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Factsheet Pleegzorg: 
10% meer pleegkinderen opgenomen in 2009
Op 11 juni jl. is de Factsheet Pleegzorg 2009 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat in dat jaar 
23.355 kinderen voor korte of langere tijd bij pleegouders hebben gewoond. In totaal 
zijn 8.947 nieuwe plaatsingen gerealiseerd. Dat is een toename van 10% ten opzichte 
van 2008. 

Nieuwe pleegouders
In 2009 zijn 2.940 nieuwe pleegouders ingeschreven. De maatschappelijke betrokken-
heid is groot en veel mensen zijn bereid de zorg voor een kind van een ander op zich te 
nemen. Op 31 december 2009 stonden 1.330 pleegouders ingeschreven die beschik-
baar zijn voor een (bij)plaatsing van een pleegkind. Nieuwe pleegouders geven echter 
vaak aan eerst ervaring op te willen doen met een lichtere vorm van pleegzorg, zoals 
deeltijdpleegzorg. 

Matchingsprobleem
Kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen wachten langer op een plaat-
sing bij pleegouders. Het gaat hierbij om intensievere vormen van pleegzorg. Op 31 
december 2009 bestond deze groep uit 568 kinderen. Het blijft moeilijk om voor deze 
groep kinderen geschikte pleeggezinnen te vinden. De Factsheet Pleegzorg 2009 biedt 
een overzicht van de landelijke cijfers en trends in de pleegzorg. De volledige tekst hier-
van staat op www.pleegzorg.nl bij ‘Actueel’. 

‘Een spannende dag voor Anna’
‘Een spannende dag voor Anna’ is een anima-
tiefilm over pleegzorg voor kleuters. Deze film is 
gemaakt om kinderen voor te bereiden op een 
plaatsing bij pleegouders. In de film wordt op 
speelse wijze ingegaan op veel vragen die er bij 
kinderen leven, zoals ‘hoe noem ik mijn pleegou-
ders?’ ‘Wat zijn de huisregels in het pleeggezin?’ 
‘Mag ik verdrietig zijn, omdat ik mijn ouders mis?’ Vooral voor jonge kinderen kunnen 
beelden in de vorm van een animatiefilm helpen om een ingewikkeld onderwerp als 
pleegzorg bespreekbaar te maken. De animatiefilm is in première gegaan tijdens het 
pleegzorgsymposium op 10 juni jl. en is daar enthousiast ontvangen.

De animatiefilm is gemaakt door Lukas Krepel, Joost Lieuwma en Patrick Schoen maker. 
Het verhaal wordt verteld door Edwin Rutten. Deze productie is mogelijk gemaakt 
door financiële bijdragen van Kinderpostzegels Nederland, Madurodam Steunfonds en 
 Stichting Weeshuis der Doopsgezinden.
De animatiefilm is te bekijken op www.pleegzorg.nl bij ‘Actueel’. De film is ook beschik-
baar op DVD.

Eerste Kamer neemt Wet Kinderombudsman aan 
De Eerste Kamer heeft op 15 juni jl. de Wet Kinderombudsman aangenomen. In april 
2010 ging de Tweede Kamer al akkoord met het wetsvoorstel. De Kinderombudsman 
gaat klachten van kinderen behandelen over bijvoorbeeld jeugdzorg, onderwijs en om-
gangsregelingen na een scheiding. Ook gaat hij adviseren over het jeugdbeleid van de 
overheid. Voor de benoeming van de Kinderombudsman zal de Nationale Ombuds-
man drie kandidaten voordragen aan de Tweede Kamer. Die benoemt uiteindelijk de 
 Kinderombudsman.
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Zorgen voor kinderen van een ander was 

altijd heel gewoon in Zuid-Afrika. Maar  

tegenwoordig sterven er veel jong volwas-

senen aan aids en zijn legio kinderen besmet 

met HIV. “Professionele opvang is nodig, 

maar in de provincie KwaZulu Natal is 

pleegzorg nog nauwelijks geregeld.“ Conny 

Zeilstra, Servicepunt Pleegzorg, vertelt over 

de bijdrage die Spirit hieraan levert. 

“Als er niets gebeurt, 
gaat een hele 
generatie verloren”

Na de plaatsing van hun tweede pleegkind 

zaten Karin en Frank letterlijk met hun 

handen in het haar. Met deze peuterpuber 

was geen land te bezeilen. Inmiddels zijn 

ze enkele maanden verder en gaat (best) 

goed. Een wondermiddel? Nee hoor, Video 

Interactie Begeleiding bood handvatten. 
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Als pleegouder besef je dat de keuze om 

een kind in huis te nemen impact heeft op je 

leven. En afscheid nemen van een pleegkind 

hoort daarbij wanneer een kind tijdelijk bij 

je verblijft. Maar tussen de wetenschap dat 

een kind weer vertrekt en het gevoel dat dit 

met zich mee brengt, kan een groot verschil 

zitten. In dit themanummer de praktijkver-

halen van een pleeggezin, een moeder en 

een verliescounselor. 

THEMA:
Afscheid

Hulp bij hechtings-
problemen
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En hier in Nederland vinden we het 
 contact met de biologische ouders al-
tijd heel belangrijk, maar veel kinderen 
in KwaZulu Natal zijn wees. Een grote 
groep kinderen heeft bovendien geen 
papieren, zij zijn nergens geregistreerd.” 

Kwetsbaar
Conny en haar collega’s zijn onder de 
indruk van de kennis en inzet van de 
maatschappelijk werkers. “Ze zijn goed 
opgeleid en enorm betrokken. Ze zijn 
echter niet gewend om uit te gaan van 
de hulpvraag van het kind: wat heeft hij 
of zij nodig, hoe kan ik het beschermen? 

Huisvesting en eten, soms de mogelijk-
heid om naar school te gaan, dat is wat 
zij konden bieden. Niet gek, als je ziet 
dat elke maatschappelijk werker zo’n 
250 kinderen moet begeleiden. Dan is 
er ook weinig tijd voor persoonlijke aan-
dacht. Het werk is zwaar, en deze kin-
deren zijn ontzettend kwetsbaar. Velen 
hebben te maken met huiselijk geweld 
of seksueel misbruik. Dat is daar zó ge-
woon, de werkers hebben dat vaak zelf 
ook aan den lijve ondervonden. Het leid-
de bij één van de trainingen tot emoti-
onele taferelen; toen zijn zij gaan inzien 
welk effect het heeft op kinderen om zo 
op te groeien. Het kwam ineens heel erg 
dichtbij.”

Pure luxe
Ondanks alles heerst er in KwaMashu 
geen gelatenheid. “De maatschappelijk 
werkers hebben een enorme veerkracht. 
Ze zijn blij met de kennis die wij hebben 
en doen er alles aan om die in hun ei-
gen situatie toe te passen. In september 
gaan we – waarschijnlijk voor het laatst 
– nog een keer terug om een training 
te geven over het omgaan met pubers. 
Er blijkt een echte generatiekloof te zijn 
tussen de jongeren en hun opvoeders. 
Via mobieltjes en internet komen zij 
in aanraking met een heel andere we-
reld. Met als gevolg dat ze weglopen, 
agressief zijn of zwanger raken”, ver-
telt  Conny. “Bij de KFCWS zouden ze 
zich graag helemaal willen richten op 
pleegzorg. Maar dat betekent investe-
ren en organiseren, vooralsnog zou dat 
een pure luxe zijn. Zeker nu onlangs de 
subsidie die ze voor hun werk ontvan-

gen, is gehalveerd. In het gezinshuis is 
er bijvoorbeeld één tandenborstel voor 
zes kinderen, en al helemaal geen tand-
pasta. Er is gewoon geen geld.”

Ubuntu gaat over respect en mede-
dogen voor anderen, maar ook over 
saamhorigheid, het belang van de ge-
meenschap, van de stam en van voor-
ouders. “Dat is wat je daar echt voelt”, 
geeft Conny aan. “We zijn regelmatig 
verbaasd over hoe het er daar aan toe 
gaat, maar toch komen we er elke keer 
met een goed gevoel vandaan. Het zal 
dan ook moeilijk zijn om dit project 
straks te beëindigen, want helemaal af-
gerond is het natuurlijk nooit.” En dan 
vervolgt Conny fel: “Als er niets gebeurt 
voor deze kinderen, gaat er een hele ge-
neratie verloren. Zij zijn hard nodig voor 
de opbouw van het land. Het is fijn om 
daar op deze manier een steentje aan te 
kunnen bijdragen.”

“Als er niets gebeurt, 
gaat een hele 
generatie verloren”

Zorgen voor kinderen van een ander – broer, dochter of buren – was altijd heel gewoon in Zuid-Afrika.   

Dat past ook helemaal bij de eeuwenoude, Afrikaanse filosofie Ubuntu, wat zoveel betekent als ‘een 

mens is mens tussen andere mensen’. Maar tegenwoordig sterven veel jongvolwassenen aan aids, 

zijn legio kinderen besmet met HIV. “Professionele opvang is nodig, maar in de provincie KwaZulu  

Natal is pleegzorg nog nauwelijks geregeld. Spirit probeert daar op kleine schaal een bijdrage aan te 

leveren”,vertelt Conny Zeilstra, hoofd Servicepunt Pleegzorg.

Door Suzanne van de Nes

In 2008 sloot Spirit een samenwerkings-
overeenkomst met KwaMashu  Family 
and Child Welfare Society (KFCWS) 
in Durban voor het pleegzorgproject 
‘Ubuntu, the spirit in Foster Care’. In 
de Binding van april 2009 schreven we 
hier al over.  Inmiddels is een aantal trai-
ners drie keer in Zuid-Afrika geweest om 
maatschappelijk werkers te scholen in 
onze kindgerichte manier van werken 
en in het trainen van pleegouders; indivi-
dueel en in groepen. Bovendien zijn onze 
pleegzorgmethodiek en handleidingen 
voor pleegouders herschreven naar de 
Zuid-Afrikaanse situatie.

Niet geregistreerd
Conny vindt dat er, gezien de omstan-
digheden, al best veel is bereikt: “In 
het township KwaMashu zijn nu twee 
gezinshuizen, in elk daarvan woont één 
pleegmoeder met zes kinderen. Zij zorgt 
voor hen tot ze 18 jaar zijn. Daarnaast 
worden er nu zo’n 170 kinderen opge-
vangen door bestandspleegouders. Heel 
langzaam begint bekend te worden dat 

het mogelijk is om je aan te melden als 
pleegouder en, belangrijk, dat je daar-
voor een vergoeding ontvangt. Want hoe 
schrijnend ook, zo’n financiële bijdrage is 
erg welkom. Dan kan er altijd nog wel 
een kind bij.” 

De kerk speelt een grote rol bij de jeugd-
zorg in het township, bijvoorbeeld door 
het verstrekken van maaltijden. “Dan 
komt er een tienjarig meisje eten halen 
voor haar broertjes en zusjes”, vertelt 
Conny, “en blijkt zij degene te zijn die 
voor ze moet zorgen. De KFCWS gaat 
dan zoeken of er nog ergens familie is, 
zo niet dan zoekt ze een pleeggezin. Je 
kunt je voorstellen dat zorgvuldige mat-
ching tussen pleegouder en -kind haast 
niet mogelijk is. Daarvoor is simpelweg 
de nood te hoog.” Bij die matching komt 
nog veel meer kijken: “Wat de kinderen 
betreft, trekken vrouwen in Zuid-Afrika 
de kar. Vaders zijn veelal afwezig; zijn ze 
er wel, dan bemoeien ze zich niet met 
het gezin. Verder is er nog het stambe-
wustzijn: bepaalde families staan hoger 
aangeschreven dan andere. Daar moet je 
rekening mee houden bij een plaatsing.  

Deelnemers na afloop van de training met 

hun certificaat.

Een pleegmoeder met zes pleegkinderen in 

de keuken van het gezinshuis. Zij krijgt 1000 

ZAR - zo’n € 100 euro - per maand om met 

de kinderen rond te komen en zelf nog iets 

over te houden. 

Kinderen uit KwaMashu in de kerkbank. De 

kerk speelt in het township een centrale rol 

bij de jeugdzorg.

Pleegzorgproject in Zuid-Afrika

Steun dit project
Dit project kan iedere steun gebrui-
ken. Ook u kunt hier een bijdrage 
aan leveren! Maak maandelijks 
bijvoorbeeld een bedrag van € 5,- 
over. Ook éénmalige giften zijn bij-
zonder welkom. Uw kleinste gift is 
voor deze kinderen van grote waar-
de. Stort uw bijdrage op: 3790556 
t.n.v. C. Zeilstra, Amsterdam o.v.v. 
‘gift Kwa Mashu’. 

Financiering buiten-
landprojecten
De projecten die Spirit doet in het 
buitenland financiert ze door een 
aanvraag in te dienen bij een stich-
ting. Deze stichting houdt zich 
bezig met het optimaal beheren 
van vermogen, veelal vastgoed 
en beleggingen. Het geld dat de 
ze hiermee genereert, komt ten 
goede aan jeugdzorg bij Spirit. 
Het gaat om activiteiten die niet of 
maar voor een beperkt deel gesub-
sidieerd worden, zoals onderzoek, 
methodiekontwikkeling en (bui-
tenland)projecten. 

Binding augustus 2010
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Mijn naam is Varnery en ik ben dertien jaar. Ik heb vier 
jongere broertjes. Zij wonen net als ik in een pleeggezin. 
Mijn zusje woont in hetzelfde pleeggezin als ik, bij Kees 
en Juliette. Hier heb ik ook nog twee pleegzussen. 

Mijn eerste keer echt afscheid nemen, was toen ik ongeveer 
negen jaar was. In die tijd woonde ik bij mijn tante, want mijn 
moeder kon niet voor me zorgen en mijn vader kende ik toen 
nog niet. M’n verjaardag was net geweest en mijn tante en 
moeder hadden ruzie gehad, dus nam mijn moeder me mee 
naar haar eigen huis. Mijn zusje woonde bij haar oma en dat 
was vlakbij, dus zij kwam ook logeren. Ik zelf dacht dat ik  
vakantie had, maar dat bleek niet zo. Mijn moeder had dat 
maar gezegd om mij gerust te stellen (en als negenjarige geloof 
je wat je moeder zegt).

We brachten mijn zusje naar school en thuis gingen wij een 
spelletje doen. had mama me beloofd. Toen we thuis waren en 
aan een spelletje wilden beginnen, werd er aangebeld. Mama 
deed open en daar stonden ze dan: twee politieagenten,  
A. (mijn vroegere voogd), tante M. (de ex van de vader van 
mijn zusje) en oma M.(oma van mijn zusje). Het eerst wat in mij 
op kwam was: wat komen die mensen hier doen? Wat heeft 
mama gedaan?

Maar ze kwamen niet voor mama, ze kwamen voor mij. Ik 
moest naar een pleeggezin. Mama was woedend, ze zei dat 
ze A. iets wilde aandoen (heeft ze niet gedaan hoor). Ik was 
vooral er verbaasd, maar ook verdrietig. Ik wilde niet weg, ik 
wilde blijven. Maar het moest. Ik nam afscheid van mama en 
we vertrokken. De hele weg moest ik huilen, ik vond het echt 
heel erg, maar ik was ook geschrokken het was zo…plotseling. 
We kwamen aan bij Kees en Juliette, mijn nieuwe pleegouders. 
Wat ik op dat moment allemaal dacht weet ik niet goed meer, 

Varnery

Afscheid

Door Leontien Kuip

U kent Spirit als pleegzorgorga-
nisatie. We doen nog meer om 
ouders, opvoeders en jongeren 
te helpen bij problemen met op-
groeien en opvoeden.

“We proberen een gezin in eerste instan-
tie thuis te begeleiden. We helpen ouders 
en jongeren bijvoorbeeld bij opvoedvra-
gen. Als een jongere niet thuis kan wo-
nen, dan vangen we een hem of haar 
op”, vertelt Mathijs Liesveld, ambulant 
hulpverlener 16 + in de regio Oost. “We 
streven ernaar dat deze jongere dan naar 

  Wat doet Spirit  
 naast pleegzorg?

een aantal maanden weer terug naar 
huis gaat”, vult collega Dennise Jonis 
aan die eveneens ambulant hulpverlener 
is. Dennise vervolgt: “In de praktijk ge-
beurt dat vaak niet. Een gedeelte van de 
jongeren woont al een tijd niet meer bij 
de ouders en is niet gewend om bij hun 
ouders te wonen.” 

Problemen
Jongeren die opgevangen worden in een 
pand van 16 + zitten daar omdat het 
thuis niet meer gaat. “Als de jongere 
vanuit een gezin bij ons komt, hebben de 
jongere en ouders een time out nodig”, 
aldus Dennise. De problemen waar de 

jongere en ouders tegen aan lopen zijn 
heel divers. Dennise: “Deze ouders zijn 
vaak niet consequent in toepassing van 
regels waardoor het mis kan gaan in een 
gezin. Mathijs vult Dennise aan: “Ook 
kan de relatie in een gezin verstoord zijn 
door ziekte van ouders zoals een depres-
sie of borderline. Om onder andere deze 
reden komt een deel van deze jongeren 
in aanraking met politie en drugs.”  

Werken bij 16+
Dennise en Mathijs komen dus bij gezin-
nen thuis en bij de verschillende opvang-
vormen waar ze ook slaap- en nachtdien-
sten hebben. Ze hebben als ambulant 

Hulp thuis, op de groep en aan zelfstandig wonenden door 16+

Ambulant hulpverleners Mathijs Liesveld 

en Dennise Jonis. 

Bij 16 + helpt Spirit jongeren vanaf 
16 jaar en hun ouders/opvoeders 
die niet in staat zijn om met elkaar 
problemen rondom opvoeden en 
opgroeien het hoofd te bieden. 
Het zijn vaak problemen die ont-
staan tijdens de ontwikkeling van 
de jongere naar zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid. De helft van de 
jongeren die in 16 + woont zijn al 
uit huis geweest en sommige heb-
ben al een traject in de hulpverle-
ning achter de rug. 16 + is hulp 
voor het gezin thuis, in combinatie 
met mogelijkheden tot verblijf in 
verschillende opvangvormen: een 
woonruimte met dag- en nachtbe-
geleiding of een woonruimte waar 
af en toe een begeleider langs 
komt. Spirit biedt deze hulpvorm 
op diverse plekken in Amsterdam, 
Zaanstreek, Waterland en Amstel-
land en de Meerlanden. 

ik was vooral heel verdrietig. We kwamen binnen en ik keek om 
me heen. Het zag er erg gezellig uit en ze hadden al speelgoed 
klaargezet.

Na negen maanden bij Kees en Juliette te hebben gewoond, 
mocht ik bij mijn oma gaan wonen in Amsterdam, vlak bij mijn 
tante. Maar dat ging niet goed. Mijn oma ging naar Suriname 
en ik ging weer bij mijn tante wonen die zelf al drie kinderen 
heeft en leeft van een uitkering. Dit werd de tweede keer af-
scheid. Alleen dit keer niet van mijn moeder, nee, van mijn tante. 
Ik werd uit school gehaald door Jennifer (pleegzorgbegeleider, 
red.) die me meenam naar het huis van mijn tante. Daar gingen 
we mijn spullen pakken en de tweede keer afscheid zou mak-
kelijker moeten zijn, maar dat was het absoluut niet. Ik vond 
het zelfs erger dan de eerste keer, want ik hoopte dat het goed 
zou gaan bij oma en tante, maar weer moest ik afscheid nemen.

En daar vertrokken we dan naar Kees en Juliette in Purmerend. 
Weer ging er van alles door me heen: Mocht ik nu wel weer 
naar mijn familie of moest ik bij Kees en Juliette blijven? En zou 
ik m’n vrienden en vriendinnen nu nog wel spreken en zien? Bij 
familie wonen ging niet gebeuren, want de kinderrechter had 
besloten dat ik tot mijn 18de bij Kees en Juliette moest gaan 
wonen. Hoe stom of moeilijk ik het ook vind, ik weet wel dat 
het nu niet anders kan. Wel mag ik bij familie op bezoek. En 
mijn oude vrienden en vriendinnen spreek ik nu niet meer. Maar 
ik ben erg blij met mijn beste vriendin Sharon en mijn andere 
vriendinnen: Denise, Nicky en Caroline. Jammer genoeg moet ik 
nu ook weer afscheid nemen van Sharon (gaat naar een andere 
school), maar dat is afscheid als klasgenoot en zeker niet als 
vriendin. Dus afscheid nemen, betekent zeker niet dat je elkaar 
nooit meer zal zien.  

Groetjes van Varnery
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hulpverlener drie tot vijf gezinnen onder 
hun hoede. Mathijs: “Nu begeleid ik jon-
geren op drie verschillende locaties en 
bij een gezin thuis. Voor de jongeren op 
locatie geldt ook dat ik de ouders of op-
voeder begeleid.“  
Dennise en Mathijs hebben als stand-
plaats het 16 +-pand in Oost waar meest-
al zes jongeren verblijven. Hun werk daar 
bestaat uit de begeleiding van de jon-
geren. Dennise: “Wanneer een jongere 
thuis komt van school of zijn werk dan 
spreken we de dag door. Eigenlijk net als 
in een gewoon gezin.” Mathijs: “Daar-
naast voeren we doelgerichte gesprek-
ken met deze jongeren. Wanneer een 
jongere hier bij 16 + binnenkomt, maken 
we met de jongere een behandelplan. 
Daarin staan doelen voor het verblijf hier, 
maar ook voor het vervolg. Als het goed 
is, stromen ze na het verblijf hier dan 
door naar het zelfstandig wonen of gaan 
ze terug naar hun ouders.”

Maar het werk houdt nog veel meer in. 
Mathijs: “In ons werk proberen we ook 
het netwerk van de jongere te vergroten. 
Hoe groter het netwerk, op des te meer 
personen hij of zij terug kan vallen.“ Ook 

helpen de hulpverleners bij het zoeken 
naar een dagbesteding. Een jongere die 
onder de begeleiding van 16 + valt moet 
namelijk een dagbesteding hebben; werk, 
school of stage. Dennise vertelt dat ze jon-
geren helpt met het zoeken naar een bij-
baantje en alles wat daar bij komt kijken: 
“Ze willen straks zelfstandig zijn en dan 
moeten ze wat geld hebben. We oefenen 
bijvoorbeeld hoe zo’n jongere zich daar 
dan het best kan presenteren.” Mathijs: 
“Sommige hebben de gave om zich zo 
binnen te praten, maar er zijn ook jon-
geren geen idee hebben hoe ze zich bij-
voorbeeld moeten kleden en dan met hun 
broek half op hun kont gaan solliciteren.”

Ouders betrekken
Binnen alle hulpvormen van Spirit is het 
uitgangspunt dat ouders betrokken wor-
den bij de hulpverlening. Dat is echter 
niet altijd makkelijk. Mathijs: “Soms zijn 
ouders helemaal klaar met een jongere 
en is het moeilijk om ze bij een program-
ma te betrekken. Ouders komen in het 
algemeen ook weinig langs.” Dennise 
vervolgt: “We vragen ze wel eens te ko-
men koken met hun dochter of zoon, 
maar helaas gebeurt dat nauwelijks.”

Jongeren willen vaak ook niet meer te-
rug. Ze zitten in een fase voor hun zelf-
standigheid en willen op zichzelf wonen. 
Mathijs vertelt: “Ze wonen vaak al lan-
gere tijd niet thuis en willen na hun ver-
blijf bij 16 + vaak zelfstandig wonen. Als 
jongeren niet meer thuis kunnen wonen, 
maar enigszins zelfstandig wonen wel 
mogelijk is, gaan ze naar een zogenaamd 
satellietpand. Er komt regelmatig een 
hulpverlener langs om ze te ondersteu-
nen bij hun vragen.” Dennise: En dat is 
wel nodig hoor. De jongeren zijn vaak 
erg positief over het op zichzelf wonen 
en onderschatten wat er komt kijken bij 
zelfstandigheid.”

Pleeggezin
Sommige jongeren zijn nog niet klaar 
om zelfstandig te wonen, maar kunnen 
ook niet terug naar hun ouders. Een 
pleeggezin is voor de meeste van deze 
jongeren geen optie. Dennise: “Het zijn 
vaak jongeren die al veel hebben meege-
maakt, ook qua hulpverlening. Jongeren 
die het idee hebben dat ze niet begrepen 
worden en moeite hebben met regels en 
afspraken.” “En ook wel met hechtings-
problemen”, vult Mathijs aan. Maar dat 
betekent niet dat pleegouders niets voor 
deze groep kan betekenen. “Ik denk dat 
het voor een aantal van deze jongeren 
zeer goed kan zijn om een aantal jaar in 
een pleeggezin opgevangen te worden”, 
aldus Mathijs. 

Het begeleiden van pleegouders, pleeg-
kinderen en hun ouders maakt mijn werk 
afwisselend en leuk, maar ook af en toe 
best moeilijk! Met name door de ver-
schillende belangen die je als pleegzorg-
werker moet behartigen.

Een voorbeeld uit mijn praktijk: 
Leila (10) verbleef in afwachting van 
een pleeggezin in een residentiële voor-
ziening van Spirit. Sinds februari woont 
Leila bij mevrouw Haddouh. Gedurende 
de matching had mevrouw Haddouh 
aangegeven deze zomer zes weken naar 
Marokko te gaan met haar dochter en 
vond het geen probleem Leila mee te ne-
men. Graag zelfs, want zoals ze zelf zei: 
“Ze hoort nu bij ons.” Ook Leila wilde 
graag mee. Er moest dus een paspoort 
geregeld worden. Helaas was de moeder 
van Leila het niet eens met de pleegzorg-
plaatsing en wilde ze geen medewerking 
verlenen. Daardoor moesten er formele 
stappen gezet worden door de gezins-
voogd van Bureau Jeugdzorg. Helaas 
kostte dit veel tijd. Met als gevolg dat 
Leila niet mee kon naar Marokko. Een 
grote teleurstelling voor alle partijen. In 
de veronderstelling dat het paspoort er 
tijdig zou zijn, had mevrouw Haddouh de 
reis inmiddels geboekt. Er moest een tij-
delijke opvangplek voor Leila komen. 

Leila had aangegeven niet weer naar een 
andere plek te willen en vroeg of ze op 
zomerkamp mocht. Helaas zijn er geen 
zomerkampen van zes weken. In gesprek 
met Leila werd gekozen voor een com-
binatie van een vakantiepleeggezin en 
zomerkamp. Maar vindt maar eens een 

‘‘Pleegmoeder 

was blij dat 

de vakantie -

pleegmoeder 

dezelfde regels 

hanteert’‘
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Simone Korsman
pleeggezin dat zes weken flexibel be-
schikbaar is. Ik herinnerde mij ineens een 
enthousiaste pleegmoeder die wegens 
haar gezondheid moest stoppen met 
pleegzorg. Toen haar gezondheid weer 
goed was, had ze aangegeven open te 
staan voor vakantiepleegzorg. Na mijn 
telefoontje gaf deze pleegmoeder met-
een aan dat ze Leila graag wilde opvan-
gen. Een onderbreking voor deelname 
aan een zomerkamp was voor haar geen 
enkel probleem. Er kon een kamp van vijf 
dagen voor Leila geregeld worden, met 
daarnaast nog twee keer vijf dagen dag-
kamp. Natuurlijk was het in de eerste in-
stantie voor iedereen een enorme teleur-
stelling dat ze niet met haar pleeggezin 
mee kon naar Marokko, maar ze zijn blij 
met deze oplossing. 

De kennismaking tussen Leila, haar 
pleegmoeder en de vakantiepleegmoe-
der verliep voorspoedig. Het gesprek 
ging over de vakantie, interesses en na-
tuurlijk de afspraken die in de pleegge-
zinnen gelden. Ik merkte meteen dat het 
goed klikte tussen iedereen. Leila vond 
het een fijne mevrouw en kon zich goed 
vinden in de afspraken. Pleegmoeder 
was blij dat de vakantiepleegmoeder de-
zelfde regels hanteert als zijzelf. Leila had 
natuurlijk liever naar Marokko gegaan, 
maar inmiddels heeft ze veel zin in de va-
kantie. Een dagje wennen staat gepland, 
waarna Leila een fijne vakantie tegemoet 
kan zien dankzij een hele fijne vakantie-
pleegmoeder en een pleegmoeder die 
haar pleegdochter gestimuleerd heeft 
hier toch een fijne periode van te maken.

In oktober gaat Leila met mevrouw 
 Haddouh op vakantie. En reken maar dat 
het paspoort er dan is!

Simone Korsman

De namen van pleegmoeder en pleeg-
kind zijn om privacyredenen gefingeerd.

Simone Korsman maakte in januari 
2009 de voor haar spannende stap 
van de verstandelijk gehandicap-
tenzorg naar de jeugdzorg. Vanaf 
haar eerste dag als ambulant hulp-
verlener pleegzorg in regio Noord 
geniet ze van haar werk.

Kim, 17 jaar

Kim zit sinds januari van dit jaar in 
de opvang van 16 +. Terug naar 
huis is geen optie meer. Kim: “Ik 
heb tijdelijk in een pleeggezin ge-
zeten. Het contact met de pleeg-
moeder was niet goed. Door die 
ervaring wil ik niet meer naar een 
pleeggezin. Hier bij 16 + gaat het 
goed. Ik heb nu vakantie en ben op 
zoek naar een baantje. Ik werk een 
dag per week in een sportschool 
en wil er nog wat bij. Normaal ga 
ik naar het R.O.C., daar volg ik een 
administratieve opleiding.”

“Er zijn ook jongeren die 
met een broek half op 
hun kont solliciteren.”
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Wanneer je als pleegouder kiest om een kind in huis te  
nemen, gebeurt dat weloverwogen. Je beseft dat dit impact 
heeft op je leven en dat afscheid nemen van een pleegkind er 
bij hoort wanneer een kind tijdelijk bij je verblijft. Maar tus-
sen de wetenschap dat een kind weer vertrekt en het gevoel 
dat dit met zich mee brengt, kan een groot verschil zitten. In 
dit themanummer de praktijkverhalen van een pleeggezin en 
een moeder. Ook vertelt een verliescounselor over haar werk 
waarin ze pleegouders bijstaat die vastlopen in hun verdriet.

THEMA:

Zachtjes til ik haar op en haal haar 
uit bed. Haar lome lijfje haakt ze met 
haar beentjes om mijn middel en 
zachtjes pratend breng ik haar naar 
de wc. Teruglopend ligt ze alweer te 
slapen, haar hoofd op mijn schouder. 
Ik leg haar in bed en sta te kijken. 
De laatste tijd voelt ze als mijn doch-
ter. Ik heb mijn grenzen gesteld en 
zij weet waar ze liggen. Ik weet dat 
ik alles nog honderd, nee, duizend 
maal zal moeten herhalen voor ze 
mijn grenzen ook accepteert. Maar 
ik ben door de zure appel heen.

Helaas zijn we er nog niet. Jouke 
krijgt het voor zijn kiezen. Af en toe 
verzucht hij: “Soms denk ik dat ze 
toch maar bij ons weg moet!” Ik her-

Lief, klein bijdehandje

ken het gevoel van machteloosheid 
als een kleine bijdehante driejarige 
het bloed onder je nagels vandaan 
haalt. Als ze die voordeur telkens 
weer open doet en hard dichtslaat, 
als ze loeihard gaat gillen om nega-
tieve aandacht, als ze de hond heeft 
ingesmeerd met sudocrème, zonne-
brandolie of lippenstick. Als ze weer 
eens een prachtige tekening van 
onze oudste in stukken scheurt en 
als ze krabbend en schoppend haar 
jaloezie aan onze dochter toont.

Telt u tot tien? Ik moet vaak tot dui-
zend tellen. Soms schiet ik uit mijn 
slof, schrik ik van mijn eigen drift. 
Dat ik toch zo kwaad kan worden op 
zo’n klein hummeltje. In een gesprek 

met een orthopedagoge van Spirit 
hebben we tips meegekregen. Ook 
onze begeleidster is een steun in de 
rug. Ik weet inmiddels dat ik geen 
megamama ben, maar een mens die 
het eigenlijk best goed doet. En uit-
eindelijk doen we hier met z’n vieren 
onze stinkende best. 

Ze mag blijven hoor, dat heerlijke, 
lieve en ondernemende kind. En wat 
is ze toch een engeltje als ze slaapt!

Els Bakker

Els, Jouke en Veerle wonen in de Zaan-
streek en hebben een pleegdochter in huis.
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Verstrikt in verdriet

”Ik wilde niets liever dan 
hem bij me houden”

“Als het afscheid ons niets 
meer deed, ...”

12

14
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in verdriet
Bij de begeleiding van pleegouders brengen medewerkers van Spirit 

het thema afscheid nemen ter sprake. Het komt immers geregeld voor 

dat een pleegkind tijdelijk in een gezin verblijft. Maar tussen weten 

dat je een kind misschien weer moet loslaten en omgaan met het 

bijbehorende gevoel, kan een groot verschil zitten. Verliescounselor 

Marjolein Sickinghe helpt mensen die te maken hebben (gehad) met 

een verlies en dat nog geen plaats kunnen geven in hun leven.

Welke emoties maakt een 
verlies los?
Marjolein: “Ieder mens beleeft het an-
ders, maar er zijn wel universele gevoe-
lens te benoemen. Onmacht en wanhoop 
komen veel voor en weemoed, boosheid. 
Een verlies verwerken kost altijd tijd. Het 
wordt problematisch als verdriet op de 
lange termijn je levensvreugde blijft over-
schaduwen. Somberheid, rusteloosheid 
en moeite hebben met concentreren, zijn 
herkenbare signalen. Vaak heeft de om-
geving het eerder in de gaten dan de per-
soon zelf. Een onverwerkt verlies kan ja-
ren later in alle hevigheid terugkeren, het 
stapelt bij wijze van spreken in je geest.”

Wat is bijzonder aan verlies 
in een ouder-kind situatie?
“De band tussen een ouder – en dat kan 
net zo goed een pleegouder zijn – en een 
kind is zo sterk dat je bij een ingrijpend 
afscheid fysieke pijn kunt voelen. Verder 
spelen schuldgevoelens vaak een rol. Die 
vloeien voort uit de onvoorwaardelijkheid 
in de relatie, als (pleeg)ouder voel je je 
per definitie verantwoordelijk. Kan een 
kind om welke reden dan ook niet lan-
ger in een gezin wonen, dan blijven veel 
ouders zich achteraf afvragen of ze het 
wel goed hebben gedaan. Om het verlies 
te kunnen verwerken is het belangrijk die 
schuldgevoelens te erkennen en te leren 
hanteren.”

Hoe zit dat in pleegzorg-
situaties?
“Het is je achtergrond die mede je re-
actie op een verlies bepaalt. Ben je bij-
voorbeeld pleegouder vanwege kinder-
loosheid en gaat het met de zorg voor 
een pleegkind mis, dan kun je dat als 
persoonlijk falen ervaren. Bij mensen die 
in een vergelijkbare situatie ook eigen 
kinderen hebben, brengt het vertrek van 
een pleegkind misschien wel opluchting 
teweeg als daarmee spanning in het ge-
zin wegvalt.” 

Hoe help je mensen verder?
“Het natuurlijke verdedigingsmechanis-
me bij verlies is jezelf af te schermen te-
gen je gevoel. Maar voor de verwerking is 
het juist belangrijk dat je je verdriet door-
leeft. Degenen die zichzelf dat toestaan, 
komen er in de regel beter doorheen. Bij 
verreweg de meeste mensen ligt de weg 
naar herstel in het vinden van een nieuw 
perspectief in het leven. Ik help mensen 
hun verdriet te ervaren. Huilen op onver-
wachte momenten, hyper ventileren, het 
hoort er allemaal bij. Ik kijk ook naar het 
sociale netwerk: welke mensen in je om-
geving zijn er voor je? Bij een ouder-kind-
verlies stimuleer ik dat de ouders elkaar 
steunen. Mannen beleven verdriet vaak 
anders dan vrouwen, dan kun je elkaar 
kwijtraken. De pijn delen maakt hem 
draaglijker.”
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Door Ellen Meijer

“Voor de 

verwerking is 

het juist 

belangrijk dat 

je je verdriet 

doorleeft”

Verliescounselor Marjolein Sickinghe begeleidt 

mensen die vastlopen in hun verdriet

Een moeder over het afstaan van haar zoon 
aan een pleeggezin

”Ik wilde niets liever dan 
hem bij me houden”

Vanaf een verzameling portretfoto’s aan 
de muur kijkt een vrolijk jongetje in de 
camera. Op plaatjes van langer geleden 
heeft hij schmink op zijn gezicht en trekt 
hij gekke bekken. Op een recentere foto 
oogt hij serieuzer; daar draagt hij een 
bril en glimlacht hij terughoudend. Kitty 
Meelker (55) wijst op de foto’s van haar 
zoon: “Dan zie je over wie het gaat.” 
David kwam elf jaar geleden ter wereld 
na een kortstondige relatie tussen Kitty 
en een Guineese man. Ze kende hem 
al lang, maar toen de liefde opbloeide, 
stond hij op het punt terug te keren naar 
Afrika. Hij ging terug en na de geboorte 
stond ze er alleen voor. Toen David twee 
was, schakelde Kitty Bureau Jeugdzorg 
in op advies van een opvoedconsulente 

Vijf jaar geleden droeg Kitty 

Meelker de zorg voor haar zoon 

over aan haar zus. Een beslissing 

die ze heeft geaccepteerd, maar 

die ontegenzeggelijk littekens 

heeft achtergelaten: “Het was 

een rouwproces.”

bij het vrouwencentrum waar ze werkte. 
David was druk en ze kreeg moeilijk con-
tact met hem. Kitty: “In eerste instantie 
dacht ik dat het door de peuterleeftijd 
kwam, kleine kinderen kunnen helemaal 
opgaan in hun eigen wereld. Van mij 
hoeft het ook niet allemaal zo strak vol-
gens de regels. Toch zag ik ook dat het 
rondhollen en het drukke gedrag gren-
zen overschreed.” Uit onderzoek bleek 
dat David extra begeleiding nodig had. 
“Hij gedroeg zich tijdens de tests net als 
thuis”, herinnert Kitty zich. “Voor mij 

Kitty droeg de zorg voor haar zoon over aan 

haar zus. 

was het een bevestiging dat het niet al-
lemaal aan mij lag.”

Uit logeren
In de jaren daarna kreeg Kitty op ver-
schillende manieren hulp, onder andere 
via intensieve thuiszorg. David ging naar 
een Medisch Kinderdagverblijf. Deson-
danks viel de opvoeding haar zwaar: “Ik 
had nooit rust, want David sliep weinig. 
Ik durfde hem niet bij vrienden te laten, 
omdat ik niet wist hoe ze op zijn gedrag 
zouden reageren.” Een tijd lang bood 



Schuldgevoel
De deur van de familie Vos staat altijd 
open voor kinderen in nood, maar ze 
houden het bij kortdurende opvang, 
dagopvang en weekendpleegzorg. “We 
willen van tijd tot tijd kunnen bekijken 
of een pleegkind bij ons gezin past, om-
dat onze zoon opgroeit en verandert”, 
licht Yvonne toe. “En op een gegeven 
moment verlang ik altijd weer naar ons 
drieën en naar rust in het gezin, hoe lief 
de pleegkinderen ook zijn.” Het bete-
kent dat de familie na maximaal een jaar 
afscheid neemt van hun pleegkinderen. 
Yvonne kampt daarbij altijd met een 
schuldgevoel. “Bij het afscheid liggen 
verstand en gevoel totaal uit elkaar”, 
vertelt ze. “Verstandelijk weet ik dat het 
goed is, voor ons gezin en voor de pleeg-
kinderen, die in principe naar een plek 
gaan waar het beter voor ze is. Maar in 
de meeste gevallen gaat het na verloop 
van tijd toch weer mis. Daar hebben we 
het moeilijk mee. We kunnen eigenlijk 
pas afscheid nemen als we zeker weten 
dat het kind veilig is en het goed gaat.”

Slepende affaire
Niet alleen Jasmin, maar ook Babak 
kwam na een aantal jaren weer bij Casper 
en Yvonne terecht. Babak vertrok destijds 
naar Beter met Thuis en vervolgens naar 
een pleeggezin waar hij zou opgroeien. 

De familie Vos heeft de afgelopen tien 
jaar meerdere pleegkinderen opgevan-
gen. Casper pakt er een groepsfoto bij. 
“Dat zijn de broertjes Roy en Antonio”, 
begint hij en hij wijst naar twee breed-
lachende blonde jochies. “Echte rauw-
douwers, maar met een klein hartje.” 
De broertjes logeerden vanaf tweejarige 
leeftijd zo’n zes jaar lang maandelijks 
bij de familie Vos. Twee jaar geleden 
voor het laatst. “Hun moeder voelde 
de adem van Jeugdzorg in haar nek en 
stopte daarom met de vrijwillige week-
endpleegzorg”, vertelt Casper. “Jammer, 
want ze was best blij met ons.” Dan wijst 
hij naar een klein meisje. “Dat is Jasmin. 
Zij heeft op haar tweede en haar derde 
bij ons gewoond. Afgelopen winter ging 
het bij haar thuis weer mis en kwam ze 
opnieuw bij ons terecht. Ze is nu tien en 
onlangs vertrokken naar een pleeggezin 
waar ze zal opgroeien.” Op de volgende 
foto ligt in de armen van Yvonne een 
piepklein zwart baby’tje in een spierwit 
rompertje. “Dat is Lucy, ze was daar een 
baby van zes maanden. Ze verhuisde 
naar haar oma toen ze een jaar was.“ 
Op de foto ontbreekt Babak die op vijf-
jarige leeftijd via een crisisplaatsing een 
jaar bij de familie verbleef. Na een om-
zwerving woont hij momenteel in een 
kindertehuis en sinds kort komt hij weer 
regelmatig bij de familie Vos logeren. 
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Casper, Yvonne en zoon Jeroen 

Vos namen de afgelopen tien 

jaar afscheid van meerdere 

pleegkinderen. “We kunnen 

eigenlijk pas afscheid nemen 

als we zeker weten dat het 

kind veilig is.”
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“Als het afscheid 
ons niets meer 

deed, zouden we er 
acuut mee stoppen”

weekendpleegzorg uitkomst. David ging 
om het weekend logeren, zodat Kitty 
even adempauze had. “Heel gezellig 
was het, twee mannen met twee hon-
den. David vond het er heerlijk. Maar ze 
verhuisden naar Drenthe en de afstand 
bleek onoverbrugbaar.” Een band op-
bouwen met nieuwe pleegouders wilde 
Kitty niet. Toen haar zus aanbood de 
weekendzorg over te nemen, nam ze het 
aanbod meteen aan.

Paniekaanvallen
Vlak voor David’s zesde verjaardag kreeg 
Kitty lasten van heftige angsten en kon 
ze thuis niet langer de leiding nemen. In 
de opvoeding liet ze veel gaan, terwijl 
haar zoon juist een strakke hand nodig 
had. Op een dag voelde Kitty zich duize-
lig, ze was bang bewusteloos te raken. 
Een ambulance kwam en haar zus ont-
fermde zich over David. Wat Kitty betreft 
was dat laatste tijdelijk. Ze hoopte na een 
paar maanden rust zelf weer voor hem 
te kunnen zorgen. Dat bleek te intensief 
en David bleef hij haar zus. “Maar zoiets 
accepteer je als moeder natuurlijk niet”, 
zegt ze. “Ik moest me ineens aan aller-
lei regels houden, in het bijzijn van Da-
vid mijn emoties beheersen en op mijn 
woorden letten. Ik kreeg er paniekaan-
vallen door.”  

Diep dal
Het proces rond de uithuisplaatsing 
greep Kitty aan. Haar zoon overschrijven 
naar het adres van haar zus was één van 
de vele moeilijke momenten. Die stap 
maakte het voor haar zus mogelijk ex-
tra verlof aan te vragen als pleegouder. 
“Omdat ik haar volledig vertrouw, heb ik 
toegestemd”, zegt Kitty. “Bij een ander 
had ik dat nooit gedaan.” Opmerkingen 
van mensen in haar omgeving raakten 

haar diep: “Die kwamen erop neer dat 
ik David kwijt was en verder moest met 
mijn leven. Ze hadden objectief gelijk, 
maar als moeder moet je door een rouw-
proces. Ik heb lang het gevoel gehad dat 
niemand me daarin serieus nam. Geluk-
kig was er een hulpverlener bij de GGZ 
die het begreep. Hij stond vierkant achter 
me, maar gaf ook tegengas. Dankzij zijn 
hulp in combinatie met medicatie ben ik 
uit een diep dal geklommen. Ik durf meer 
van me af te bijten. Eerder deed ik dat 
niet uit angst dat ik David helemaal zou 
verliezen. Ik zit in een panel dat nieuwe 
pleegouders begeleidt. Ook daar vertel ik 
hoe belangrijk het is aan de bel te trek-
ken als dingen niet goed lopen.”

Weekendbezoek
In het begin hield haar zus Kitty op af-
stand. Achteraf begrijpt Kitty dat: “Ze 
moest alle zeilen bijzetten voor David en 
had daardoor weinig ruimte over. Maar 
voor mij voelde het alsof alles van me 
was afgepakt. Ik heb me lang verzet te-

“MENSEN UIT 
MIJN OMgEVINg 

ZEIDEN DAT IK 
DAVID KWIJT 

WAS EN VErDEr 
MOEST MET MIJN 

LEVEN”

Pleeggezin Vos over afscheid 

nemen van pleegkinderen

gen de situatie, maar uiteindelijk tegen 
mezelf gezegd dat dit het beste is voor 
David. Mijn zus doet het fantastisch als 
pleegmoeder en het contact tussen ons is 
prima. We hebben allebei geleerd op een 
andere manier met elkaar om te gaan.” 
David komt om het weekend op bezoek. 
Hij heeft op het moment vaak geen zin, 
merkt Kitty: “Hij vindt alles saai, dat 
hoort een beetje bij de leeftijd. Alleen als 
z’n vriendje van vroeger komt, is hij en-
thousiast. Het doet zeer, maar ik kan het 
aan. En ik probeer iets te verzinnen wat 
we samen kunnen doen, naar de film 
gaan bijvoorbeeld.”  

Veilig nest
Jarenlang zat Kitty voor haar gevoel 
klem, inmiddels gaat het beter. Na een 
weekendbezoek afscheid nemen van Da-
vid maakt haar niet meer zo van streek: 
“Een paar jaar geleden stond ik soms 
met een huilend jongetje op de stoep dat 
zei: ‘Ik wil bij jou blijven.’ Natuurlijk wilde 
ik niets liever, maar om zijn bestwil leidde 
ik hem af. ‘Ach, het is mooi weer en je 
kunt straks lekker voetballen’, zei ik. En 
daar ging ie weer. Zodra de deur dicht 
was, barstte ik in tranen uit.” Kitty beseft 
dat haar zus David meer kan bieden dan 
zijzelf: “Maar dat moest ik leren inzien. 
Nu ben ik blij dat hij bij haar woont, ze 
geeft hem een veilig nest. Z’n oma, ne-
ven en nichten wonen in de buurt, ook 
daar is hij thuis.” Ondanks de afstand 
voelt ze een band met hem: “Als aan-
komend puber is hij meer bezig met de 
wereld en zichzelf te ontdekken dan met 
mij. Hopelijk komt er een tijd dat hij ook 
nieuwsgierig wordt naar zijn moeder.” 

David is niet de echte naam van Kitty’s 
zoon.

gEZOCHT: 
Pleegouders die ervaringen 
willen delen!

Pleegouders zijn de beste ervaringsdes-
kundigen. U kunt als geen ander vertel-
len hoe pleegouderschap in de praktijk 
werkt, wat de leuke dingen zijn en waar 
u tegenaan loopt. Door aspirant-pleegou-
ders worden levendige voorbeelden uit de 
praktijk zeer gewaardeerd.

Daarom zoeken wij ervaren pleegouders 
die aanwezig willen zijn bij een informa-
tieavond, panelavond, of een gehele TOP 
of STAP-training mee willen lopen. Bij de 
informatieavond en panelavond bent u 
één avond aanwezig als ervaringsdeskun-
dige. Tijdens de TOP- en STAP-trainingen 
bent u respectievelijk vier of zeven avon-
den aanwezig en vult u de theorie aan 
met eigen praktijkvoorbeelden.

Bent u een pleegouder met een pleegkind 
in huis en heeft u ervaring met verschil-
lende vormen van pleegzorg en/of met 
verschillende leeftijdsgroepen? En wilt u 
uw ervaringen delen? 

Meld u dan aan bij de trainers van het 
Servicepunt Pleegzorg via 020-540 04 40. 



16 17

is om samen te huilen. Ze mag weten dat 
ik verdrietig ben. Ik hoop dat het haar 
juist steunt, dat ze begrijpt dat we haar 
niet zomaar wegsturen, want ik ben altijd 
bang dat een kind denkt dat je hem of 
haar niet wilt.” Casper en Yvonne vinden 
dat de overgang van hun gezin naar het 
nieuwe pleeggezin echt goed is gegaan. 
Casper: “De pleegmoeder van Jasmin 
stond echt open voor goede afspraken 
om te wennen.”

Contact houden
De familie Vos probeert met alle kinderen 
contact te houden en stuurt ze een kaart-
je met verjaardagen en met kerst. Casper: 

Na anderhalf jaar ging dat mis. Casper en 
Yvonne vernamen dat hij in een kinderte-
huis van het Leger des Heils terecht was 
gekomen en belden daarop Pleegzorg om 
aan te geven dat Babak in de weekenden 
welkom was. “Toen hij in het pleegge-
zin woonde, hoorden we niets meer van 
hem”, vertelt ze. “Dat was voor mij geen 
einde. Ik had moeite om er een streep on-
der te zetten en drong ook daarom bij de 
voogd aan op een definitief antwoord op 
ons aanbod.”

Voorbereiden
Casper en Yvonne namen veelal het initi-
atief rondom het afscheid van een pleeg-
kind. “Er zijn maar weinig voogden met 
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“BIJ AFSCHEID 
NEMEN, LIggEN 

VErSTAND EN 
gEVOEL TOTAAL 

UIT ELKAAr”

“De pleegkinderen zijn altijd welkom. In 
die zin nemen wij geen afscheid. We ge-
ven daarmee ook aan dat we niet boos 
zijn en dat ze niet stout zijn geweest.” 
Voor het onderhouden van contact zijn 
de kinderen echter afhankelijk van vol-
wassenen. Tot ze wat ouder worden. 
Yvonne: “Vorige maand kreeg Jeroen een 
verjaardagskaartje van Roy via Hyves. Dat 
had hij helemaal uit zichzelf gedaan. De 
broertjes zijn ons niet vergeten.”

De namen van de pleegkinderen 
zijn veranderd om hun privacy 
te beschermen. 

een vertrek- en wenplan”, zegt Casper. 
“Daarom maken we vaak zelf een tijd-
pad met bezoeken over en weer, zoals bij 
baby Lucy die haar oma heel weinig had 
gezien. Bij Jasmin nodigden we haar gro-
te zus uit om mee te gaan naar de nieuwe 
pleegouders.” 

Nieuws over een aanstaand vertrek willen 
Casper en Yvonne per se zelf aan het kind 
vertellen. Ze vinden dat ze beter kunnen 
dan een pleegzorgwerker of een voogd. 
“De kinderen vertrouwen ons en daarom 
is het het beste als ze het nieuws van ons 
horen”, zegt Casper. “Zo behouden we 
het vertrouwen en daarmee kunnen de 
kinderen altijd terugkomen.” Meestal 
voert Yvonne het woord: “Ik vertel eerst 
dat ik ontzettend veel van ze houd. En ik 
vertel ze natuurlijk de redenen waarom ze 
weggaan, want kinderen halen zich soms 
rare dingen in het hoofd. Ze moeten be-
grijpen dat ze niet weghoeven omdat we 
boos zijn.” Ook het wegbrengen is een 
taak van de pleegouders, vinden Casper 
en Yvonne. “Het is belangrijk dat je een 
kind zelf naar zijn nieuwe thuis brengt, 
want daarmee geef je het toestemming 
dat het daar is. Als je een kind daarente-

De familie Vos nam de afgelopen tien jaar 

afscheid van meerdere pleegkinderen.

gen laat ophalen en het wordt meegeno-
men, dan kan het de indruk krijgen dat 
het tegen jouw wil is.”

Afscheidsmoment
Alle pleegkinderen arriveerden bij de fa-
milie Vos met slechts één tas met kleren, 
baby Lucy kwam in slechts een rompertje. 
“Maar als ze weggaan hebben alle kin-
deren een nieuwe garderode, dan zit de 
hele auto vol”, lacht Casper. Het moment 
van afscheid is altijd moeilijk en ook de 
weken daarna is het gezin uit hun doen. 
“Nadat Lucy was vertrokken liep ik zon-
der kinderwagen door de buurt”, herin-
nert Yvonne zich. “Toen een buurvrouw 
vroeg hoe het met me was, barstte ik 
bijna in tranen uit.” De pleegzorgwerker 
adviseerde haar een poosje rustig aan te 
doen, maar Yvonne vindt dat niet nodig. 
“Ik stop direct als ik niet meer zou huilen 
als er een kind weggaat. Als je emoties 
verdwijnen gaat het fout. Je houdt van 
zo’n kind!” 
Het tweede vertrek van Jasmin was emo-
tioneel. “Jasmin heeft ontzettend gehuild 
toen ze weg moest”, vertelt Yvonne. 
“Ook ik kon mijn tranen bijna niet inhou-
den. Maar toen bedacht ik dat het goed 

Zoon Jeroen over 
afscheid nemen

Jeroen, de twaalfjarige zoon van 
Casper en Yvonne, schrijft voor 
Binding hoe hij het afscheid van 
Jasmin en baby Lucy heeft er
varen. 

Toen Lucy bij ons weg zou gaan, ging 
ze eerst op bezoek bij haar oma om 
te wennen. Bij dat bezoek voelde ik, 
dat het met Lucy verkeerd zou gaan. 
Er waren veel mensen in het huis, het 
was er heel druk, geen leuk kinder-
huis en dat was niet goed voor Lucy. 
Met Lucy kon ik niet over het weg 
gaan praten, want ze was maar een 
baby. Toen ik de laatste avond met 
haar speelde, wist ik dat het voor het 
laatst was, ik vond dat geen prettig 
gevoel.

Die nacht kon ik niet slapen, want 
mijn vader en moeder zouden haar 
in de ochtend als ik naar school was 
naar haar oma brengen. Dus toen ik 
thuis kwam uit school was ze er niet 
meer. Die avond moest ik hierom 
huilen, mijn moeder probeerde mij 
te troosten door te zeggen dat haar 
oma voor haar ging zorgen, maar 
ik voelde dat het niet goed ging, ik 
bleef verdrietig, ik miste nu al haar 
lachen en kirren. De dagen daarna 
hebben we het vaak over Lucy gehad 
en ik was wat stiller dan normaal. Vijf 

jaar later hoorden we dat Lucy niet 
meer bij oma woont, maar ook in 
een pleeggezin is geplaatst. Ik dacht 
direct aan mijn gevoel vlak voor ver-
trek: ik had gelijk ?!?! Wat naar voor 
Lucy.

Toen mijn moeder vroeg of Jasmin tij-
delijk bij ons kwam wonen zei ik met-
een ‘ja’. Ik vind het naar voor haar 
dat het thuis niet goed is en het is 
goed voor haar om in een bekend ge-
zin te wonen. Als ze na vier maanden 
weer weg gaat dan is dat goed, om-
dat ik weer meer spullen voor mezelf 
heb en geen boze moeder, omdat wij 
ruzie maken. Het is dan ook weer lek-
ker rustig in huis. Ik vind het wel naar 
dat ik mijn speel/plaagmaatje kwijt 
ben. Voor Jasmine vind ik het vooral 
rot dat ze weer naar een vreemd per-
soon gaat om daar te wonen, weer 
naar andere school moet en weer an-
dere vrienden moet maken. 

Jasmin gaat weg als ik ‘s middags 
weer naar school toe moet. Mis-
schien was ik liever meegegaan. Dat 
Jasmin zo verdrietig was, snap ik wel 
en dat vond ik heel erg voor haar, 
mijn vader bakte een eitje voor haar 
en ik geef haar een spreekwoorden-
puzzel. Dan ga ik naar school. Ik huil 
niet, ik word erg stil en wil alleen zijn. 
Ik heb nog steeds contact mat Jasmin 
via MSN en ze komt vast nog wel een 
weekendje logeren.

st
oc

kf
ot

o



18 19

Skye: “Oma, oma!”
Oma?
Sandra legt het uit: “Mijn zoon en zijn vrien-
din kregen Skye toen ze zeventien waren, 
vandaar dat ik zo jong oma ben geworden. 
Helaas konden ze niet goed voor Skye zorgen, 
dus woont ze sinds haar geboorte bij ons.”
Dan stapt een vitale veertiger de kamer bin-
nen. Het is opa. We kijken naar de blonde 
krullen van Skye en naar de donkere huids-
kleur van opa.
Sandra lacht om de verwarring: “Mijn zoon is 
van mijn ex-man. Oyoma en ik zijn ondertus-
sen al bijna veertien jaar samen. We leerden 
elkaar kennen toen mijn kinderen zes en 
twaalf jaar waren en hebben ze samen opge-
voed. En nu hebben we Skye.”
Oyoma: “Ik moest er een beetje aan wennen 
om al opa te zijn. En de mensen op straat 
reageren soms vreemd als ze zo’n zwarte man 
met een blonde baby zien. Anderen vinden 
het weer fantastisch. Ze willen vaak een foto 
van ons maken, ik zou er geld voor moeten 
vragen, hahahahaha.”
Skye: “Hihihihi.” 

Skye zet een vogeltje op tafel. En een 
kikker. Ze frummelt wat aan de knopjes. 
“Twiet-twiet-twiet. Kwaak. Twiet-twiet-
twiet.” 
Sandra: “Toen ik hoorde dat de vriendin 
van mijn zoon zwanger was, zat Oyoma in 
Nigeria, we hadden land gekocht en wilden 
er een huis bouwen. Na de eerste schok heb 
ik Oyoma gebeld. Hij pakte zijn spullen en 
kwam terug. Hij neemt nu het grootste deel 
van de opvoeding op zich.”
Oyoma: “Als Skye pijn heeft, komt ze eerst 
naar mij.”
Skye: “Hihihihi, twiet-twiet. “
Sandra: “Skye is de ene dag een vogeltje en 
de andere dag een poesje. Ze miauwt dan 
de hele dag. Je lacht je helemaal ziek. Dan 
zeg ik altijd: Skye heeft een identiteitscrisis. 
Kom maar, Skye, we gaan naar het dakter-
ras, voor de foto.”
Skye: “Opa, tillen!”
Oyoma: “Ik heb alles op het dakterras met 
de hand gemaakt, de houten vloer, het 
bankje, de plantenbakken. En al het mate-
riaal heb ik op straat gevonden. Ik zit hier 
vaak met Skye, zij kan dan in het badje.”
Skye: “Kijk, een bijtje, hihihi.”
Sandra: “We wisten pas na een jaar dat 
Skye echt van mijn zoon was, door een 
DNA-test. Maar voor ons is een kind een 
kind, dus hebben we haar sowieso in huis 
genomen. En Skye groeit bij ons op, dat is 
zeker. Ik vind het heerlijk, dat leven om me 
heen. Een kind opvoeden is bovendien heel 
anders als je wat ouder bent, ik neem er nu 
veel meer de tijd voor.” 
Skye kijkt naar de foto: “Dat ben ik! Dat ben 
ik!”
Oyoma: “Hmmm, dat ben jij, Skip!”
Skye schatert het uit van plezier. 

De familie Oruma-Veldman

Tekst: Christel van Dam

Foto: Jan Willem Steenmeijer 

v.l.n.r: : Sandra (44), Skye 

(2,5) en Oyoma (43)

“IEDErEEN WIL 
EEN FOTO VAN 
ONS MAKEN”

Laat je niet 
vastpinnen

“We kunnen wel spreken 
van een trend in bankreke-
ningfraude bij jongeren”, 
vertelt Wendy Hoost, Zorg-
coördinator Jeugdcrimina-
liteit bij de ketenunit Oost/
Zuidoost. “Wij worden re-
gelmatig geconfronteerd 
met deze vorm van fraude 
door jongeren. We hebben 
dit item daarom ingebracht 
in ons jeugdnetwerk; het 
heeft behoorlijke gevol-
gen voor een jongere. Het 
is belangrijk dat iedereen 
hier alert op is.” 

Ook de politie Amsterdam-Am-
stelland heeft de ‘trend’ opge-
merkt en is gestart met de cam-
pagne ‘Laat je niet vastpinnen’ 
om jongeren te waarschuwen 
voor de deze vorm van fraude en 
de risico’s die ze lopen. 

gevolgen 
Wendy: “Voor jongeren is het 
aantrekkelijk om snel geld te 
verdienen. En het lijkt ook zo 

eenvoudig: je hoeft alleen je 
bankgegevens door te geven. 
De crimineel stort een behoorlijk 
bedrag, bijvoorbeeld een paar 
duizend euro, op de rekening 
van de jongere. Die neemt het 
dezelfde dag op en overhandigt 
dit geld aan een tussenpersoon. 
Hiervoor krijgt de jongere een 
vergoeding van een paar hon-
derd euro.” Veel jongeren re-
aliseren zich door de eenvoud 
van de handeling niet dat het 
hier wel degelijk op bankreke-
ningfraude gaat. “En dat heeft 
behoorlijke gevolgen”, waar-
schuwt Wendy. “Jongeren die 
hier, al dan niet onbewust, aan 
meewerken krijgen taakstraffen 
van 40 tot 80 uur. Maar dan ko-
men de echte problemen nog, 
ze moeten namelijk het scha-
debedrag terugbetalen aan de 
wettige eigenaar. En dat kan be-
hoorlijk oplopen. Hoe kom je als 
vijftienjarige af van een schuld 
van 15 duizend euro?” 

De jongeren komen tevens op 
een soort zwarte lijst van de 
banken. Daardoor kan hij of zij 

Door Cora Surie-Hendriks

“HOE KOM JE ALS VIJFTIEN-
JArIgE AF VAN EEN SCHULD 
VAN 15 DUIZEND EUrO?”
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gedurende acht jaar bijvoor-
beeld geen nieuwe rekening 
openen. Dat laatste is lastig als 
een jongere geld gaat verdie-
nen en de werkgever kan het 
salaris niet overmaken. Maar 
ook een lening afsluiten voor 
een scooter of een mobieltje is 
niet meer mogelijk. Zelfs bij het 
vinden van een baan kan deze 
vermelding behoorlijk in de weg 
zitten, want bij een vermelding 
van fraude, wordt het zelfs lastig 
een baan te vinden als caissière 
bij een supermarkt.

Voorkomen is beter 
dan genezen
Eind 2009 bleek er weer spra-
ke te zijn van een grote golf 
van bankrekeningfraude. Het 
was opvallend dat veel betrok-
ken jongeren bekend waren bij 

Jeugdzorg. Volgens Wendy gaat 
het zowel om jongens als meis-
jes en worden de jongeren over-
al benaderd: via het schoolplein 
tot Hyves. Wendy wil vooral 
ouders en (pleeg)ouders/opvoe-
ders meegeven dat ze goed op 
de hoogte zijn van de financiële 
handelingen van hun kinderen. 
“Weet wat ze verdienen via hun 
bijbaantje en wat ze uitgeven. 
En leer ze goed met geld om te 
gaan. Natuurlijk is het belangrijk 
ze op het hart te drukken hun 
pinpas of bankgegevens niet 
met anderen te delen, zelfs niet 
met vrienden. Dit geldt eigenlijk 
ook voor het delen van persoon-
lijke (bank)gegevens via inter-
net. Iedere jongere kan hiervoor 
benaderd worden en ook hier 
geldt: voorkomen is beter dan 
genezen.” 

Acht jaar straf en torenhoge schuld voor 
bankrekeningfraude door jongeren
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Hulp bij 
hechtings problemen 

laat merken dat je het kind ziet. 
Zo blijft het kind bij zichzelf.” 
Anouk vult aan dat het bijzon-
der is om te zien dat we bij een 
baby alles van nature benoe-
men, maar zodra een kind iets 
groter wordt we ineens vragen 
gaan stellen. Karin: “Dat voort-
durend benoemen gaat overi-
gens niet vanzelf. Je moet het 
jezelf echt eigen maken. Vooral 
Frank had er in het begin moeite 
mee. Het voelde gekunsteld en 
niet spontaan. Maar als je snel 
resultaat boekt raak je vanzelf 
gemotiveerd.” 

Janken van geluk
Karin: “Met Katies gedrag kon-
den we niet overweg. De VIB-
hechtingsmethode heeft ons 
erg gesteund in de omgang met 
Katie. We kregen via de beelden 
goed inzicht in haar reactie op 
situaties. Bovendien was het ver-
helderend om onszelf bezig te 
zien. Het prettige van deze ma-
nier van werken, vind ik, is dat 
wordt gekeken naar de dingen 
die goed gaan. Naar de momen-
ten waarop je contact maakt 
met het kind waar ze positief 
op reageert. Op die momenten 
bouw je verder en leer je dit 
toepassen op andere alledaagse 
dingen.” Anouk belde ons na de 
eerste opname ‘s avonds op en 
zei dat we het hartstikke goed 
deden. Ik kon wel janken van 
geluk op dat moment. Ik werk 
zelf met kinderen, ik ben hoog-
opgeleid en met zo’n peuter 
lijk je dan even niets te kunnen 
beginnen. Dan kan zo’n compli-
ment zoveel doen.”

Karin ziet nu haar twee dochters 
zich goed ontwikkelen. “Al zijn 
we er nog lang niet. Maar het 

kost ons minder energie en Ka-
tie gaat met sprongen vooruit. 
Heel bijzonder om te zien hoe 
een kind dat een paar maanden 
geleden haar spiegelbeeld ont-
week, nu naast haar pleegzus 
gefascineerd naar zichzelf kijkt.”  

Basisveiligheid
Karin en Frank werden drie jaar 
geleden pleegouder van Lucy 
(3), sinds januari woont ook 
Katie (2,5) bij het gezin. Karin: 
“De moeders van beide meis-
jes kampen met psychiatrische 
problematiek. Katie is meerdere 
malen uit huis en weer terug-
geplaatst, maar woont nu bij 
ons.” De komst van Katie had 
nogal wat voeten in de aarde, 
want zij vertoonde heftig ge-
drag. “Ze zei op alles, écht op 
alles, ‘nee joh’ en ze lachte de 
hele tijd heel hard en gemaakt. 
Ze was enorm bezig met het 
verkrijgen van aandacht. We 
gingen echt aan onszelf twijfe-
len.” Karin en Frank besluiten 
in overleg met hun pleegzorg-
begeleider Anouk Maat dat ze 
voor Katie met VIB-Hechting 
aan de slag gaan. Anouk Maat, 
gecertificeerd VIB’er Hechting, 
vertelt dat deze methodiek zich 

richt op de pleegouders en niet 
rechtstreeks op het kind: “Het 
maakt pleegouders sensitiever 
voor het pleegkind en het moet 
ze handvatten geven om (nog) 
beter op het kind te reageren. 
Het moet een stukje basisveilig-
heid bieden dat een kind binnen 
pleegzorg vaak mist.” 

Video-opnames
Het verschil met ‘gewone’ VIB 
is dat de hechtingsvariant zich 
specifiek richt op het ontwik-
kelen van basisveiligheid, waar-
door een kind meer zelfver-
trouwen kan ontwikkelen. De 
methode blijft verder nagenoeg 
hetzelfde: er worden video-op-
names van circa tien tot vijftien 
minuten gemaakt in het gezin. 
De opname wordt bekeken en 
geanalyseerd door de VIB’er en 
vervolgens wordt de opname 
besproken met de (pleeg)ouders 
en worden eventuele doelen 

Binding augustus 2010 Binding augustus 2010

gesteld. Joan van den Bos, net 
als Anouk gecertificeerd VIB’er 
Hechting: “Enkele minuten film 
geeft vaak al gesprekstof voor 
een paar uur. Gedurende ons 
opleidingstraject hebben we 
geleerd heel klein te kijken en 
analyseren: lichaamstaal, oog-
contact, een ja of een nee, de 
reactie van een kind. De pleeg-
ouders worden eerst uitgeno-
digd om te reageren op wat ze 
op de beelden zien.” Joan: “Dat 
geeft eigenlijk altijd onderwerp 
voor gesprek. Mensen gaan het 
zelf zien, daarom werken beel-
den zo sterk. Bij Karin en Frank 
gaven de beelden meer inzicht 
in hun doen en laten, maar 
vooral in de reactie van Katie 
daarop. Karin: “Katie vraagt 
bijvoorbeeld veel aandacht met 
‘pijntjes’. Maar bij het bekijken 
we van de opnames zie je dat 
er niets gebeurt en dat het vaak 
samen valt met het moment 
waarop Katie de aandacht met 
Lucy moet delen. We zien ook 
wat er met Katie gebeurt als er 
even helemaal geen aandacht 
voor haar is; ze kruipt in elkaar 
met haar duimpje in haar mond. 
Ze wordt niet gezien.”

Zelfvertrouwen
Anouk legt uit dat het juist 
daarom gaat in dat stimuleren 
van basisveiligheid en hechting: 
het gezien worden. “Kinderen 
moeten weten dat ze er mogen 
zijn. Zeker bij heel jonge (pleeg)
kinderen is het belangrijk dat 
ze vertrouwen krijgen in grote 
mensen. Dan pas kunnen zij 
zelfvertrouwen gaan ontwik-
kelen.” Naast het bespreken 
van opnames gaat het bij VIB-
Hechting om de handvatten die 
geboden worden. Joan legt het 
basisprincipe van de methodiek 
uit: “De moraal: benoemen en 
nog eens benoemen. Dat doen 
we in drie stappen. Stap 1 is Jij 
…, bijvoorbeeld: Jij zit te kleu-
ren. Dit gaat om kijken naar het 
kind. Stap 2 is Ik ….., bijvoor-
beeld: Ik zie dat je met geel 
kleurt. De derde stap is voor 
grotere kinderen: bevestiging 
vragen. Het gaat er om dat je 
weinig vragen stelt, maar toch 

Door Cora Surie-Hendriks

Na de plaatsing van hun tweede pleegkind zaten Karin en Frank letterlijk met 
hun handen in het haar. Met deze peuterpuber was geen land te bezeilen. In-
middels zijn ze enkele maanden verder; de kleine Katie woont nog steeds bij 
hen. En het gaat (best) goed. Een wondermiddel? Nee hoor, een grote portie 
geduld, een snufje enthousiasme en de juiste handvatten via VIB (Video Inter-
actie Begeleiding) - Hechting. 

“WE ZIJN Er NOg LANg 
NIET, MAAr ZE gAAT MET 

SPrONgEN VOOrUIT.”

“ENKELE MINUTEN 
FILM gEVEN VAAK AL 
gESPrEKSTOF VOOr 
EEN PAAr UUr.”
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Twaalf kinderen zoeken 
een pleegouder

Spirit vraagt aandacht 

voor kinderen voor wie 

zij een pleegouder zoekt.

dieren is niet helemaal betrouwbaar. Er is 
begeleid bezoek door vader en moeder, 
apart, op kantoor.
Voor Faisal en Shiqu zoeken we lang-
durige opvang in een stevig pleeggezin 
dat niet snel te beïnvloeden is. Dit betreft 
zowel de omgang met de ouders als het 
gedrag van beide kinderen. 

Angel, 12 jaar 
Angel heeft op veel verschillende plekken 
gewoond. Nu verblijft ze op een groep. 
Angel gaat soms bij haar vader logeren. 
Het is niet bekend waar haar moeder ver-
blijft. Ze is een slim meisje en wil graag 
leren. Angel heeft gevoel voor humor, 
schrijft teksten voor liedjes en houdt veel 
van dieren.
Angel reageert vaak rationeel. In haar 
liedteksten klinkt veel meer door hoe zij 
zich werkelijk voelt. Ze gaat probleem-
loos contact aan met leeftijdgenoten. 
Angel heeft nog een halfbroertje dat 

in een pleeggezin woont, waarmee ze 
graag contact houdt. Voor Angel zoeken 
we een pleeggezin dat langdurig voor 
haar wil zorgen.

Adam en Atti, beide 12 jaar
Voor Adam en zijn tweelingzusje Atti 
zoeken we een pleeggezin waar zij even-
tueel langdurig kunnen verblijven. Hun 
ouders zijn gescheiden, er is geen con-
tact meer met de vader. Adam en Atti 
leefden vrijwel geïsoleerd. Thuis was er 
veel ruzie, ze woonden in een verwaar-
loosd huis en er waren financiële proble-
men. In maart 2009 zijn Atti en Adam op 
een groep geplaatst. De situatie van de 
kinderen is nog steeds zorgelijk. Het con-
tact tussen de moeder en de hulpverle-
ning verloopt moeizaam. Voor Adam en 
Atti zoeken we daarom een pleeggezin 
waar zij voorlopig en eventueel langdurig 
kunnen verblijven. Zo lang dit pleeggezin 
niet is gevonden, zoeken we voor hen 
een weekendgezin. Adam gedraagt zich 
fanatiek. Hij heeft humor en sport graag. 
Hij bezoekt speciaal onderwijs. Adam 
gaat redelijk om met zijn boosheid. Hij 
kan goed contact leggen met leeftijdge-
nootjes, soms is hij wat bazig. Met vol-
wassenen zoekt hij contact wanneer hij 
iets wil vragen of hebben. Atti houdt van 
kletsen, aandacht, dansen, muziek en 
winkelen. Atti laat van zich horen, heeft 
goed contact met groepsgenootjes, gaat 
vrolijk naar school, stelt vragen, maakt 
afspraakjes met vriendinnen en gaat naar 
feestjes. Ze kan steeds beter voor zichzelf 
opkomen en haar mening uiten.

Danny, 15 jaar
Danny woonde met zijn moeder en oude-
re zus. Omdat moeder depressieve klach-
ten had, lukte het haar niet om Danny 
goed aan te sturen en te zorgen dat hij 
op tijd opstond en naar school ging. Dat 
leidde tot veel verzuim, waardoor hij on-
langs op een groep van Spirit is geplaatst. 
Danny is een hele lieve, rustige en zorg-
zame jongen. Hij helpt andere kinderen 
op de groep. Zijn ritme is weer normaal 
geworden, op school (VMBO) gaat het 
ook beter. We zoeken voor Danny een 
pleeggezin waar hij doordeweeks kan 
verblijven. Het gezin zorgt voor structuur. 
Danny gaat elk weekend naar zijn moe-
der. Het moet voor Danny mogelijk zijn 
om naar zijn school in Uithoorn te reizen.

Quita, 11 jaar
De 10-jarige Quita is uit huis gehaald, 
omdat de situatie thuis onveilig was door 

st
oc

kf
ot

o

Faisel en Shiqu, 5 en 3 jaar
Faisel en Shiqu woonden bij hun moeder, 
samen met nog een broer en een zus. Bij 
haar was onvoldoende aandacht voor de 
veiligheid, verzorging en opvoeding. In 
het verleden is sprake geweest van huise-
lijk geweld tussen de ouders. Faisel is een 
vrolijk en slim jongetje. Hij speelt graag 
met auto’s en lego en speelt graag bui-
ten. Hij doet het goed op school. Soms 
wil hij overmatig ‘pleasen’ en vraagt hij 
veel bevestiging. Ook jokt hij. Faisel heeft 
veel heimwee naar zijn moeder. Shiqu 
oogt als een ‘boefje’. Hij is ondeugend 
met een vrolijke inslag. Shiqu is in het 
water gevallen, waardoor hij in coma is 
geraakt. Faisel heeft dit gezien. Uitein-
delijk is hij uit zijn coma ontwaakt, maar 
het is onduidelijk welke gevolgen het on-
geluk heeft. Onderzoek is aangevraagd. 
Shiqu maakt makkelijk contact met vol-
wassenen. Met kinderen gaat het soms 
moeilijk. Het contact tussen Shiqu en 

de borderlinestoornis en de alcoholpro-
blemen van moeder. De ouders zijn al 
langere tijd gescheiden. Quita en haar 
broertje kunnen niet kunnen terugkeren 
naar hun moeder.
Quita is een spontane, nieuwsgierige 
en behulpzame meid met veel creatieve 
ideeën, waarbij ze andere kinderen ook 
stimuleert. Ze heeft aan de hand van een 
persoonlijke leersysteem hard gewerkt 
aan haar sociale vaardigheden. We zoe-
ken voor Quita een pleeggezin waar ze 
kan opgroeien, waar ze kan ervaren dat 
ze nog gewoon kind mag zijn, en waar 
rust duidelijkheid en individuele aan-
dacht voor haar is.

Nikki, 11 jaar
Voor Nikki zoeken we een pleeggezin 
waar ze langdurig kan verblijven, binnen 
de ring van Amsterdam. Nikki is in no-
vember 2007 op een groep geplaatst. Er 
was thuis sprake van wisselingen van wo-
ning, schoolverzuim, huiselijk geweld en 
drank- en drugsgebruik van moeder. Haar 
ouders zijn gescheiden. Nikki is een lief en 
rustig meisje. Ze is sociaal en kan goed 
met andere kinderen omgaan. Op school 
heeft ze een vaste kern van vrienden. 
Nikki heeft een achterstand op school, ze 
heeft moeite zich te concentreren, ze is 
gemiddeld intelligent. Nikki wil zelf graag 
naar een pleeggezin waar andere kinde-
ren zijn waar ze mee kan spelen. 

Jessica, 13 jaar
Voor Jessica zijn we dringend op zoek 
naar een pleeggezin. Jessica, haar twee-
lingzusje Christine en haar moeder zijn 
jaren op de vlucht geweest voor vader. Bij 
beide kinderen lijkt het hechtingsproces 
verstoord. Jessica wil niet meer samen 
met haar zus naar een pleeggezin. Jessica 
lijkt zich normaal en gezond te ontwikke-
len, na de vakantie gaat ze naar de Havo. 
Zij gaat op een prettige manier met leef-
tijdgenoten en volwassenen om. Ze is dol 
op dieren, ze zou graag een kat willen 
hebben. Het contact met haar moeder 
wordt nu weer langzaam opgebouwd. 
Jessica heeft een rustig pleeggezin nodig 
met niet teveel andere kinderen.

Christine, 13 jaar
Christine is het zusje van Jessica. Ook 
voor Christine zoeken we dringend een 
pleeggezin. Christine woont nu tijdelijk 
op een crisisgroep. Christine heeft nu 
twee uur per week contact met haar 
moeder. Zij heeft veel last van heimwee 
en wil graag terug naar haar moeder, 

maar wil ook dat de problemen opgelost 
worden. Christine heeft een VWO-advies 
gekregen. Christine heeft een pleeggezin 
nodig dat op een gepaste wijze kan in-
spelen op haar behoeften en anderzijds 
het verlangen naar haar moeder kan res-
pecteren, begrijpen en verdragen. Chris-
tine geeft zelf aan dat ze een pleeggezin 
wil zonder kinderen, een alleenstaande 
pleegmoeder is ook prima. 

gregory, 6 jaar
Gregory en zijn broertje Jay zijn opge-
groeid in een zeer rumoerige relatie. Er 
is veel intensieve hulp geboden aan het 
gezin, maar dit heeft niet het gewenste 
resultaat gegeven. Gregory verblijft op 
een crisisgroep, zijn broertje op een ande-
re groep. De kinderen worden apart van 
elkaar geplaatst vanwege hun seksueel 
grensoverschrijdende gedrag, waarin ze 
elkaar versterken. Gregory komt vrij rus-
tig over. Hij is wat dromerig. We zoeken 
voor Gregory een pleeggezin dat veel dui-
delijkheid en structuur kan bieden. Dit is 
bij voorkeur een gezin zonder kinderen of 
met oudere kinderen, en zonder huisdie-
ren. De plaatsing is in principe voor lang-
durig. De Therapeutische Gezinverpleger 
(TGV) zal deze plaatsing begeleiden.

Jay, 4 jaar
Jay is het broertje van Gregory. Met Jay 
moet je afspraken maken en grenzen 
stellen. Jay is druk, prikkelgevoelig en wil 
overal op af gaan. Zowel Jay als zijn broer 
hebben problematisch gedrag ontwik-
keld. Dit uitte zich in extreme seksuele 
opmerkingen en uitingen en in woede-
uitbarstingen.
We zoeken ook voor Jay een pleeggezin 
dat heel veel duidelijkheid en structuur 
kan bieden. Dit is bij voorkeur een gezin 
zonder kinderen of met oudere kinderen, 
en zonder huisdieren. De plaatsing is in 
principe voor langdurig. De TGV zal deze 
plaatsing begeleiden.
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Voor meer informatie over 
deze kinderen kunt u bellen 
met het Servicepunt Pleegzorg,  
020 - 540 04 40 of kijken op 
onze website voor pleegouders 
van Spirit: 
https://pleegouders.spirit.nl 
Heeft u zich nog niet gere-
gistreerd en/of bent u uw  
registratiecode kwijt? Mail naar  
pleegzorg@spirit.nl
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“In juli is Ziggy drie jaar bij ons. Ik wil-
de heel graag een bruine hond; toen 
ik Ziggy zag, wist ik het meteen! Hij 
zag er zo lief uit, echt heel schattig. 
Ziggy is een ’Labradoodle’. Mensen 
moeten altijd lachen als we dat ver-
tellen. Het is een kruising tussen een 
Labrador en een Franse poedel. Ziggy 
heeft niet alleen een grappige naam, 
hij houdt zelf ook van grapjes en is 
vaak heel ondeugend! Als ik hem uit-
laat en zijn riem af doe, rent hij hard 
weg. Als ik hem roep om naar huis 
te gaan, komt hij niet meteen terug. 
Dan roep ik nog een paar keer en dan 
gaat hij liggen, maar als ik hem dan 
wil pakken, rent hij weer heel hard 
weg! Eén keer per maand gaat Ziggy 
onder de douche, als hij er uitkomt 
gaat hij keihard door het huis rennen 
en maakt hij alles kletsnat! Ziggy is 
echt de grappigste hond die ik ken. 
Hij is een beetje een ijdeltuit en hij 
heeft veel aandacht nodig. Vaak ligt 
hij op de bank en dan gaat hij een 
beetje raar met zijn been tikken. Hij 
‘praat’ ook tegen me, een mengel-
moes van blaffen en andere gekke 
geluidjes. Dat praten is niet altijd 
even fijn: Ziggy’s adem ruikt namelijk 
meestal niet zo fris...”

HOND ZIggY  
EN SETArEH 
NOVAKOVA (13 JAAr)

In de rubriek Dierbaar portretteert Jan Willem Steenmeijer een pleegkind met zijn 
of haar dierbaarste voorwerp. U kunt kinderen voor deze rubriek aanmelden bij de 
redactie van Binding, 020 - 540 04 75 of via communicatie@spirit.nl.

Door Maaike Maas
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