wilde opvoeden.

Martin schrok niet van deze opmerking. De kinderen zijn er gekomen:

7 biologische zoons en 23 pleegkinderen. 

Martin was bij Harsveld apparaten-
bouw gewend met jongeren te wer-
ken. Anna wilde graag zorgen. De
eerste pleegkinderen kwamen vanuit
het netwerk. “De ouders van de
kinderen waren net gescheiden”, aldus
Anna. “Het lukte vader niet de volle-
dige opvoeding op zich te nemen. Hij
werkte, kwam ’s avonds bij ons eten
en bracht de kinderen naar bed. Een
kind had last van een dwangneurose:
als ze op stond, draaide ze eerst drie
keer in het rond. We zagen de kinde-
ren opbloeien en tot rust komen. Dat
gaf ons voldoening”.

ruimte in huis en hart
Vlak na deze ervaring lazen Anna en
Martin in de krant dat er weekend-
pleegouders gezocht werden voor de
kinderen uit het kindertehuis in Zand-
voort. Dat kon geen toeval zijn. Hun
jongste zoon was inmiddels 11 jaar en
de oudste jongens waren het huis al
uit. Anna en Martin meldden zich aan.
Toch waren ze bang dat ze niet door
de screening van pleegzorg heen zou-
den komen. Eén van hun kinderen
had de diagnose schizofrenie en had
in de gevangenis gezeten. Deze zoon
woonde op een beschermde plek en
tot hun vreugde werden ze goed -
gekeurd. 

Eigen kinderen moeten achter de
keuze staan
Alle kinderen waren welkom. Toch
bleek pleegzorg niet altijd gemakkelijk
te zijn. “We hebben heel veel mee -
gemaakt”. Martin: “We hebben het
vol gehouden, omdat we zoveel van

elkaar houden. Anna wil graag zorgen
en we staan op één lijn. Volgens Anna
moet je als stel wel beiden achter de
beslissing staan, anders is de kans op
een scheiding groot. Ook, ons geloof
heeft ons geholpen”. Anna en Martin
hebben spijt, dat ze de eigen kinderen
niet gevraagd hebben, of ze ook achter
hun keuze voor pleegzorg konden staan.
Pleegkinderen hebben een rugzakje
en veel meegemaakt. De  gedragspro-
blemen van sommige pleegkinderen
werden door de volwassen eigen kin-
deren niet geaccepteerd. Volgens hen
kwamen de kleinkinderen in gevaar.
Anna en Martin vonden dat heel
moeilijk. Ook de pleegkinderen had-
den hun loyaliteit nodig. 

Niet alle kinderen deugen
“Doordat we veel met onze schizo-
frene zoon hadden meegemaakt,
waren we geschikt voor crisisopvang.
We begonnen met twee Roma kinde-
ren. Ze kwamen binnen en we zijn
van ze gaan houden….” “Helaas deug-
den niet alle pleegkinderen. Twee
pleegkinderen hebben naderhand in
de gevangenis gezeten. Met anderen
hadden we problemen over geld”.
Anna en Martin kunnen deze kinderen
niet loslaten. “Voor één pleegkind doe
ik nog de financiën”, aldus Martin.
“Gelukkig hebben we met veel kinde-
ren nog contact. Ons oudste pleeg-
kind heeft nu een eigen gezin”. 

“Niet alle ex-pleegkinderen mogen
nog komen logeren. Als ze te veel
drugs of alcohol gebruiken zijn ze niet
welkom. Ze geven het verkeerde

voorbeeld en we  moeten ook de
andere kinderen beschermen. Als
pleegouders kunnen we niet alles
voorkomen”. Iemand zei ooit: “Als we
één kind kunnen redden, dan is de
missie geslaagd”. “Eén is niet genoeg”,
volgens Anna en Martin. Toch kunnen
ze zich wel in deze zin vinden. 

Bezoekregeling
Ouders blijven belangrijk. “Met een
baby ben ik wekelijks naar de psychi-
atrische kliniek Parnassia gereden
voor een bezoekregeling. Ik zei tegen
de moeder: als jij nou van die rotzooi
afblijft, dan komt het vast goed. En
jawel hoor. Het is de moeder gelukt
en na 10 maanden mocht de baby
naar huis”. 

“Met een kind met rastahaar ben ik,
zonder het aan de ouders te vragen,
naar de kapper geweest. De vader
was woedend. We moesten vluchten
via de nooduitgang. Daar hebben we
van geleerd”. 

tips
Wat pleegouders de jeugdbeschermers
willen meegeven is dat ze beter naar
pleegouders moeten luisteren. Pleeg-
ouders kennen de behoeften en be-
langen van de pleegkinderen goed.
Jeugdbeschermers denken soms te
veel in het belang van de ouders.
“Ga met elkaar om de tafel en nodig
pleegouders uit bij teamvergaderin-
gen. We willen toch allemaal het
beste voor de kinderen?”  
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HEt GAAt Nu GoED EN DAt IS WAt tELt!
De ouders van victor (19) besluiten acht jaar geleden te gaan scheiden. Helaas mondt de scheiding uit in

een heftige strijd tussen de ouders. victor en zijn twee oudere broers en jongere zusje komen in wat een

vechtscheiding wordt, tussen de ouders in te staan. victor lijkt door de situatie het meest getroffen te

worden en zoekt zijn heil in vluchtgedrag, aansluiting bij verkeerde vrienden en blowen. De ouders van

victor begrijpen dat er wat moet gebeuren en trekken aan de bel. victor en zijn moeder vertellen open-

hartig over de tijd die achter ze ligt, over hoe het nu met ze gaat en over de toekomst.

Els: “Na mijn scheiding lukte het
absoluut niet om samen door één
deur te gaan met de vader van Victor.
Hoewel we allebei wel zagen dat de
kinderen onder de situatie leden,
lukte het ons niet om de manier
waarop we met elkaar omgingen te
veranderen.

jeugdhulp
Maar het ging echt niet goed met
Victor. Hij had verkeerde vrienden
waar hij veel over de vloer kwam en
bleef bij die mensen op een bepaald
moment zelfs ook zo’n beetje wonen.
Ik wist dat hij veel blowde en we
voelden wel dat hij steeds onbereik-
baarder voor ons werd. Op een ge-
geven moment werd jeugdhulp
ingeschakeld.”

Victor: “Eigenlijk deed ik de hele dag
niks. Ik had mijn school wel afge-
maakt maar wist niet wat ik verder
moest of wilde. Bij die vrienden kon
ik altijd terecht en dan was ik ten-
minste thuis uit de ruzie. Toen jeugd-
hulp werd ingeschakeld, volgden er
heel veel gesprekken met mij en met
mijn ouders. Uiteindelijk kwam Kenter
in beeld. Het lukte de hulpverlener
van Kenter om mijn ouders op één
lijn te krijgen.”

Puzzelstukjes
Els: “Mijn ex-man en ik kregen hand-
vatten voor de omgang met elkaar
en de omgang met de kinderen. Dat
werkte goed. Maar volgens de hulp-
verlener van Kenter speelde er meer

bij Victor. Hij stelde voor om Victor
te laten testen. Dat is gebeurd en uit
de tests bleek dat Victor een onder-
gemiddeld IQ van 75 heeft. Voor ons
vielen er door die conclusie wel een
aantal puzzelstukjes op zijn plek. We
konden bepaald gedrag en bepaalde
eigenschappen van Victor beter
plaatsen en we konden er rekening
mee houden.”

Victor: “Ik kon totaal niet plannen en
organiseren en ik had helemaal geen
overzicht over dingen. Ik wilde wel,
maar ik kon niet. Via Kenter ben ik in
een bedrijfsrestaurant stage gaan
lopen. Daar heb ik heel veel geleerd
en ik vond het ook heel leuk. Na een
maand of zeven ben ik – ook via
Kenter – bij een facilitaire dienst
gaan werken. Ook dat was leuk en
leerzaam. Maar omdat het stages
waren, kreeg ik niet betaald. Ik vond
op een gegeven moment wel dat het
tijd werd om zelf ook echt geld te
gaan verdienen. Ik heb dat bij Kenter
overlegd en via hen ben ik terecht

gekomen bij een organisatie die
jongeren aan het werk helpt. Ik kon
aangeven wat ik wilde en ik heb
besloten te solliciteren bij een
hoveniersbedrijf. Ik had tijdens mijn
stage bij een facilitaire dienst ook al
een paar keer in de tuin gewerkt en
had gemerkt dat ik buiten lekker met
mijn handen bezig zijn echt fijn vond.”

Zelfstandigheid
Els: “We merkten dat het beter ging
met Victor. Hij begon zijn draai te
vinden. Hij woonde inmiddels binnen
één van de voorzieningen van Kenter
waar hij leerde voor zichzelf te zorgen.
Koken, kamer opruimen, zaken rege-
len… Allemaal praktische vaardig -
heden die je nodig hebt als je op
jezelf wilt gaan wonen. En hij werd
ook gelukkiger. Inmiddels lukte het
mij en mijn ex-man ook steeds beter
om met elkaar over de kinderen en
over ander zaken te overleggen. Ook
met de momenten waarop de om-
gang niet goed verliep leerden we
van de hulpverlening van Kenter
beter omgaan.”

Victor: “Vanaf het moment dat ik bij
Kenter terecht ben gekomen is het
eigenlijk allemaal alleen maar om-
hoog gegaan. Ik werk nu fulltime bij
het hoveniersbedrijf en verdien mijn
eigen salaris. Binnenkort mag ik in-
tern starten met het behalen van
mijn rijbewijs. Het wonen in de voor-
ziening van Kenter gaat goed. Ik heb
veel vrienden en inmiddels ook een
vriendin.”
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Els: “We bespreken alles goed met
Victor. Het is nog steeds zo dat hij
niet altijd doordrongen is van de
consequenties van wat hij in zijn en-
thousiasme allemaal wil doen, maar
door goed te overleggen kunnen we
alles goed in banen leiden.

Stabiliteit
Als het niet goed gaat met de kinde-
ren, gaat het ook niet goed met de

ouders. Mijn ex-man en ik hebben
inmiddels allebei los van elkaar een
stabiel eigen leven opgebouwd en de
kinderen zijn welkom bij ons allebei.
We zijn blij dat we bij Kenter terecht
zijn gekomen en zo geholpen zijn.
Doordat Victor nu zo goed op zijn
plek zit ziet de toekomst er voor het
hele gezin een stuk rooskleuriger
uit.” Victor: “Alles gaat beter. Er is
een tijd geweest dat ik alleen maar

ruzie met mijn broers en zusje en
met mijn ouders had. Dat is nu al een
hele tijd niet meer gebeurd. Ik ben
lekker aan het werk, heb een regel-
matig leven en verdien mijn eigen
geld. Ik ga niet teveel vooruit kijken,
anders kan ik het niet overzien. Het
gaat nu goed en dat is wat telt!”

BoEkEN

Papa Is Nooit Moe!
Anne Wyckmans, Anne-Mie De Leener

In het holst van de nacht wordt
Knoopje wakker. Er is ontzettend
veel lawaai. Papa-lawaai. Papa is niet
moe. Papa is soms nooit moe. Dan is
het huis vol drukte, vol geluid, vol
papa. Een verhaal over een ouder
met psychische problemen beschreven
vanuit de beleving van het kind. Om
samen met je kind te lezen zodat
moeilijke situaties meer begrijpbaar
worden.

Sanne
Martine Delfos

Sanne speelt veel alleen met haar knuffels en de poes. Ze heeft vaak ruzie
met haar moeder, die plotseling zomaar vreselijk boos kan worden en haar
slaat. Sanne denkt dat het haar schuld is. Maar is dit wel zo? Sanne is een
therapeutisch verhaal voor kinderen van zes tot tien jaar. Het is bedoeld voor
kinderen die te maken hebben met mishandeling en als gevolg daarvan een
laag zelfbeeld hebben. Dit boek is een hulpmiddel om de problematiek uit
te leggen en bespreekbaar te maken.
In dezelfde serie verschenen boeken over een grote verscheidenheid aan on-
derwerpen zoals autisme, angst, diabetes, mishandeling, opgroeien met een
verslaafde ouder, de dood van een ouder. De boekjes verschijnen steeds in
een nieuwe druk. In de hulp aan kinderen blijken zij een bruikbaar middel te
zijn.
De auteur, Martine Delfos, is psycholoog en werkt met meervoudig getrau-
matiseerde kinderen en volwassenen. Voor de eerste therapeutische kinder-
boeken ontving zij de Wilhelminaprijs. Informatie over haar werk:
www.mdelfos.nl
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• Brigitte verschoor, onze begeleider pleegzorg de
bronzen accu heeft gewonnen?  
Tool: 'Moet ik dat nu echt doen?'
Brigitte heeft de 3e Prijs gewonnen voor haar idee en
inzending bij Jeugdzorg-werkt. Brigitte wil een tool
ontwikkelen voor alle jeugdhulpverleners: het om-
gaan met een beperkte tijd en daarbij het vergroten
van het werkplezier. De vraag:  ‘Moet ik dit nu echt
doen?’ kan daarbij helpend zijn. Door op elk woord
apart het accent te leggen, maak je bewustere keuzes
in je beperkte tijd. Het doel van de tool ‘Moet ik dit
nu echt doen? =  Ja, hier ga ik voor!’ De bedoeling van
ons werk is de hulp aan kinderen in pleegzorg en de
begeleiding van pleeggezinnen hierbij. Dát is onze
prioriteit bij Kenter pleegzorg. Dat weegt zwaar in het
verdelen van onze beperkte tijd. ‘Ja, hier ga ik voor!’
-> Daar worden wij blij van bij Kenter pleegzorg. 

Als pleeggezin weet je dat als je begeleider pleegzorg
bij je langskomt, dat dit  een ‘Ja, hier ga ik voor!’
bezoek is. Je krijgt te maken met een begeleider, die
gemotiveerd is en echt wat wil betekenen voor je
gezin bij elk huisbezoek en/of andere vorm van con-
tact. Deze begeleider pleegzorg wil graag een luiste-
rend oor bieden en samenwerken met jou als
pleegouder. Je ondersteunen waar nodig is!
www.jeugdzorg-werkt.nl/gezond-en-veilig-werken/
de-gouden-accu

• onze collega Anna Mulder met pensioen gaat, nadat
ze meer dan 44 jaar heeft gewerkt. 
Tijdens haar carrière werkte ze 20 jaar bij het Mini -
sterie van Veiligheid en Justitie, de Raad van de Kinder -
bescherming. Meer dan 12,5 jaar geleden werd ze
aangenomen als behandelcoördinator Ambulant bij
OCK het Spalier. Na de fusie met de Jeugd Riagg werd

ze begeleider pleegzorg bij Kenter Jeugdhulp. Haar er-
varing als netwerkpleeggezien voor haar nichtje kon
ze goed gebruiken tijdens de begeleiding van de
pleeggezinnen. Als collega zullen we haar vrolijke
persoonlijkheid en professionaliteit erg missen. Anna
heeft haar pensioen ruimschoots verdiend. We wensen
haar heel veel geluk. 

• Mariette overdevest het team pleegzorg weer een
periode heeft ondersteund. 
Hoewel zij al enige tijd met pensioen is, is het heel fijn
kortere periodes weer gebruik te kunnen maken van
haar expertise als systeemtherapeute en haar kwali-
teiten als begeleider pleegzorg. Mariette moet een
operatie ondergaan. We wensen haar veel beterschap
en hopen haar weer tegen te komen. 

• Mariette wordt vervangen door onze nieuwe collega
Mieke Noortman.  
Mieke is docent Zorg en Welzijn en werkt al enkele
jaren op verschillende plekken bij Kenter Jeugdhulp.  

• Eline van der Berg zal 15 januari 2020 haar stage bij
kenter Pleegzorg hebben afgerond. 
Zij studeert aan de Hogeschool InHolland en zal het
komende half jaar nog een afstudeeronderzoek doen
over het verschil tussen buurtgezinnen en deeltijd
pleegzorg. Als team hebben wij heel fijn met Eline
samengewerkt en we hopen haar in de toekomst
weer tegen te komen als collega bij pleegzorg of elders
in de jeugdhulpverlening.

Van linksboven met de klok mee: Anna Mulder, Mariette Overdevest,
Mieke Noortman en Eline van der Berg.

W I St u DAt...
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• Pleegouders van Nederland, onmisbaar zijn! 
Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel
hard nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook
die van de toekomst. Pleeggezinnen ontvingen als
blijk van waardering een speciale bedankkaart met
een passage uit het boek ‘Weet ik veel’ van Mirjam
Oldenhave (2019) en een bijzondere videobood-
schap. Heeft u deze boodschap nog niet gezien, klik
dan hier: https://pleegzorg.nl/pleegouders-van-
nederland-jullie-zijn-onmisbaar/

• Er een speciale song voor de openjewereld.nu
campagne is gemaakt door Colin Hoeve?
Collin Hoeve singer-songwriter en huiszanger bij de
talkshow ‘De week van Gelderland’, maar bij het grote
publiek mogelijk ook bekend door zijn optredens bij
The Voice of Holland of Serious Request, heeft speciaal
voor de pleegzorgcampagne Openjewereld.nu een
song opgenomen. Dit lied is ontstaan uit een samen-
werking tussen Collin en John Goessens, manager
wonen en opgroeien bij entrealindenhout, een van
de pleegzorg/jeugdzorgorganisaties in Nederland. 
Een lied dat de zoektocht naar nieuwe pleegouders
volgens de nieuwe pleegzorgcampagne extra glans
geeft! https://pleegzorg.nl/speciale-song-voor-de-
openjewereld-nu-campagne/

• Er dit jaar weer veel activiteiten waren in de week
van de pleegzorg. 
De POR organiseerde een heel gezellige muzikale
pleegouderavond, waar de pleegouders van Kenter
elkaar konden spreken en ontmoeten.

De pleeggezinnen uit de regio Zuid Kennemerland en
IJmond zijn uitgenodigd om te schaatsen bij de ijs-
baan Haarlem en voor een leuke film in Cineworld
te Beverwijk. Twee wethouders uit Beverwijk en
Heemskerk kwamen die ochtend de pleeggezinnen
begroeten. De twee films waren spannend en het
evenement was een groot succes.   

Pleegouders van Kenter informeerden wethouders,
raadsleden en CJG-coaches over deel-tijdpleegzorg.
Het was een interessante bijeenkomst. 

De gemeente uit de regio Almaar (HAL en CALB) heb-
ben hun pleegouders in het zonnetje gezet. Ook
waren er bijeenkomsten en pleegouderontbijten in
Amstelveen, de Haarlemmermeer en in Zaanstad. 

• op 6 november prinses Beatrix de landelijke Pleeg-
grootouderdag in Alkmaar kwam bezoeken. 
Het was een grote verrassing. Zij sprak haar grote
waardering uit voor alle pleegouders, die hun huis
open stellen voor een klein- en/of een pleegkind. 

Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders
Nederland werd in 2008 opgericht en zet zich in voor
grootouders die 24 uur per dag, zeven dagen per
week voor hun kleinkinderen zorgen. Pleeggroot ouders
hebben van dichtbij meegemaakt dat hun eigen
kinderen de zorg niet meer aankunnen. Stichting
Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland
staat pleeggrootouders bij met raad en daad. Daar-
naast zet de stichting zich in voor bewustwording van
de taak die pleeggrootouders als opvoerder vervullen.
Van de 20.000 kinderen met pleegouders in Neder-
land, is van circa 4.000 bekend dat zij bij hun opa of
oma wonen.

W I St u DAt...
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• Sinterklaas langskwam
Sinterklaas en zijn roetveeg Piet waren op bezoek bij
het team Pleegzorg. De POR had voor een leuke en
vrolijke verrassing gezorgd, aangevuld met positieve
berichten van pleegouders.

• ook een pleegkind van kenter een videoclip heeft
opgenomen met k3?  
Onder de noemer Studio100steboven helpt Studio
100 de zoektocht naar nieuwe pleeggezinnen in
Neder land. Op vrijdag 6 december heeft K3 samen
met 40 pleegkinderen en 20 (pleeg)ouders uit België

& Nederland de clip bij het nummer ‘Jij bent mooi’
van de nieuwe K3-cd ‘Dromen’ opgenomen. 

Volgens K3 wordt dit nummer een pleegzorgnummer.
Hanne: “Pleegkinderen groeien op in een ander gezin
en voelen zich daardoor soms een beetje anders dan
andere kinderen.” Marthe: “Met dit nummer ‘Jij bent
mooi’ willen we laten weten dat dat helemaal niet
hoeft en dat elk kind er mag zijn. Een boodschap die
versterkt wordt omdat zowel ouders als pleegouders
van pleegkinderen meedansen in de clip.” Klaasje:
“Allemaal willen ze vertellen dat ze hun (pleeg)kind
gewoon héél graag zien!" 

De single is vanaf 18 december te beluisteren en de
clip met daarin de verschillende pleeggezinnen is
vanaf 20 december te zien. 

• Er jaarlijks meer dan 119.000 kinderen worden
mishandeld of verwaarloosd in Nederland. 
Dat is gemiddeld 1 kind per klas. Om dit te veranderen,
is het belangrijk dat omstanders weten wat te doen
bij vermoedens van kindermishandeling. Lees verder:
https://www.veiligthuisutrecht.nl/2019/11/20/1485/

W I St u DAt...
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• Er op 20 november de Internationale dag van de
rechten van het kind (universal Children’s Day),
gevierd werd dat kinderen speciale rechten hebben.  
Op 20 november 1989 zijn deze rechten officieel vast-
gelegd in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde
Naties. Inmiddels hebben 196 landen dit verdrag
ondertekend. Al deze landen moet ervoor zorgen dat
hun wetten en regels zo worden aangepast dat zij vol-
doen aan de eisen van het verdrag. Ook Nederland
heeft het verdrag ondertekend en moet de rechten
van kinderen in ons land beschermen. Lees verder:
https://www.kinderbescherming.nl/actueel/nieuws/
2019/11/20/internationale-dag-van-de-rechten-van-
het-kind

• kenter een kringloopwinkel heeft?
Op de zolder van Kenter is een deel van de ruimte vrij
gemaakt om kinderkleren (in alle maten), kinder -
wagens, speelgoed en autostoeltjes op te slaan. Deze
materialen zijn beschikbaar voor pleegouders die op
korte termijn spullen nodig hebben om voor een
pleegkind te zorgen. Iedere ochtend kunt u bij ons
langskomen en vragen naar de dienstdoende begeleider
pleegzorg (bureaudienst).
Mocht u zelf uw zolder opgeruimd hebben en spullen
bij ons willen aanleveren, dan kunt u dat doen via
Ellen Bos, Brigitte Verschoor of Cisca Hoekstra.
U kunt ons bereiken via ellenbos@kenterjeugdhulp.nl;
brigitteverschoor@kenterjeugdhulp.nl en ciscahoekstra
@kenterjeugdhulp.nl

• Leerkrachten en hulpverleners samen in de school
staan?
Op de twee locaties van Integraal Kindcentrum IJmond5
zijn jeugdhulp, so (cluster 4) en sbo ondergebracht in
één gebouw. Zo krijgen kinderen, dicht bij huis, on-
derwijs en zorg op maat. Het enthousiasme over de
effecten van deze intensieve samenwerking is groot,
en scholen, jeugdhulp en gemeente zitten op één lijn.
We praten erover met Julia Kerklaan, teamleider van
Kenter Jeugdhulp bij ICK IJmond, Mark Nijland,
locatiecoördinator van de Antoniusschool (so-school)
en Monique Engelsma, beleidmedewerker van de
gemeente Heemskerk. 
Lees verder: https://www.steunpuntpassendonder-
wijs-povo.nl/praktijkvoorbeelden/samenwerking-
onderwijs-jeugd/

• Er ook in 2020 de mogelijkheid is de training ‘Zorgen
voor getraumatiseerde kinderen’ te volgen. 

De training vindt plaats op 8 bijeenkomsten op
donderdagavonden (13-2, 27-2, 12-3, 26-3, 9-4, 23-4,
14-5 en 28-5-2020) tussen 19.30 uur en 21.30 uur te
Santpoort-Noord. De training wordt gegeven door
Dominique Glas en Mascha van der Molen. 

• voordejeugd.nl, een platform is voor versnelling in
de jeugdsector? 
Partners in de jeugdsector lanceerden op dinsdag 5
november 2019 een gezamenlijk platform waarop
professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en
kennisinstellingen samen laten zien hoe zij werken
aan verbetering en versnelling in de zorg voor jeugd.
De zorg voor jeugd samen steeds beter maken. Dat is het
doel waaraan professionals, jeugd(hulp)aanbieders,
overheden en kennisinstellingen zich – onder de vlag
van het programma Zorg voor de Jeugd – voor de
komende jaren hebben gecommitteerd. Om dit doel
te bereiken gaan zij actief samenwerken. Niet vanachter
een bureau, maar in de lokale praktijk. Om te laten
zien wat er de komende jaren gebeurt én wordt be-
reikt in de zorg voor jeugd, is een platform opgezet:
zie verder www.voordejeugd.nl.

• Steff het gezicht is van de landelijke zorgcampagne:
‘jongeren bewust maken van hun kracht’.
Heerhugowaarder Steff van der Meer (39) is een van
de gezichten van de campagne ‘Ik Zorg’, waarmee het
ministerie van VWS aandacht voor de zorgsector
vraagt en nieuw personeel hoopt te werven. De af -
gelopen tijd was Steff al te zien op abri's bij winkel-
centra, op bushaltes en op stations, vanaf morgen ook
in een televisie-commercial. Steff werkt bij Parlan en
begeleidt één van de pleegkinderen van Kenter.
Daarnaast is hij kickboksdocent; twee functies die hij
de laatste jaren steeds vaker combineert om jongeren
met een frisse blik naar hun eigen leven te laten
kijken. 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/258079/steff-is-
gezicht-landelijke-zorgcampagne-jongeren-bewust-
maken-van-hun-kracht

W I St u DAt...
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Lola (4 jaar)
Lola is 4 jaar en woont sinds enkele
maanden in een crisisgezin. Voor dit
meisje zoekt Kenter een voltijd
pleeggezin. Lola komt uit een gezins-
systeem, waar zij naast verwaarlozing,
lichamelijk en psychisch mishandeld
is. Zij is in het verleden buitenpro-
portioneel en zonder duidelijke aan-
leiding gestraft. Ze moest zichzelf
verzorgen, was veel alleen en liep
’s middags nog in haar pyjama rond.

Lola ontwikkelt zich goed in het cri-
sisgezin. Zij gebaat is bij structuur en
voorspelbaarheid. Lola vindt het las-
tig om ‘nee’ te accepteren en kan
heel bepalend zijn. Als het niet gaat
zoals zij dat wil, kan ze boos worden.
Lola heeft nooit geleerd kind te zijn
en vindt het lastig om de touwtjes
uit handen te geven. Lola zit op een
reguliere basisschool. Vanwege haar
verleden zal zij een traumabehande-
ling nodig hebben. Het Kinder Jeugd
en Trauma Centrum (KJTC) kan hier-
mee starten als er duidelijkheid is
over haar woonplek. 

Lola heeft elke woensdag begeleid
bezoek van 1,5 uur te Santpoort-
Noord. Omdat de kinderrechter nog
geen duidelijkheid heeft gegeven
over het toekomstperspectief van
Lola (gaat zij terug naar huis of zal zij
gaan opgroeien in een pleeggezin),
zoekt Kenter een gezin, waar zij zo
lang als nodig kan verblijven. 

Claire (4 jaar) en Sofie (6 jaar)
Voor de zusjes Claire (4 jaar) en Sofie
(6 jaar) zoeken wij een warm en con-
sequent weekendpleeggezin, voor
één keer in de twee weken, dat in
staat is duidelijkheid en structuur te
bieden. Hun alleenstaande moeder
wil graag, dat de meisjes ook in het
weekend samen zijn. Moeder heeft
nauwelijks een netwerk, dat haar

kan ondersteunen en ontlasten.
Moeder ervaart de opvoeding als
zwaar.

Sofie en Claire zijn getuige geweest
van huiselijk geweld en aangemeld
bij het KJTC. Beide meisjes hebben
moeite hun boosheid onder controle
te krijgen. Kleine dingetjes kunnen
triggeren. Dit gedrag zien ze ook op
school. De emotie-regulatie is ver-
stoord. Beide kinderen hebben last
van overgewicht en krijgen hulp van
een diëtist en fysiotherapeut. 

Moeder spreekt Pools en een beetje
Engels en Nederlands. Tijdens be-
langrijke afspraken is er een tolk aan-
wezig. Moeder communiceert ook
wel via Whatsapp, zodat ze de be-
richtjes kan vertalen. Sofie gaat naar
speciaal basisonderwijs. Claire zit op
IKC IJmond. Moeder omschrijft Sofie
als een vrolijk kind, dat graag naar de
speeltuin gaat en het leuk vindt om
op de iPad te spelen. Sofie kan in
paniek raken van een wesp of vlieg.
Ze kan slecht tegen haar verlies en
wordt boos als ze in haar ogen de
schuld van iets krijgt. Moeder helpt
Sofie te kalmeren door duidelijk te
zijn en tot drie te tellen. Op school
heeft ze een time-out stoel. 

Moeder omschrijft Claire als een vro-
lijk meisje dat graag naar school gaat.
Claire plaagt haar zus graag. Ze wil
graag de leiding tijdens het spelen.
Volgens moeder zijn de meisjes ook
goed in staat te stoeien en samen te
spelen. Claire houdt van water en
lego.

tim (6 jaar) en Mark (8 jaar)
Voor de broertjes Tim (6 jaar) en
Mark (8 jaar) zoeken wij twee aparte
weekendpleeggezinnen, waar de
jongens één keer per maand naar
toe kunnen. Ouders werken fulltime
en hebben persoonlijke problemen.
Ouders hebben door de problema-
tiek van de jongens onvoldoende tijd
om zichzelf op te laden.

Voor Mark is het belangrijk dat het
weekendgezin in de buurt van Bever-
wijk woont, zodat hij naar de scouting
kan blijven gaan. Moeder omschrijft
Mark als eigenwijs, een jongen met
een sterke wil, vrolijk maar hij kan
ook boos worden als hij zijn zin niet
krijgt. Mark heeft de diagnose ADHD
en gebruikt medicatie. Hij wordt
onderzocht op autisme. Mark krijgt
medicatie en functioneert in een
situatie met duidelijke structuur
goed.

P L E E G o u D E r S G E Z o C H t
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Mark gaat naar het Speciaal Onder-
wijs. Hij gaat graag naar school en
doet het daar goed. Mark speelt met
maar ook naast leeftijdsgenootjes.
Hij vindt contact maken moeilijk en
vindt het ook fijn om alleen te spelen.

Moeder omschrijft Tim als een vrolijk
jongetje, met af en toe zijn ‘gebrek-
jes’. Hij is lief en eigenwijs. Tim kan
onrustig en beweeglijk zijn. Tim
wordt door Lucertis onderzocht op
ADHD en autisme. Moeder geeft aan
dat, ze alleen met Tim kan praten als
ze echt zijn aandacht heeft. Je moet
hem er echt bij halen. Vluchtige vra-
gen gaan aan hem voorbij. Tim gaat
naar het speciaal onderwijs, waar hij
2 dagen per week van de dagopvang
gebruik maakt en 3 dagen naar
school gaat. Tim spreekt nog onver-
staanbaar met losse woorden en ge-
baren: ‘Tim drinken’. Ouders en
school oefenen met hem. De logo -
pedie is tijdelijk gestopt. Er wordt
eerst gekeken hoe zijn spraak zich op
een natuurlijke manier ontwikkelt.

Boyd (8 jaar)
Boyd is 8 jaar en woont samen met
zijn vader. Ter ondersteuning van
vader zoeken wij een weekendgezin
voor 2 weekenden in de maand. 

Vader omschrijft Boyd als ‘best wel
een druk maar ook leuk en gezellig
ventje’, dat heel graag wil spelen. Hij
is aanwezig, wil graag aandacht en
gaat goed met iedereen om. De be-
geleider van vader geeft aan dat
Boyd zich op een leeftijdsadequate
manier gedraagt. Boyd zit op regulier
basisonderwijs. Boyd krijgt drie keer
in de week dagbehandeling bij Lijn5,
op dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Hij voetbalt op zaterdag in Vijfhuizen.
Vader hoopt dat dit in de weekenden
doorgang kan blijven vinden.

Boyd gedraagt zich goed bij een con-
sequente, duidelijke aanpak met

structuur en voldoende grenzen.
Als Boyd iets in zijn hoofd heeft, wil
hij graag dat het op zijn manier ge-
beurt. Om hem iets uit te leggen is
het van belang dat je zijn aandacht
krijgt. Boyd weet dat er gezocht
wordt naar een weekendgezin. Boyd
vindt dit prima. De verwachting is dat
Boyd geen problemen zal hebben
met wennen. Hij past zich makkelijk
aan. 

Giel (11 jaar)
Giel is 11 jaar en woont samen met
zijn moeder. Moeder heeft aangegeven
één keer per twee weken een week-
end nodig te hebben om te kunnen
opladen en balans te vinden, zodat
ze daarna weer meer beschikbaar
kan zijn als ouder.

Voor Giel is deeltijdpleegzorg een
fijne en noodzakelijke afleiding om
even weg te zijn uit de onstabiele
thuissituatie. De afgelopen periode
is voor hen beiden zwaar geweest.
Giel ging om het weekend naar zijn
vader, maar sinds vader een vriendin
heeft komt Giel daar niet meer. 

Giel is lief, zorgzaam en kan niet
tegen onrecht. Hij heeft een hoog IQ
waardoor hij last heeft van een
IQ/EQ disbalans. Giel is een wijsneus
en kan te volwassen overkomen. Hij

begrijpt andere mensen niet altijd
even goed en visa versa. Giel kan
spontaan zijn, heel complimenteus.
Moeder vindt hem een heerlijke
jongen.

Giel zit in de selectie van voetbalclub
SV Overbos te Hoofddorp. Voetbal is
voor hem belangrijk. Tijdens de
weekenden vinden de wedstrijden
plaats. Giel zoekt een “mannen -
gezin”.

Hij zou het helemaal te gek vinden
als een pleegvader van voetbal
houdt en hem komt toejuichen tij-
dens de wetstrijden. Zijn moeder
mag van hem niet komen kijken,
omdat zij te fanatiek is langs de kant. 

vincent (12 jaar)
Vincent is 12 jaar en zoekt een rustig,
geduldig en aardig weekendgezin
voor één keer in de maand met
humor. Als het goed klikt, zou Vincent
graag vaker willen komen en als het
kan ook tijdens de vakanties. 

Zijn moeder wil voor Vincent een
ongedwongen gezin, dat niet te
auto ritair is. Mensen bij wie Vincent
zich veilig kan voelen en waar hij zijn
emoties mag uiten.
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Vorig jaar is de vader van Vincent
plotseling overleden. Moeder en
Vincent missen hem erg en hebben
een moeilijke tijd achter de rug.
Moeder heeft ruimte nodig om goed
voor zichzelf te kunnen zorgen. Ze
heeft een klein ondersteunend net-
werk. Daarnaast zoekt ze een warm
gezin voor Vincent. 

Vincent is een echte puber, die hangt
op de bank en alles wat zijn moeder
zegt stom vindt. Hij is gek met zijn
hond, houdt van gamen, buiten -
spelen, sport, rennen, klimmen, vis-
sen, voetballen en vuurtjes stoken.
Hij is heel erg bewegelijk. Vincent zit
op voetbal bij SV Terrasvogels (Sant-
poort-Zuid). Vincent weet nog niet
zeker of hij door wil gaan met voet-
bal. Hij vindt freerunnen ook heel
leuk.

Vincent krijgt uitslag van kleine
knaagdieren en vogels. Grote huis-
dieren zijn geen probleem.

Shirley (12 jaar)
Voor Shirley van 12 jaar wordt er een
weekendgezin voor twee week -

enden per maand gezocht. Ze woont
samen met haar vader, die in transitie
is om vrouw te worden. Vader heeft
veel aan zijn hoofd en lijkt perma-
nent overbelast. Naast opvoeden,
huishouden en werk blijft er weinig
ruimte over om tijd vrij te maken
voor zijn dochter. 

Shirley heeft behoefte aan meer
aandacht: iemand die haar emotio-
neel begrijpt. De moeder van Shirley
is overleden, toen Shirley 7 jaar oud
was. Moeder had een erfelijke aan-
doening, waar Shirley ook drager van
is. Het syndroom heeft de volgende
kenmerken: een groot hoofd en
lengte, lage spierspanning en een
verhoogd risico hebben op het krijgen
van goedaardige en kwaadaardige
celwoekeringen op diverse plaatsen
in het lichaam.

Kinderen met het syndroom hebben
vaak problemen met leren. Begrijpend
lezen, rekenen, en dan vooral rekenen
met ruimtelijk inzicht, is voor Shirley
lastiger aan te leren dan technisch
lezen en taal. Het syndroom brengt
met zich mee dat Shirley emotioneel

jonger is dan haar kalenderleeftijd.
Ze functioneert op het niveau van
een 8-10 jarige.

Shirley is geïnteresseerd in politiek,
kunst en geschiedenis. Ze gaat graag
naar musea. Vader geeft aan dat ze
een oorspronkelijke geest heeft met
humor. Op school heeft Shirley te
maken met kinderen die stoer doen
en over jongens praten. Dit gedrag
past nog niet bij Shirley.

Shirley heeft 6 zwemdiploma’s.
Zwemmen vindt ze hartstikke leuk.
Ze hoopt dat het weekendpleeggezin
met haar gaat zwemmen, omdat
haar vader dat niet kan, vanwege zijn
niet geopereerde lichaam. Shirley
gaat graag naar buiten en zit zater-
dagmiddag van 13.00 uur tot 17.00
uur op scouting. Shirley geniet van
de speciale diensten in de Rode
Hoed in Amsterdam.
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