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waarop een kind vertrekt wordt loslaten 
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Pleegzorg kan het verschil in een mensenleven 

maken. Niet alleen in de periode dat een kind 

in een pleeggezin woont. Nee, een leven lang. 

En eigenlijk nog langer: het geldt ook voor de 

kinderen van pleegkinderen. Pleegzorg heeft 

voor mij altijd een prominente plaats gehad in 

de hulp van Spirit. 

In 1976 kreeg ik voor het eerst met pleegzorg 

te maken bij de William Schrikker Stichting. Ik 

herinner mij nog goed hoe pleegouders hun 

bovenetage hadden verbouwd voor een ernstig 

gehandicapt kind. Bijna ongelofelijk. Er waren 

ook ‘risicobaby’s’, bijvoorbeeld van drugsver-

slaafde ouders. Deze baby’s verbleven in speci-

ale huizen met veel wiegjes op een slaapzaal. 

Ook voor deze baby’s zochten we naar pleeg-

gezinnen. Allemaal jonge kinderen, die zonder 

pleegzorg een deel van hun leven in een instel-

ling zouden moeten doorbrengen. Gelukkig is 

dat nu veranderd. 

Ik heb pleegzorg een hoge vlucht zien nemen. 

Er kwamen steeds meer pleeggezinnen; het 

aantal kinderen in tehuizen nam daardoor 

drastisch af. En doordat de variëteit in pleeg-

gezinnen enorm is toegenomen, kunnen we 

voor kinderen vaker een passend pleeggezin 

vinden. Betaalde vormen van pleegzorg zijn in 

opkomst. Als nieuwste ontwikkeling is er de 

forensische pleegzorg voor kinderen die wor-

den verdacht van het plegen van een delict. Ik 

denk dat de ontwikkelingen in pleegzorg nog 

lang niet ten einde zijn. Hopelijk kunnen te-

huizen ooit helemaal door vormen van pleeg-

zorg worden vervangen.

Laatst ontving ik een brief. Hij kwam van een 

voormalig gezinsvoogd die destijds kinderen in 

het kindertehuis Amstelstad (voorloper van Spi-

rit) plaatste: “Op mijn vakantie in Turkije ont-

moette ik Dirk en Maria, die 30 jaar geleden een 

weekendpleeggezin waren voor twee broertjes 

uit het kindertehuis. Zij hebben nog steeds con-

tact met hen en het gaat heel goed met ze. Dit 

mede dankzij de onvoorwaardelijke trouw van 

Dirk en Maria.” Ik was geroerd door deze brief. 

Na 30 jaar nog steeds contact! Vasthouden en 

loslaten is het thema van deze Binding. Soms 

duurt pleegzorg lang, soms maar even. Maar 

toch, in beide gevallen kan pleegzorg het es-

sentiële verschil maken in een mensenleven. 

 

Mark Bent

mark Bent

Het verschil maken

Mark Bent is ex-bestuurder van Spirit.

 
Voorwoord

Noot van de redactie: 

Na zich 34 jaar verdienstelijk te hebben 

gemaakt in de jeugdzorg, is Mark in 

april met vervroegd pensioen gegaan. 

Hij heeft veel betekend voor pleegzorg. 

Daarom hebben we Mark gevraagd om 

dit keer het voorwoord te schrijven.
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Hij maakt een foto van de poster en plaatst 

deze met zijn persoonlijke verhaal op Face-

book. Met succes: het bericht van Ferdie wordt 

meer dan 300 keer geliked en meer dan 500 

keer gedeeld. “Goed verhaal! Wij zijn sinds 

vier jaar pleegouders van een zus en broer en 

genieten iedere dag. Jouw oproep heb ik daar-

om gedeeld.” En: “Wat een lief, mooi, ontroe-

rend verhaal. Trots hoe jij in het leven staat”, 

zijn enkele van de tientallen reacties op zijn 

Facebookbericht.

Er hebben zelfs mensen gereageerd die hij niet 

kent. Zo heeft hij gesproken met documen-

tairemakers en kwam hij via Spirit in contact 

met de “Social club” van BNN. Ook op Twit-

ter heeft zijn Facebookbericht mooie reacties 

losgemaakt. ‘Heel gaaf,’ zegt Ferdie, die zoveel 

aandacht nooit had verwacht.

Groot gezin
Door omstandigheden kon Ferdies’ moeder 

niet voor hem zorgen. Hij ging bij zijn oma 

wonen. Toen zij ouder werd kon dit helaas 

niet meer; er moest een andere plek voor hem 

worden gezocht. Ferdie verhuisde naar het pe-

dologisch instituut, een kindertehuis in Duiven-

drecht, waar hij tot zijn 15e woonde. ‘Ik vond 

het daar niet zo leuk. Het was er massaal. Veel 

kinderen, veel wisselende groepsleiders.’ 

Dat er plek was in een gezinshuis bij het So-

ciaal Agogisch Centrum (voorloper van Spirit) 

was voor Ferdie een verademing: ‘Ik maakte 

kennis met de pleegouders, hun drie eigen 

kinderen en vijf pleegkinderen. Als enig kind 

moest ik best wennen aan een groot gezin, 

maar het klikte meteen.’ Tot zijn 23ste heeft hij 

bij het pleeggezin in Purmerend gewoond. En 

nog steeds heeft hij contact met ze: ‘We zien 

elkaar een paar keer per jaar, zoals op verjaar-

dagen. En ze komen langs bij mijn uitvoering 

van de musicalvereniging. Ik zit namelijk op 

zangles.’ 

Ferdie hoopt dat door zijn bericht op Facebook 

mensen geïnspireerd raken om pleegouder te 

worden. Zelf kiest hij nog niet direct voor het 

pleegouderschap: ‘Daarvoor moet ik eerst gro-

ter gaan wonen.’

Bent u lid van Facebook en wilt u Ferdies’ post 

lezen? Type dan bij zoeken “Ferdie Huissen” in. 

Hij heeft het bericht op 17 maart 2014 geplaatst.

Ferdie (39) is op weg naar huis van zijn werk bij een storings-
meldpost in Amersfoort. Als hij op het metrostation in Amsterdam 
Zuid loopt valt zijn oog op een grote poster: “Ik ben Nikolaj,  
15 jaar en ik heb nu een pleegouder nodig”. De poster raakt 
Ferdie: ‘Toen ik dezelfde leeftijd had als Nikolaj woonde ik in een 
pleeggezin. Dat heeft mij zo veel goeds gebracht.’ 
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‘Indrukwekkende oproep: 
 ik kan niet anders dan delen’ 

 Facebookbericht van ex-pleegkind Ferdie maakt veel reacties los

Ferdie Huissen 

Deze poster heeft Ferdie Huissen geraakt
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‘Kom in ieder geval alvast even gedag zeg-

gen’, roept pleegmoeder Sjan door de gang. 

Krap vijf seconden later stapt Savina (15) de 

woonkamer in en mengt zich soepel in het 

gesprek. Het gaat over Grieks, Latijn en het 

voeren van een goed debat. Want dat laatste 

doet Savina graag: ‘Maar in een gezin is het 

lastig, zonder onpartijdige jury.’ 

Pleegmoeder Gertrudie serveert lasagne in 

drie variaties: met gehakt voor Savina, zon-

der tomatensaus voor Sjan en met geiten-

kaas voor zichzelf. De vrouwen vervolgen hun 

‘discussie over discussies’. Sjan en Gertrudie 

moeten zich beter aan de debatregels hou-

den, vindt Savina. Sjan wil ze graag leren: 

‘Meestal haal ik er andere onderwerpen bij 

dan waarover het gaat. Dat mag niet.’ ‘Je 

kapt een discussie ook weleens af,’ vult Savi-

na aan, en tegen Gertrudie: ‘En jij gebruikt te 

veel valse argumenten.’ De sinterklaassurprise 

voor Savina was dit jaar een ‘magazijnstelling-

kast’. Op elke plank lag een stelling waarover 

flink kon worden gediscussieerd, zoals ‘Filoso-

feren aan de keukentafel leidt tot grote ver-

deeldheid in het gezin.’

Ook hun deelname aan dit artikel voor de Bin-

ding werd vooraf uitgebreid besproken. Tot 

aan het ontbijt toe. De zus van Savina besloot 

niet mee te doen - en dus is het vrouwen-

huishouden vandaag incompleet. Voor Savina 

is dat vrouwenhuishouden overigens niets 

bijzonders. Zonder verdere uitleg liet ze haar 

juf weten dat ze zelfs drie moeders heeft. 

Ze grinnikt erom: ‘Het was een grap en om 

te provoceren, denk ik. Drie moeders is veel 

gekker dan een pleegkind zijn.’ Toch zit op 

pleegkinderen een stempel, vindt Sjan: ‘Maar 

jij hebt nooit verzwegen dat je een pleegkind 

bent en drie moeders hebt, dus word je niet 

gepest.’ Wel of niet gepest worden ligt eer-

der aan je persoonlijkheid, vindt Savina: ‘Of 

je voor jezelf opkomt, een weerwoord hebt.’ 

Sjan blijft bij haar stelling, dus Savina licht 

haar reactie toe: ‘Wie alles vertelt maar zich 

als slachtoffer gedraagt, is nog steeds te pes-

ten. En wie verzwijgt een pleegkind te zijn, 

laat het juist een groot deel van zichzelf zijn. 

Ik zie het niet als iets wat mij omschrijft.’ 

‘Talenwonder’ past in ieder geval bij Savina. 

Dat talent heeft ze waarschijnlijk van haar va-

der: ‘Ik heb me laten vertellen dat hij Arabisch 

en Chinees spreekt.’ Het komt haar goed uit 

want ze wil astronaut worden en moet daar-

voor nog Russisch leren. Momenteel zit ze op 

Tsjechische les. Als ze in de zomer bij haar fa-

milie in Tsjechië logeert, kan ze met hen pra-

ten. De laatste jaren gaan de zussen er met 

z’n tweeën heen, de pleegmoeders zijn dan 

een weekje kind-vrij. ‘Het is goed dat we daar 

zijn geweest,’ vertelt Gertrudie, ‘ze zeggen 

dat we bij de familie horen.’
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Het pleeggezin van…
Savina

Een astronaut met 
 drie moeders

Savina en haar pleegmoeders Gertrudie en Sjan (rechts)



Het thema van deze Binding past goed bij wat 

zich de laatste weken heeft afgespeeld. Vast-

houden en loslaten. Wat is vasthouden? En is 

het moeilijk om iets wat je dierbaar is, ineens 

los te laten? Nou ik kan je zeggen, dat is het 

zeker. Iedereen weet dat denk ik wel. In je le-

ven zijn er genoeg dingen die je moet loslaten. 

Een voorbeeld: het gaat uit met je vriendje of 

vriendinnetje. Je kan dit beter loslaten dan 

erin blijven hangen. Toch? Maar ik zal even ter 

zake komen. 

Tien jaar in een pleeggezin wonen is niet niks. 

Na tien jaar met ruzie weggaan, kan dan ook 

eigenlijk niet. Toch is het zover gekomen. Na 

een fikse ruzie had ik besloten naar mijn moe-

der toe te gaan. Dat verliep niet helemaal vlek-

keloos. Mijn pleegmoeder moest en zou “het 

noodnummer” bellen. Dit is een nummer dat 

bereikbaar is als een situatie uit de hand loopt. 

En intussen dachten ze dat het nodig was mijn 

spullen af te pakken zodat ik niet weg kon. 

Na heel wat geregel keurde “het noodnum-

mer” het goed en kon ik naar mama toe. Mijn 

neefje die wist dat het niet lekker liep, stond 

meteen voor de deur met wat vrienden en een 

auto. Spullen erin en richting Zaandam.

Hier ben ik nu ongeveer een maand. In het 

begin was het keihard leren voor m’n toets-

week. Want daar zat ik middenin. Maar ik heb 

het gehaald hoor. Ik ben eindelijk over naar 5 

havo! Ik kan niet zeggen dat ik het alleen zou 

hebben gered. Ik heb veel hulp gehad van de 

mensen om me heen. Deze laatste weken van 

mijn moeder en mijn vrienden, waarvan ik nu 

echt zeker weet dat ze voor me klaar staan als 

ik ze nodig heb. Maar daarvoor heb ik natuur-

lijk alle hulp van mijn pleegouders gehad. Niet 

dat ik deze altijd op prijs stelde, maar ik zie nu 

wel in dat ik het anders niet had gered.

Het is niet dat ik mijn leven in Purmerend bij 

mijn pleegouders, pleegzussen en zusje wou 

opgeven. Maar dit vasthouden is moeilijk als 

er zo afstandelijk wordt gedaan. Niet vragen 

of ik überhaupt bij mijn moeder was aangeko-

men (ik werd door een groep jongens opge-

haald) of even vragen of ik over ben. Ik weet 

dat we normaal met elkaar zullen moeten om-

gaan, maar ik denk dat het dan wel belangrijk 

is als iedereen zich volwassen opstelt.

Aangezien mijn zusje gewoon nog in Purme-

rend woont, wil ik het helemaal niet loslaten. 

Vasthouden is dan de andere optie. Ik heb nog 

niet echt gepraat met mijn pleegouders, maar 

binnenkort is er een gesprek met mijn voogd, 

mama en onze gezinsbegeleidster erbij.

 

Groetjes, Varnery!
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Varnery

There’s no 
place like 
home

Mijn naam is Varnery. Ik ben zeventien jaar. Ik heb vijf jongere 
broertjes en twee zusjes. Ik heb tien jaar bij mijn pleegouders 
Kees en Juliette gewoond. Sinds kort woon ik weer bij mijn 
moeder. Samen met twee broertjes en een zusje.colu
m

n



‘Let niet op de troep want ik ben net klaar met 

schilderen’, zegt Kerstin bij binnenkomst. De 

woonkamer is geschilderd in opvallende kleuren 

lila en paars. Het geeft een warm effect. ‘Ik doe 

alles zelf, dat wil ik ook. Dit huis is mijn plek.’ Aan 

de muur hangen foto’s van haar dochter Priscil-

la (23), zonen Anthony (15) en Mitchell (12) en 

kleindochter Amber Lynn (2). ‘Het blijft natuurlijk 

altijd moeilijk, je kinderen niet in huis hebben. 

Maar ik heb het geaccepteerd. Ik heb het een 

plekje gegeven.‘

Moeilijk moment 
Na de scheiding nam Kerstin de beslissing: ‘Ik heb 

mijn kinderen vrijwillig uit huis laten plaatsen.’ 

Dat was voor haar een moeilijk moment: ‘Ik werd 

geconfronteerd met het feit dat ik het niet goed 

had gedaan. Ik was depressief en zag niet dat het 

slecht ging.’ Mitchell was 2 jaar en Anthony 5 

jaar. Haar dochter Priscilla bleef thuis wonen, zij 

was 13 jaar en kon al beter voor zichzelf zorgen. 

Kerstin: ‘Er zijn verschillende redenen waardoor 

kinderen in de pleegzorg terechtkomen. In mijn 

geval was het niet mijn fout. Dat zie ik nu in. Ik 

had pleegzorg toen nodig, anders weet ik niet 

wat er van de jongens terecht was gekomen.’ 

Kerstin gaat aan tafel zitten en schenkt koffie in. 

Ze zucht, want ze is zichtbaar emotioneel: ‘Maar 

wat heb je als moeder liever, dat je zelf de beslis-

sing neemt of dat die voor je wordt genomen? 

Dat wilde ik voorkomen. Ik heb mijn kinderen 

moeten loslaten om ze te kunnen vasthouden.’ 

Het was de bedoeling dat haar jongens terug 

zouden komen. Maar haar genezingsproces 

duurde helaas veel langer. 

Blijf goed praten
‘Accepteer hulp, maar blijf goed praten!’, wil 

Kerstin graag aan andere ouders meegeven. ‘Het 

is voor je kinderen en niet voor jezelf. Zeg wat 

je denkt en waar je mee zit. Ik vond dat moei-

lijk, daardoor werd mijn contact met jeugdzorg 

steeds slechter. Met goed praten zijn we eruit ge-

komen. Mijn ervaring is dat je niet bang moet zijn 

om dingen verkeerd te zeggen, want dat doe je 

eigenlijk niet.’ 

Overal bij betrokken
Anthony en Mitchell wonen in een verschillend 

pleeggezin. Kerstin: ‘Ik heb goed contact met 

de pleegouders. Dat is belangrijk. Ook de kinde-

ren zijn dan overtuigd dat het goed zit. Ik word 

overal bij betrokken. Laatst had ik Anthony aan 

de telefoon. Ik had zijn pleegmoeder nodig. Dus 

ik vroeg “Geef me Joke even”. Hij riep “Mam! 

Ik heb mam voor je aan de telefoon!” Joke en ik 

lagen toen samen in een deuk.’

Kerstin is trots op haar kinderen: ‘Mitchell is goed 

in korfbal en squash. Anthony zit bij de vrijwillige 

jeugdbrandweer.’ Ze bellen regelmatig. Anthony 

woont vlakbij en komt na school weleens bij 

Kerstin langs. Een weekend in de maand en de 

helft van de schoolvakanties zijn ze bij hun moe-

der: ‘Ik probeer het zo te regelen dat we er dan 

allemaal zijn. We zijn allemaal gek op spelletjes, 

op die momenten heb ik het gevoel; het gezin 

is weer thuis. Ik wil het hier gezellig maken, van-

daar al die verfpotten in de kamer.’
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Ouders vertellen
‘Accepteer hulp, maar blijf goed praten!’

In deze rubriek komen vaders en moeders van pleegkinderen aan 
het woord. Ze vertellen wat pleegzorg betekent voor henzelf en 
hun gezin. Kerstin van Klaveren vertelt waarom pleegzorg haar 
een uitweg bood.
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Kerstin van Klaveren
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Exacte aantallen zijn niet bekend, maar volgens 

Conny Zeilstra van het Servicepunt Pleegzorg van 

Spirit komt het regelmatig voor dat broertjes en 

zusjes in aparte pleeggezinnen opgroeien: ‘Er 

zijn weinig pleegouders die een dubbelplaatsing 

aandurven. Ineens twee kinderen erbij is heftig. 

En soms is het simpelweg een huisvestingskwes-

tie.’ In andere gevallen is het voor de kinderen 

beter om in aparte pleeggezinnen te wonen. 

Omdat ze trauma’s hebben, elkaar in de weg zit-

ten, gebaat zijn bij rust en persoonlijke aandacht. 

Dat is het geval bij Angelo (14), Ronja (11) en 

Diego* (9), drie kinderen met een geschiedenis 

van tehuizen, blijf-van-mijn-lijf-huizen (Angelo), 

wonen bij verschillende pleegouders en familie, 

terug naar ouders en weer opnieuw naar pleeg-

ouders (Ronja en Diego). 

Co-pleegouderschap
Inmiddels wonen de kinderen al een tijd in hun 

huidige pleeggezinnen: Diego bij Frank en Pe-

tra, Ronja bij Clemens en Caroline en Angelo 

bij Jorge en Saskia. In de drie jaar dat de pleeg-

ouders elkaar kennen is een bijzondere samen-

werking ontstaan. Co-pleegouderschap mogen 

we het van hen gerust noemen. Dat betekent 

dat de kinderen regelmatig bij elkaar logeren, 

met de andere pleegouders naar EuroDisney 

of de Franse kust gaan en samen verjaardagen 

vieren. Frank: ‘Angelo en Ronja en zijn net onze 

pleegkinderen, maar dan op afstand.’ Saskia: 

‘Het voelt anders dan wanneer er een vriendje 

logeert. Veel vertrouwder.’ 

De pleegouders ontmoeten elkaar ook vaak 

zonder kinderen: ze praten bij 

tijdens een etentje of drinken 

koffie in de koffiebar bij Cle-

mens en Caroline om de hoek. 

Frank en Petra wonen in Hou-

ten, maar sjezen zonder proble-

men een paar keer per maand 

op en neer naar Amsterdam, 

zodat Diego met zijn broer en zus kan spelen.

Er is een klik tussen de pleegouders - die elkaar 

vooraf niet kenden - en dat levert niet alleen 

winst op voor de kinderen. Het maakt ook het 

pleegouderschap gemakkelijker, zeker in een 

zaak die zich kenmerkt door een bewogen ge-

schiedenis, het soms pittige gedrag van de kinde-

ren en een ingewikkelde relatie met de ouders. 

Jorge: ‘Bij heftige gebeurtenissen zijn we elkaars 

buffer. Dat is fijn als je een time-out nodig hebt.’ 

Zo had Angelo laatst een heftige woede-uitbar-

sting. Saskia: ‘Ik moest even tot mezelf komen. 

Op zo’n moment bel ik eerst Caroline en daarna 

Frank en Petra. Zij bieden dan meteen aan dat 

Angelo altijd bij hen terecht kan.’ Volgens Frank 

werkt dit goed omdat de kinderen alle pleegou-

ders vertrouwen: ‘Voor Angelo horen wij op dat 

moment bij zijn broer, niet bij Saskia.’ 

Puzzel
De pleegouders kennen alle kinderen goed. Be-

paald gedrag bij hun eigen pleegkind kunnen ze 

daardoor beter plaatsen en dat neemt veel onze-

kerheid weg. Saskia: ‘Soms loop je tegen gedrag 

aan dat je lastig vindt. Als je dat ook ziet bij de 

andere kinderen, dan is dat een prettige herken-

ning.’ Caroline: ‘Deze kinderen hebben onge-

lofelijk veel meegemaakt. Door er met elkaar 

over te praten, kom je erachter dat hun gedrag 

minder gerelateerd is aan wat 

jij fout doet, maar te maken 

heeft met hun geschiedenis.’ 

Die geschiedenis is als een on-

opgeloste puzzel, die de pleeg-

ouders samen oplossen. Frank: 

‘De kinderen weten soms zelf 

niet eens precies wat er in hun 

leven is gebeurd. Toch zoek je naar de ontbre-

kende delen om je pleegkind goed te begrijpen. 

Samen lukt dat beter.’

De relatie met de ouders van de kinderen is soms 

complex en kwetsbaar. Het contact tussen de ou-

ders en Clemens en Caroline verloopt moeizamer 

dan tussen de ouders en de andere pleegouders. 

Toch lijkt ook hier het co-pleegouderschap uit-

komst te bieden. Twee jaar rechtszaken voeren, 

dat kun je beter aan als je pleegouders achter je 

hebt staan die met de zaak bekend zijn. Clemens: 

‘Als we dit helemaal alleen hadden moeten doen, 

dan weet ik niet of we het hadden gered.’

Opgroeien in een ander pleeggezin dan je broertje of zusje. Dat 
klinkt verre van ideaal. Toch komt het regelmatig voor. Hoe 
maak je daar als pleegouders het beste van? Zes pleegouders 
die intensief samenwerken in de zorg voor drie kinderen uit 
één gezin vertellen hoe ze dat doen, wat het oplevert, maar ook 
wat lastig is. Moet Spirit het contact tussen pleegouders van 
broertjes en zusjes meer stimuleren?

Kun je het samen beter aan?
Co-pleegouderschap in de praktijk

‘angelo en ronja 
zijn net onze  

pleegkinderen,  
maar dan op  

afstand.’



Continuïteit verbindt
Ook in het contact met voogden en pleegzorg-

werkers trekken de pleegouders waar nodig sa-

men op. Jorge: ‘Wij hebben samen met Caroline 

en Clemens wat strijd geleverd met de voorma-

lige pleegzorgwerkers.’ Caroline: ‘Dat heeft ons 

verbonden.’ Leontine Sneijder, pleegzorgwerker 

van Frank en Petra, beaamt dit: ‘In dit gezin is al 

de derde voogd aangesteld. We zijn nu met drie 

pleegzorgwerkers betrokken die goed samen-

werken. Dat was in het verleden weleens anders. 

Er zijn veel wisselingen geweest en die hebben 

niet altijd even goed uitgepakt voor de pleeg-

ouders, daar hebben zij ongetwijfeld last van 

gehad. De realiteit is dat hulpverleners wisselen, 

maar de pleegouders gaan meestal door. Op die 

continuïteit kunnen de pleegouders bouwen.’

Samengestelde familie
Leontine - meer dan tien jaar pleegzorgwerker - 

ziet zo’n samenwerking alleen ontstaan als er een 

klik is tussen pleegouders: ‘Die is er niet altijd. Ik 

weet niet of je dat contact moet stimuleren. Het is 

iets dat ontstaat. Je bent als een grote samenge-

stelde familie, je kiest niet voor elkaar. Soms mag 

je elkaar meer en soms wat minder. In dat laatste 

geval ga je functioneel met elkaar om. En som-

mige pleegouders staan er gewoon anders in.’

Pleegouders van broertjes en zusjes ontmoeten 

elkaar vaak tijdens de bezoekregeling. ‘We zou-

den eigenlijk meer aan het contact tussen deze 

pleegouders moeten doen’, zegt Conny Zeilstra. 

‘Ik denk dan wel aan een faciliterende rol en 

geen stimulerende rol. Er moet een intrinsieke 

motivatie van de pleegouders zijn. Al zie ik zeker 

iets in het organiseren van informele bijeenkom-

sten op wijkniveau.’

Kans op mislukken
In complexe situaties lijkt samenwerking tussen 

pleegouders effectief te zijn voor een geslaagde 

plaatsing van het kind in een pleeggezin, zo blijkt 

uit het verhaal van deze zes pleegouders. Proble-

men met de ouders, werken met verschillende 

voogden en pleegzorgwerkers, het soms inge-

wikkelde gedrag van de kinderen: samen kun je 

het net wat beter aan. Maar Jorge waarschuwt: 

‘De kans op mislukken is daarmee niet uitge-

vlakt. De heftige individuele problemen met de 

kinderen moet je toch zelf oplossen.’

*Angelo, Ronja en Diego zijn gefingeerde namen
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Yamihlia en Cuba

Frank en Petra Welten - de Vries, Saskia Middeldorp en Jorge Groen, Clemens Boon en Caroline Beukman
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Directeur Juf Corry nodigde Myrna en mij uit om langs te komen. Ik her-

inner het me als de dag van gisteren. Twee eerdere telefoontjes naar de 

scholen bij ons in de buurt hadden slechts “sorry, vol” opgeleverd. Niet 

verbazingwekkend: Amsterdam heeft een grote kinderdichtheid en dat 

gaat niet aan je voorbij als je door onze straat loopt. 

We vertelden Juf Corry over Abby, dat hij al een paar keer bij ons was 

geweest om te wennen en wat een heerlijk mannetje het was. Er werd 

kennisgemaakt en daar bleef het bij. Of Abby welkom was werd niet 

besproken: er werd op Abby’s komst na de vakantie gerekend. En we 

wisten toen nog niet dat er ook al snel plek was op de naschoolse op-

vang in het schoolgebouw. Nog meer liefde, warmte en geborgenheid 

van onze keien bij de naschoolse opvang. Al drieënhalf jaar voelt Abby 

zich daar als een vis in het water. En hij gaat heel goed: Abby heeft veel 

vriendjes en vriendinnetjes en haalt prima resultaten. 

Maar het was niet gemakkelijk. Abby was het eerste kind in ons gezin 

en hij is een jochie met pit. Veel pleegouders herkennen dat wel, lijkt 

me. Als pleegouder zou je daarop voorbereid moeten zijn. Zo voelt dat 

natuurlijk niet altijd. Maar wat voor ons en Abby altijd een baken blijft, is 

de school. Dat warme gevoel op die vrijdagochtend voor de kerstvakan-

tie is nooit weggeweest. En dat helpt. 

Onze pleegzorgwerker is kind aan huis bij school. Nu ook doordat Calvin 

sinds vorig jaar op dezelfde school zit; nog meer warmte en betrokken-

heid en vooral dat welkom. Omdat de eerste juf van Abby inmiddels er-

varingsdeskundige was geworden, vond zij het een goed idee om Calvin 

in haar klas te hebben. De geschiedenis herhaalt zich. Ook voor Calvin 

geldt die warme deken. Calvin mocht meteen bij zijn broertje inhaken 

op de naschoolse opvang. En ook hij gaat heel goed. 

Ik schrijf deze column op de maandagavond van de laatste schoolweek. 

Het zit er bijna op voor dit jaar. Abby gaat in augustus naar groep 4, 

Calvin alweer naar groep 2. Vorige week hebben ze twee prachtige 

rapporten gekregen. Wat is het heerlijk om te weten dat de jongens in 

augustus weer naar deze fantastische school mogen! En nu gaan we 

genieten van de vakantie. Volgens Abby is het in Italië drie weken onbe-

perkt pasta, pizza en ijs eten. Niet zo’n slecht idee.

column
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Frank en Myrna zijn pleegouders van twee 
jongens. Abby is 7 jaar en Calvin is 5 jaar.  
Frank vertelt zijn ervaringen en belevenissen  
met, in en rondom hun pleeggezin.

Warme deken 

Fo
to

: J
an

 W
ill

em
 S

te
en

m
ei

je
r



Pleegmoeder Ineke 
Verhaar: ‘Patricia wilde 
terug naar haar moeder. 
Wij werkten mee omdat 
dat voor Patricia beter zou 
zijn.’ 
 > 12
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Inhoud

Vasthouden en loslaten
Thema:

Het zijn uitersten: vasthouden en loslaten. En toch vraagt pleeg-

zorg allebei. Aan de ene kant heeft een kind warmte en veiligheid 

nodig, een gevoel van verbinding. Hechten in een nieuw gezin gaat 

lang niet altijd vanzelf. Het kan voor pleegouders hard werken zijn 

om een kind een thuis te geven. Tegelijkertijd houden pleegkin-

deren een band met hun familie, hoe problematisch de thuissitu-

atie ook was, of is. Dat vraagt van pleegouders het vermogen om 

ruimte te geven voor contact met ouders. Ook als ze moeite hebben 

met de manier waarop ouders met hun kind omgaan. 

In dit thema vertellen twee pleegmoeders over het loslaten en vast-

houden van hun pleegkinderen, waarmee ze vaak een warme band 

hebben. Pedagoog Nelleke Polderman heeft Basic Trust ontwikkeld, 

een methode om het basisvertrouwen bij een kind te vergroten.  

Spirit gebruikt deze methode bij bestandspleegouders met een 

nieuw pleegkind. Tot slot laten twee pleegzorgwerkers zien waar-

om vasthouden en loslaten bij elkaar horen. 

Pedagoog Nelleke  
Polderman over basisver-
trouwen: ‘Een kind kan 
zich op iedere leeftijd goed 
hechten.’ 
 
 > 14

Dilemma’s rond de 
bezoekregeling en wat 
als er geen klik lijkt te 
zijn met je pleegkind? 
Pleegzorgwerkers delen hun 
praktijkervaringen.
 > 16



Crisispleegouders Meie en Frank Geerlings, 

zoon Otto (8) en dochter Elin (6) 

Meie Geerlings is net thuis. Ze heeft Otto en Elin 

naar school gebracht in Amsterdam West. Hun 

pleegkind, net drie dagen in huis, is onderweg 

naar zijn school in Oost. Meie en Frank zijn sinds 

2012 crisispleegouders. Met twee bijna fulltime 

banen en twee kinderen leiden ze een hectisch 

bestaan. Meie: ‘Langdurige opvang vraagt plan-

nen, het snelle schakelen in crisispleegzorg past 

beter bij ons.’ Voor ieder nieuw pleegkind maakt 

Meie van strijkkralen een bordje met zijn of haar 

naam voor op de deur van de logeerkamer. Kin-

deren voelen zich daardoor meteen meer thuis, 

merkt ze. ‘Het idee komt van onze kinderen,’ 

vertelt Meie, ‘zij hebben ook hun naam op de 

slaapkamerdeur.’

In een crisispleeggezin blijft een pleegkind altijd 

een beetje te gast. Toch voelt het soms anders. 

Zoals bij een vierjarig jongetje uit Sri Lanka. Meie: 

‘Hij had feilloos door dat hij bij ons een warm 

nest had. Zijn vader zat in een daklozenopvang. 

Toen hij zijn zoon kwam ophalen om voorgoed 

naar Frankrijk te gaan, klampte het manneke zich 

aan ons vast. Dan breekt je hart. Het is een spa-

gaat. Je hoopt dat een kind zich vertrouwd voelt 

bij jou, maar tegelijkertijd dat hij naar huis wil.’

Een ander jongetje bleef zes maanden. Hij ge-

droeg zich buitenshuis voorbeeldig. Bij ons 

maakte hij speelgoed stuk of sprak hij soms 

dagenlang niet. Meie: ‘Hij snapte niet waarom 

hij bij zijn vader weg moest. We begrepen zijn 

verdriet, maar meer dan troost en veiligheid 

konden we niet bieden. Na tien weken waren 

we gesloopt. De pleegzorgwerker adviseerde 

ons hem meer houvast te bieden. We maakten 

een kalender en schreven daar bijvoorbeeld op 

wanneer hij zijn vader mocht bellen. Toen ging 

het beter.’ Het jongetje kon nog niet naar huis 

en werd doorgeplaatst. Uiteindelijk bracht Meie 

hem met het hele gezin naar Amsterdam Noord. 

Meie: ‘Kon hij meteen z’n nieuwe kamer laten 

zien, dat was voor onze kinderen ook goed. Vlak 

voor de zomervakantie belde hij om te zeggen 

dat hij overgaat. Toch een teken dat hij het bij 

ons prettig heeft gehad.’ 

Door de manier waarop een kind vertrekt wordt 

loslaten makkelijker of moeilijker. Hun eerste 

pleegkind had een lege blik in zijn ogen bij het 

afscheid. Hij ging naar zijn vader, die voor hem 

een vreemde was. Meie: ‘Hem laten gaan voelde 

rot. Hij kon terugkomen, mocht het mis gaan. 

Gelukkig gebeurde dat niet, voor zover wij we-

ten woont hij bij zijn vader.’ 

Na het sri lankese jongetje vroegen Frank en 

Meie vier maanden een time out: ‘We had-

den tijd nodig om ons gezin weer ons gezin te 

maken. Juist omdat hij zo goed bij ons paste.’ 

Na ieder afscheid vindt ze het huis leeg, aan 

de andere kant keert ook de rust weer. Meie: 

‘Met z’n vieren weet je wat je aan elkaar hebt. 

Met een pleegkind in huis doe je altijd meer 

moeite om te zorgen dat hij of zij zich thuis 

voelt. Toch is het dat waard als je ziet wat het 

doet met een kind.’

Thema Vasthouden en loslaten
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Je eigen gevoel op de tweede plaats

Veranderingen in het leven van (pleeg)ouders kunnen een plaat-
sing op z’n kop zetten. Het blijft zoeken naar de balans tussen 
kinderen ruimte geven dichtbij houden, vertellen Meie Geerlings 
en Ineke Verhaar uit eigen ervaring.
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Crisispleegouders Frank en Meie Geerlings, dochter Elin en zoon Otto



Pleegouders Ineke Verhaar en Jan van Aken, 

zoon Tymen (17), pleeg(klein)dochter Patricia (12)

Nadat haar ouders uit elkaar gingen, woonde 

Patricia bij haar moeder. Op haar zesde werd ze 

uit huis geplaatst. Naar haar vader kon ze niet, 

opa Jan van Aken en stiefoma Ineke Verhaar 

kregen de vraag of ze bij hen mocht wonen. Pa-

tricia kan goed overweg met hun zoon Tymen. 

Ze zag het helemaal zitten om naar Badhoeve-

dorp te komen. Ineke: ‘Maar als je er eenmaal 

bent, moet je naar een nieuwe school en zijn er 

andere regels dan thuis.’  

In Inekes beleving heeft Patricia nooit echt ge-

accepteerd dat ze niet bij haar moeder woont. 

Vooral afscheid nemen bleef moeilijk. Ineke: 

‘Toen ze kleiner was, raakte ze na ieder weekend-

bezoek overstuur.’ Er was een periode dat Pa-

tricia haar pleeggezin thuis noemde. Het laatste 

jaar zet ze zich meer af. Ineke sprak veel met 

haar pleegdochter over de wens om terug te 

gaan: ‘Haar moeder maakte grote sprongen 

vooruit. Patries zag dat en stagneerde daardoor 

bij ons. Toen dachten we: zo schiet pleegzorg 

zijn doel voorbij. Patries zit op de middelbare 

school, is een slimme meid. Ze verdient die 

kans.’ De pleegzorgwerker zette een onderzoek 

in gang; terugkeer was mogelijk. Voor Ineke 

voelde Patricia’s vertrek onwerkelijk: ‘Ze woont 

net zo lang bij ons als bij haar moeder. Ik zou 

haar verschrikkelijk missen, maar snapte dat ze 

dit wilde.’ 

Tymen vertrekt waarschijnlijk in 

de herfst naar China. Geen kin-

deren meer in huis, dat wordt 

omschakelen, verwachtte In-

eke. Om te wennen logeerde 

Patricia in de voorjaarsvakantie 

bij haar moeder, dat liep goed. Na twee weken 

meivakantie kwam ze minder enthousiast terug. 

Het was niet zo leuk met de nieuwe vriend van 

haar moeder erbij. Ineke: ‘Patricia gunt haar 

moeder een relatie, maar wilde met haar en 

haar halfzusje doordeweeks een gezin vormen. 

Het zat er uiteindelijk niet in.’ 

Dat de terugkeer naar haar moeder niet door-

gaat kost Ineke geen moeite: ‘Wij werkten mee 

omdat dat voor Patricia beter zou zijn. Deze uit-

komst is vooral voor haar verdrietig. Ik wilde al-

tijd al meer kinderen, dus ik ben blij dat Patries 

bij ons woont.’ 

Haar pleegdochter komt net uit school. ‘Mijn 

moeder reageert raar sinds ze weet dat het niet 

doorgaat. Ik heb even geen zin om erheen te 

gaan’, vertelt Patricia. Dan ontspint zich een ty-

pisch puber-oudergesprek.

- Ineke: ‘Ik heb me er nu op in-

gesteld dat je tot je 18e blijft.’

- Patricia (grinnikend): ‘Als we 

het volhouden.’

- Ineke (gespeeld verbaasd): 

‘Hoezo, jij of ik? Dat je bij twee bejaarden zit als 

Tymen weg gaat?’ 

- Patricia: ‘Ik hoop het niet voor mezelf.’

- Ineke: ‘Wij vinden onszelf modern en totaal niet 

saai, haha, jij denkt daar anders over. Dan vraag 

je toch een vriendinnetje mee op vakantie?’

Voordat ze samen op de foto gaan kijkt Patricia 

benauwd naar Ineke: ‘Je trekt wel iets normaals 

aan, hè?’
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Thema Vasthouden en loslaten

‘ik zou Haar  
VerscHrikkelijk 

missen’

Pleeg(klein)dochter Patricia met haar pleegmoeder Ineke Verhaar
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Vertrouwen in zichzelf én in een ander, dat is wat 

kinderen ontwikkelen als ze zich veilig hechten. 

Onveilig gehechte kinderen daarentegen voelen 

angst voor afwijzing. Gehechtheid is een lastig 

begrip, vindt pedagoog Nelleke Polderman, omdat 

veel mensen er geen beeld bij hebben: ‘Daarom 

spreek ik liever over basisvertrouwen.’ Nelleke 

staat aan het hoofd van Basic Trust. Een netwerk 

van zelfstandig gevestigde orthopedagogen en 

psychologen behandelen landelijk zo’n 350 gezin-

nen per jaar met de door haar ontwikkelde me-

thode.  

Symptomen
Basic Trust vergroot het basisvertrouwen bij een 

kind. Dat het daaraan een tekort heeft, wordt 

lang niet altijd herkend, heeft Nelleke gemerkt: ‘Bij 

een vermoeden van bijvoorbeeld autisme of adhd 

kan het slim zijn eerst aan het basisvertrouwen te 

werken. Soms blijkt dan dat een kind zo’n stoornis 

niet heeft.’ 

Een onveilige hechting uit zich op verschillende 

manieren. Faalangst komt voor, maar ook boos-

heid en verzet. Karakteristiek aan onveilig gehech-

te kinderen is hun drang om alles zelf te bepalen. 

Ze houden hun omgeving doorlopend in de gaten 

waardoor ze zich moeilijk kunnen concentreren. 

Nelleke: ‘Veel van deze kinderen zijn een stuk min-

der onbevangen dan hun leeftijdgenoten. Ze zoe-

ken meestal contact met jongere of oudere kinde-

ren. Of ze zijn juist allemansvrienden.’

Ondertitelen
Om de houding en communicatie van opvoeders 

te trainen, maakt de Basic Trust-specialist tijdens 

de behandeling video-opnames van diverse ge-

zinsmomenten. Door de beelden samen met de 

(pleeg)ouders te bestuderen wordt duidelijk wat 

het kind nodig heeft, wat hun opvoedkwaliteiten 

zijn en hoeveel invloed ze hebben op het kind. 

Verder leren ze in drie stappen te reageren op het 

kind. Bijvoorbeeld als het praat 

of beweegt. Nelleke: ‘Bij de 

eerste stap laat je met woorden 

merken dat je dat ziet. Je drukt 

je zo neutraal mogelijk uit, zon-

der vragen. Dus niet: “Eet je 

een lekker koekje?” Maar: “Je 

eet een lekker koekje!” Of bij 

oudere kinderen: “Je bent druk 

aan het gamen!” Je ondertitelt als het ware wat 

je ziet. Daarmee sta je even stil bij het kind.’ Be-

noemen wat er gebeurt gaat bij baby’s vaak au-

tomatisch, bij oudere kinderen voelt het al gauw 

kunstmatig. Nelleke: ‘Daarom is begeleiding echt 

nodig. We kunnen dan laten zien wat je wanneer 

kunt benoemen.’

Identiteit
Bij de tweede stap, na het benoemen, geeft de 

(pleeg)ouder bijvoorbeeld een eigen mening of 

een compliment over wat het kind doet. ‘En bij 

onacceptabel gedrag kun je aangeven welke actie 

je wel van het kind verwacht’, aldus Nelleke. ‘Deze 

tweede stap is van belang omdat een kind daar-

mee verder komt.’ 

Bij oudere kinderen vraag je soms in de derde stap 

wat het kind vindt van wat je net hebt gezegd. 

Deze manier van communiceren is niet in een 

handomdraai aangeleerd, weet Nelleke: ‘Maar 

elke keer als het lukt leg je een steentje in het fun-

dament van het kind, in zijn of haar identiteit. En 

ieder steentje is meegenomen, ook als een kind 

kort blijft, zoals bij pleegzorg kan gebeuren.’

Controle loslaten
Sinds vier jaar heeft Spirit twee Basic Trust-gecer-

tificeerde hulpverleners in huis. Zij gebruiken de 

methode bij bestandspleegouders met een nieuw 

pleegkind. Pleegzorgwerker Joan 

van den Bos werkte aan het 

basisvertrouwen van een peu-

ter die het contact met haar 

pleegmoeder afhield. De pleeg-

moeder dacht daardoor nega-

tief over hun onderlinge band 

en over zichzelf. Joan filmde 

hen aan de keukentafel: ‘Het 

meisje weigerde te eten, wendde haar gezicht af 

en sloeg met haar vuistjes op tafel. Maar zodra 

de pleegmoeder aan het aanrecht stond, hield 

het meisje haar voortdurend in de gaten. Toen de 

pleegmoeder dit op video zag, realiseerde ze zich 

dat ze haar pleegdochter moet laten merken dat 

ze haar ziet en belangrijk vindt.’ Joan leerde de 

pleegmoeder via taal te benoemen wat ze doet, 

bijvoorbeeld in deze situatie: jij zit lekker aan tafel, 

ik ben in de keuken en maak een boterhammetje 

‘Kind, ik zie je!’
Basic Trust leert opvoeders 
om met de juiste houding en 
communicatie het basis-
vertrouwen van een kind 
te versterken. Daarmee 
staat het kind steviger in 
het leven. De methode is 
het levenswerk van Nelleke 
Polderman. Na succes in de 
praktijk wijst steeds meer 
wetenschappelijk onderzoek 
uit dat Basic Trust werkt. 
Taal speelt een cruciale rol.
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‘een onVeilig 
geHecHt kind kan 
zicH op iedere 
leeftijd alsnog 
Veilig HecHten.’



voor je. Joan: ‘Onveilig gehechte kinderen kregen 

thuis vaak een onvoorspelbare verzorging, met bij-

voorbeeld onregelmatig eten of verschoning. Door 

het benoemen leert dit meisje te vertrouwen dat 

de pleegouder haar behoeftes ziet. Ze weet dan 

wat er gaat gebeuren en kan de controle loslaten.’

Wetenschap
Nelleke begon haar zoektocht naar een effectieve 

aanpak begin jaren negentig, toen de broer van 

haar twee geadopteerde zonen onveilig gehecht 

bleek te zijn. Ze legde zich niet neer bij de gedach-

te van ‘niets-meer-aan-te-doen’. Met haar eerste 

behandelingen boekte ze succes. Ze bestudeerde 

vervolgens wat ze precies deed, verfijnde de me-

thode en publiceerde daarover. Tegenwoordig 

houdt Nelleke zich vooral bezig met het opleiden 

van professionals en het verder verbeteren van 

Basic Trust. De laatste jaren beschikt ze daarvoor 

over steeds meer wetenschappelijk onderzoek 

naar de effecten. De Universiteit van Amsterdam 

is ondertussen begonnen aan een groter vervolg- 

onderzoek, ook al is de financiering nog in aan-

vraag. 

Nelleke haalt recent Canadees onderzoek aan. 

Van een groep baby’s is een jaar lang gevolgd wat 

de moeders precies met hen deden. Drie jaar la-

ter peilden de onderzoekers de hechting van deze 

kinderen aan hun moeders. Het gebruik van taal 

blijkt de belangrijkste relatie met veilige hechting 

te hebben. En dan specifiek taal waaruit blijkt dat 

de moeder herkent wat er in het kind omgaat. 

Nelleke: ‘Dat is een belangrijke ondersteuning 

voor ons werk.’ 

Eerlijk zijn
Rest de vraag wat pleegouders kunnen doen als 

een veilig gehecht pleegkind weg moet. ‘Hoe meer 

verplaatsingen, hoe schadelijker,’ zegt Nelleke: ‘Als 

het onontkoombaar is, wees dan altijd eerlijk. Vertel 

je pleegkind wat er aan de hand is en wat er gaat 

gebeuren, al is het nog een baby en denk je dat het 

kind je niet begrijpt. Contact houden kan helpen, 

maar valt in de praktijk vaak lastig te organiseren. 

Probeer je pleegkind vooral in de periode van over-

gang minstens nog een of twee keer te ontmoeten.’

Meer informatie
Heeft u interesse in begeleiding met de  

Basic Trust-methode? Neem dan contact op 

met Joan van den Bos (06 - 55 32 48 15), 

Anouk Maat (06 - 55 32 48 16) of uw pleeg- 

zorgwerker. Op basictrust.com leest u meer 

over de methode en kunt u zich abonneren 

op de nieuwsbrief. 
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Pedagoog Nelleke Polderman staat aan het hoofd van Basic Trust



Is hechten een probleem bij een 
plaatsing?
Annet: ‘Het vraagt aandacht. Kinderen moeten 

wennen in een nieuw gezin. Pleegouders kun-

nen vaak moeilijk hun gedrag inschatten, ter-

wijl aansluiten bij dat gedrag belangrijk is om 

een kind vertrouwen te geven. In de beginfase 

gebruik ik vaak de videocamera. Ik film bijvoor-

beeld tijdens het eten en analyseer achteraf met 

de pleegouders hoe het kind aandacht vraagt en 

hoe zij daarop reageren.’

Dennis: ‘Netwerkpleegouders hebben al een 

band met het kind. Bestandspleegouders ken-

nen het kind niet, maar zijn meestal heel en-

thousiast. Ze staan klaar om al hun liefde te ge-

ven. Het kind zit daar niet altijd meteen op te 

wachten, dan vragen pleegouders zich af of er 

wel een klik is. Meestal heeft het tijd nodig.’

Hoe uiten hechtingsproblemen zich?
Dennis: ‘Bij pleegouders is soms na een tijdje 

de rek eruit. Ze geven en geven, maar er komt 

voor hun gevoel niks terug. Een verschil in ver-

wachtingen kan een plaatsing doen mislukken. 

Ik begeleidde pleegouders van een meisje dat 

duidelijke grenzen nodig had. De pleegouders 

hoopten dat het met positieve aandacht zou 

lukken, helaas ging het mis.’ 

Annet: ‘Kinderen kunnen zich gedragen als al-

lemansvriend. Zoals een meisje dat op verschil-

lende plekken woonde voordat ze in haar hui-

dige pleeggezin kwam. Op de crèche vloog ze 

willekeurige ouders om de nek. De pleegouders 

hebben haar met veel geduld bijgebracht dat je 

niet bij vreemden op schoot kruipt. Het tegen-

overgestelde komt ook voor, dat kinderen ieder 

contact afwijzen. Ik zie vaak dat pleegkinderen 

zich eerst volledig aanpassen. Maar zodra duide-

lijk wordt dat ze niet naar huis teruggaan, kun-

nen kinderen over alles de strijd aangaan. Pleeg-

ouders hebben dan bevestiging nodig dat ze het 

goed doen, ook al zien ze geen vooruitgang.’

Hoe versterken pleegouders het 
vertrouwen?
Annet: ‘Door duidelijk te zijn: waarom is een 

kind uit huis geplaatst, wat gaat er de komende 

tijd gebeuren en wanneer ziet het kind zijn ou-

ders weer? Het moet helder zijn dat de uithuis-

plaatsing niet de schuld is van het kind. Ik maak 

weleens mee dat kinderen denken dat ze thuis 

hadden kunnen blijven als ze geen ruzie hadden 

gemaakt met hun buurmeisje.’

Dennis: ‘Er zijn genoeg pleeggezinnen waar 

het hechten goed loopt. Ik begeleidde een 

pleegmoeder die een jongetje in huis kreeg dat 

behoorlijk wat had meegemaakt. In het begin 

moest hij weinig van haar weten. Zij liet hem 

met rust en in de loop van de tijd zocht hij vaker 

uit zichzelf haar gezelschap. De pleegmoeder 

volgde de behoefte van haar pleegkind, maar 

legde hem geen druk op. Dat werkte.’  

Hoe speelt loslaten een rol?
Dennis: ‘Als bijvoorbeeld een tante of oma de 

kinderen opvangt veranderen soms  familiever-

houdingen waardoor conflicten ontstaan. Ze 

’Angst om je pleegkind te  
 verliezen is heel begrijpelijk’

Hoe bereik je dat een kind zich vertrouwd voelt in je gezin? Hoe re-
ageer je op bezoeken aan ouders? Wat als een kind terug gaat naar 
huis? Pleegzorgwerkers Annet de Vries en Dennis Renting onder-
steunen pleegouders bij opvoedvragen en omgaan met emoties.
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Thema Vasthouden en loslaten

Pleegzorgwerker Dennis Renting



verwachten dankbaarheid van de ouders, maar 

krijgen die niet altijd. Bij bestandsplaatsingen 

loopt het contact met de ouders weleens stroef. 

Pleegouders nemen een kind 

op dat al voor een deel ge-

vormd is en ondanks alle pro-

blemen contact houdt met de 

ouders.’

Annet: ‘Loslaten betekent 

voor kinderen weggaan uit hun 

gezin. Hoe ingewikkeld het 

thuis ook was, het blijft een 

afscheid. Voor pleegouders geldt dat hun pleeg-

kind misschien weer weg gaat. Soms krijgen 

pleegkinderen tijdens thuisbezoeken grenze-

loos snoep en nauwelijks structuur. Dan moeten 

pleegouders naderhand de teugels weer aanha-

len. Loslaten houdt in dat je het kind die ruimte 

met de ouders gunt, ook al ben je het - binnen 

redelijke grenzen - oneens met wat er gebeurt.’

Maakt het type pleegzorg 
verschil?
Annet: ‘Weekendpleegouders vangen kinde-

ren korte periodes op. Ze geven alle liefde en 

aandacht, maar zien tegelijkertijd wat er mist in 

de thuissituatie. Het kan moeilijk zijn dat je een 

kind niet de kansen kan bieden die je graag zou 

willen. Crisispleegzorg is bijna altijd kortdurend. 

Loslaten kan dan verdrietig 

zijn, toch is het meestal geen 

probleem omdat pleegouders 

erop zijn ingesteld.’

Dennis: ‘Bij langdurige plaat-

singen kan het contact met 

ouders problemen opleveren. 

Pleegouders weten dat de fa-

milieband voor kinderen be-

langrijk is, maar stellen kritische vragen over hoe 

dat contact wordt ingevuld. De bezoekregeling 

veroorzaakt nogal eens dilemma’s. Pleegouders 

krijgen hun pleegkind na een middag bij de ou-

ders misschien van slag terug. Maar denk je ook 

eens in hoe het voor ouders is om hun kind eens 

in de zes weken een uurtje te mogen zien.’ 

Hoe ondersteun je pleegouders?
Annet: ‘Pleegouders vinden vaak dat ze bepaal-

de gevoelens niet mogen hebben. Maar bang 

zijn dat een kind waarvan je bent gaan houden 

weggaat, is heel begrijpelijk. Soms houden ze 

afstand uit angst voor het afscheid. Ik merk dat 

het pleegouders oplucht om over hun emoties 

te praten.’

Dennis: ‘Mijn ervaring is dat pleegouders het 

vertrek van hun pleegkind accepteren als het 

veilig terug naar huis kan. Moet een kind weg 

vanwege een moeizame plaatsing, dan ervaren 

ze dat eerder als falen. Zo zwart-wit ligt het na-

tuurlijk niet. Vaak praat ik achteraf met pleeg-

ouders over wat wél goed ging. In de training is 

wel verteld welke problemen je kunt tegenko-

men, maar de praktijk pittiger blijkt dan ze had-

den gedacht.’

Wat kun je doen voor pleeg-
kinderen?
Annet: ‘Vaak zit het in kleine dingen, zoals bij 

een jongen die zijn vader bezocht. Zijn vader 

ondernam niks, bood alleen eten aan. Na geza-

menlijk overleg gingen ze geregeld naar de film 

of het zwembad. Daardoor kwam de jongen 

rustiger terug bij zijn pleegouders.’

Dennis: ‘Ik laat merken dat ik begrijp dat kinde-

ren terug willen naar huis en vraag wat ze nodig 

hebben om zich prettig te voelen in hun pleeg-

gezin. Dat stem ik af met de pleegouders en ou-

ders. Een jongetje vertelde dat hij minder vaak 

naar zijn moeder wilde. De weekendbezoeken 

kostten hem veel energie. Die had hij nodig voor 

school en hij wilde met vriendjes in zijn nieuwe 

buurt spelen. Zijn moeder begreep het. Door de 

bezoeken te verkorten heeft de jongen meer ei-

gen tijd, maar kan hij toch zijn moeder en zusjes 

blijven zien.’

Nieuw in de redactie
Annet de Vries en Dennis Renting zijn 

sinds dit voorjaar lid van de redactie van 

de Binding. Ze begeleiden allebei gemid-

deld twintig pleeggezinnen.  

‘loslaten Houdt 
in dat je Het kind 
die ruimte met de 
ouders gunt.’
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Thema Vasthouden en loslaten

Pleegzorgwerker Annet de Vries
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Diverse berichten

Spirit werkt samen met 1500 pleegouders die 

allemaal op een of andere manier voor pleeg-

kinderen zorgen. Toch kennen die ouders elkaar 

niet, of nauwelijks, en dat is jammer. Want of ze 

nu dagelijks voor een pleegkind zorgen, in het 

weekend, tijdens de vakanties of in crisissituaties; 

pleegouders krijgen vaak te maken met dezelfde 

vragen, problemen en vreugdevolle momenten. 

Waarom zouden we die niet met elkaar delen? 

De POR gaat daarom informele ontmoetings-

avonden organiseren. De eerste  POR-pleeg-

ouderavond is op maandagavond 15 september 

2014 om 19.30 uur bij Spirit, Fred. Roeskestraat 

73 in Amsterdam. 

Deze avond geeft Femmie Juffer een korte pre-

sentatie over het thema “Hechting en het belang 

daarvan voor het evenwichtig opgroeien van kin-

deren”. Femmie Juffer is pedagoog en bijzonder 

hoogleraar aan de Universiteit Leiden, Centrum 

voor Gezinsstudies. Zij is betrokken bij diverse 

wetenschappelijke onderzoeken naar gehecht-

heid en opvoedingsondersteuning in pleeg- en 

adoptiegezinnen. 

Na de presentatie van Femmie gaan we met el-

kaar in gesprek over wat gehechtheid in de prak-

tijk voor pleegkinderen, pleegouders en eigen 

kinderen betekent. Er is alle tijd en ruimte om 

elkaar op een informele manier te leren kennen. 

Wij zien ernaar uit kennis met u te maken. 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem 

dan met ons contact op via porspirit@gmail.com. 

Ook horen wij graag suggesties voor onderwer-

pen voor volgende ontmoetingsavonden.

Kom naar de POR-pleegouderavond!
Ontmoet andere pleegouders en maak kennis met de Pleegouderraad (POR) op de eerste POR-pleeg-
ouderavond. Op deze informele ontmoetingsavonden staat steeds een ander relevant onderwerp centraal.

Pleegouderraad
spirit.nl/pleegouderraad-por



Weekend- of vakantiepleegouders (partiële 

pleegzorg) kunnen maandelijks hun declara-

ties indienen. Stuur uw declaraties niet naar 

Financiën, maar naar het Servicepunt Pleeg-

zorg! Dit kan via het webformulier “declara-

tie partiële pleegzorg” op het extranet voor 

pleegouders. Ga naar pleegouders.spirit.nl, log 

in, ga naar het tabblad “declaraties” en vervol-

gens naar “declaratie partiële pleegzorg”. Vul 

het formulier in en klik op “send”. 

U kunt uw declaratie ook per post indienen. 

Vul het formulier in en stuur het op naar: 

Spirit t.a.v. Servicepunt Pleegzorg

Antwoordnummer 47738

1070 VE Amsterdam (een postzegel is niet nodig)
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Diverse BERICHTEN

Zoekt u informatie over de (juridische) gevol-

gen en mogelijkheden van het pleegouder-

voogdijschap? Lees dan de nieuwe brochure 

“Pleegoudervoogdij”. Deze informatie kan 

u helpen een zorgvuldige afweging te ma-

ken als u overweegt voogd te worden van 

uw pleegkind. De uiteindelijke keuze is al-

tijd aan u als pleegouder. 

Als u een brochure wilt ontvangen, stuur 

dan een mail naar pleegzorg@spirit.nl met 

als onderwerp “brochure pleegouder-

voogdij” en uw naam en adresgegevens. 

De brochure is een uitgave van Pleegzorg 

Nederland. 

Brochure 
Pleegoudervoogdij

Stuur uw declaratie 
niet naar Financiën!

In samenwerking met de Pleegouderraad heeft Spirit een checklist bij de start van een pleeg-

zorgplaatsing ontwikkeld. De checklist bestaat uit twee delen: 

1. Informatievoorziening

Dit is een uitwerking van het wetsartikel “Verbetering positie pleegouders”. In het belang van 

de opvoeding en verzorging van hun pleegkind, moeten pleegouders informatie krijgen die 

noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak als pleegouder. Bij netwerkplaatsingen geeft 

de pleegzorgwerker deze informatie. Bij bestandsplaatsingen geeft meestal een consulent 

van het Servicepunt Pleegzorg deze informatie tijdens het matchingsgesprek.

2. Praktische regelzaken

Hierin staan de belangrijkste (praktische) zaken die bij de plaatsing van een pleegkind in een 

pleeggezin moeten worden geregeld en afgesproken. 

De checklist “start pleegzorgplaatsing” vindt u op het extranet voor pleegouders (pleegzorg.

spirit.nl) onder “praktische zaken”.

Checklist start pleegzorgplaatsing

Bij calamiteiten kunt u op werkdagen na 17.00 

uur en in het weekend contact opnemen met 

de adviserende achterwacht van Spirit. 

-  Woont u in Amsterdam Zuid, Oud West, 

Nieuw West, Oost of Noord?  

Bel dan 06 - 54 24 78 21. 

-  Woont u in Amsterdam Zuidoost, Zaanstreek, 

Waterland of Amstelland en de Meerlanden? 

Bel dan 06 - 53 92 36 21.

De adviserende achterwacht bestaat uit jeugd-

hulpspecialisten en coaches van Spirit die u in 

geval van een calamiteit graag te woord staan 

en advies geven. De pleegzorgwerker maakt 

met u goede afspraken over wat u moet doen 

in geval van nood. 

Calamiteiten?  
Bel de adviserende 
achterwacht!
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(Pleeg)ouders even hard 
aan het werk als jongeren

Wat doet Spirit naast pleegzorg?
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De pubers die deze zomer op de Supportgroep 

aan de Amsterdamse Hugo de Grootstraat ver-

bleven, startten drie maanden geleden met de 

zogenoemde GO-dag: gezamenlijk onderzoek. 

Samen met hun ouders* bepaalde iedere jon-

gere de doelen voor de komende maanden. Aan 

het eind van de dag lag er voor ieder gezin een 

plan van aanpak, ondertekend door de ouders, 

jongere en de mentor van de Supportgroep.

Strak regime 
Samen Anders werkt volgens een vaststaand 

programma, met intensieve begeleiding voor het 

hele gezin en een strak regime op de groep. ‘We 

gaan terug naar de basis,’ zegt gezinsbegeleider 

en oudertrainer Anouk Petit: ‘Jongeren leren dat 

als ze morgen iets willen, ze dat vandaag moe-

ten verdienen.’ Ze krijgen fasekaarten, waarop 

vaardigheden gescoord worden. Om naar de vol-

gende fase te mogen, moet iedere dag ‘behaald’ 

worden. Bij een niet-behaalde dag verliest de 

jongere privileges. Iedere avond tussen zeven en 

half negen is er een programma, van een training 

conflicthantering tot een thema-avond, sport of 

bewonersvergadering. Om negen uur gaat ieder-

een naar bed en om zeven uur gaat de wekker. 

Anouk: ‘We zijn hier niet voor de gezelligheid, 

maar om jongeren iets te leren.’ 

Individu 
Hoewel de jongeren in een groep verblijven, 

is de hulp gericht op het individu. Het is niet 

de bedoeling dat jongeren zich met elkaar be-

zighouden. Anouk: ‘Ze zijn hier voor zichzelf.’ 

Communicatie tussen jongeren is altijd met 

een medewerker in de buurt. Buiten roken 

mag, maar op bepaalde tijden en zonder an-

deren erbij. Verder is er weinig gemeenschap-

pelijke vrije tijd. 

Ouderprogramma 
Terwijl de jongeren trainingen volgen en nieuwe 

vaardigheden aanleren, volgen ouders hetzelfde 

Drie maanden verblijf in een leefgroep van Spirit en alleen op 
woensdag, in de weekenden en tijdens schoolvakanties naar 
huis. Iedere doordeweekse avond een training, sport of spel 
afgewisseld met een huisvergadering. Privileges zijn te verdie-
nen en ouders volgen een programma parallel aan hun kind. 
Welkom bij de Supportgroep Samen Anders; een programma 
dat ook geschikt is voor pleegouders en pleegkinderen. 

Supportgroep Samen Anders:

Medewerkers van de Supportgroep Samen Anders

*waar ouders vermeld staat kan ook pleegouders worden gelezen. 
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programma tijdens de tweewekelijkse ouder-

trainingen. Zo kunnen ze op de dagen dat de 

jongeren thuis zijn, het ge-

leerde meteen in de prak-

tijk brengen. Anouk: ‘We 

zien bij vrijwel alle gezinnen 

problemen met gezag. En 

zowel de kinderen als de 

ouders moeten beter leren 

onderhandelen.’ Chakib Kaddur, pedagogisch 

medewerker en mentor: ‘We geven ouders 

mee: je kind is misschien niet perfect, maar dat 

ben je zelf ook niet. Focus op de dingen die je 

kind wél goed doet.’ 

Reflecteren 
Langzaam maar zeker leren ouders en kinde-

ren om het samen anders te doen. Anouk: 

‘Ouders en jongeren zijn gemotiveerd. Ze zit-

ten echt te springen om tools. En de grootste 

tool ben je zelf. Wij zijn continu aan het reflec-

teren op het eigen gedrag. Na zes maanden is 

er geen sprake van een per-

fecte thuissituatie, maar je 

hebt wel handvatten, meer 

draagkracht en zelfredzaam-

heid.’ Chakib vult aan: ‘Kin-

deren en ouders staan niet 

meer tegenover elkaar, ze 

worden weer één partij.’ 

Duidelijkheid 
Volgens Chakib zit de kracht van Samen Anders 

mede in de duidelijkheid. ‘In de hulpverlening 

is vaak onduidelijk hoe lang hulp gaat duren 

en wat er precies gaat gebeuren. Hier weet je: 

dit is het programma, na drie maanden ga ik in 

principe weer naar huis, dan nog drie maanden 

nazorg en klaar. Een kind heeft die duidelijkheid 

nodig. Dat wordt weleens vergeten.’

‘Ik vond dat David gewoon moest luisteren, punt.’
Elly (50) is ruim tien jaar pleegmoeder van 

haar neefje David (14). Ze was al langere 

tijd op zoek naar hulp. De Supportgroep 

bleek ideaal. ‘Het is maar drie maanden en 

David is niet definitief uit huis.’

Voordat ze naar de Supportgroep gingen, 

stonden Elly en David lijnrecht tegenover el-

kaar. Elly ziet nu dat ze te veel op haar stre-

pen stond. ‘Ik vond dat David gewoon moest 

luisteren, punt.’ Bij de Supportgroep kreeg Elly 

oog voor Davids groei en inzicht in zijn belang. 

Ze leerde hem los te laten en accepteren dat 

hij zijn eigen keuzes kan maken. Davids leer-

doelen waren: beter luisteren, gezag aanvaar-

den en minder gamen. Samen werkten ze 

vooral aan het met elkaar onderhandelen.

In het begin vond David het verschrikkelijk: ‘Ik 

wilde het liefst thuis zijn.’ Maar aan het einde 

vond hij het zelfs gezellig in de groep. Toen 

Elly er niet meer bovenop zat, ontwikkelde hij 

verantwoordelijkheidsgevoel. Elly: ‘Hij ging zelf 

terug naar de groep, en niet omdat ik er ach-

teraan zat.’ David leerde met rollenspelen hoe 

hij iets kan zeggen als iemand vervelend doet: 

‘Vroeger liep ik gewoon weg. Ook weet ik nu 

dat er behalve gamen ook andere leuke din-

gen zijn, zoals tafelvoetbal.’ 

Tijdens de oudertrainingen leerde Elly over de-

zelfde onderwerpen als David. In de weeken-

den herkende Elly veranderingen in Davids ge-

drag, zonder er nadrukkelijk met hem over te 

hoeven praten: ‘Alles wat je leert voer je direct 

uit in de praktijk en je ziet meteen effect.’ De 

training was pittig. ‘Maar omdat het kort is, is 

het goed te doen’, zegt Elly. 

Na drie maanden mocht David weer de hele 

week naar huis. Dat was spannend, want in 

de zomervakantie had hij geen dagbesteding. 

Maar het gaat heel goed. David heeft zelfs een 

vakantiebaantje bij een kinderkamp. David: 

‘Daar ging ik als kind al naar toe, en nu bege-

leid ik daar jongeren, echt heel leuk!’

De Supportgroep Samen Anders is voor 

jongeren van 12 tot 18 jaar uit gezinnen 

met problemen die niet opgelost kunnen 

worden zolang de jongere thuis blijft 

wonen. De Supportgroep is er ook voor 

pleeggezinnen. Jongeren én pleegou-

ders moeten gemotiveerd zijn voor een 

intensief behandel- en begeleidingspro-

gramma. Er is plek voor acht jongeren. 

Op 7 september gaat de volgende 

lichting van start. Hiervoor worden tot 

5 september 2014 intakes gehouden. 

Meer weten? Neem dan contact op met 

uw pleegzorgwerker. 

De methodiek Samen Anders is ontwik-

keld door Parlan Jeugd & Opvoedhulp. 

Parlan en Spirit wisselen regelmatig 

ervaringen uit om de methodiek te 

verbeteren.

‘kinderen en  
ouders worden 
weer één partij.’
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Kenneth (12 jaar)
maakt makkelijk contact en kan goed vertellen 

wat hij vindt. Kenneth houdt van spelletjes, zin-

gen, muziek luisteren, televisie kijken en grapjes 

maken. Hij is gek op lekker eten. Kenneth heeft 

ADHD en krijgt hiervoor medicatie. Soms is hij 

chaotisch en haalt hij kattenkwaad uit. Kenneth 

is makkelijk beïnvloedbaar. Hij woont in een 

crisisgroep en daar gaat het goed. Hij logeert 

soms bij zijn vader, daarmee heeft hij sinds kort 

contact, en bij zijn zus. Moeder is zijdelings be-

trokken. We zoeken voor Kenneth een geduldig 

pleeggezin waar hij voorlopig kan blijven. 

Luther (13 jaar)
geniet volop van één op één contact. Met goede 

structuur en duidelijke regels komt hij zijn afspra-

ken na. Hij houdt van dieren, tekenen en compu-

teren. Luther vindt het best lastig om contact te 

leggen met andere kinderen. Zijn ouders zijn vorig 

jaar gescheiden. Luther en zijn zusje wonen in een 

crisispleeggezin. Hij ziet zijn ouders eens per twee 

weken apart van elkaar. Voor Luther zoeken we 

een pleeggezin waar hij langere tijd kan wonen. 

Marc en Henry (10 jaar)
zijn een tweeling. Ze wonen bij hun moeder, er is 

geen contact met vader. De jongens vinden het 

leuk om met hun moeder uitjes te maken, bij-

voorbeeld naar het park. Ze blijven soms hangen 

gels met hem kan praten. Bij voorkeur heeft het 

pleeggezin geen kinderen, of oudere kinderen.

Rav, Reggie en 
Ronan (11 maanden)
zijn een drieling. Ze hebben een zusje van 

één jaar. In het gezin was sprake van hui-

selijk geweld en drankmisbruik. Ouders 

zijn uit elkaar. Rav, Reggie en Ronan zijn 

in een crisispleeggezin geplaatst toen ze 

een maand oud waren. Twee jongetjes 

zijn eeneiig en kunnen niet buiten elkaar. 

De baby´s vragen extra aandacht vanwege 

astmatische en allergische klachten, en er is 

een kleine achterstand in lichamelijke ont-

wikkeling. Ze slapen ’s nachts door en het 

zijn vrolijke mannetjes. Voor deze jongetjes 

zoeken we een pleeggezin waar ze tijdelijk 

en eventueel langdurig kunnen wonen. 

Xandra (13 jaar)
vindt het fijn om voor anderen te zorgen. Ze is 

sociaal, vrolijk, maakt grapjes en gaat elke week 

naar dansles. Ze verblijft in een leefgroep. Xandra 

is licht verstandelijk beperkt. Ze heeft een ruime 

woordenschat, kan goed lezen en schrijft graag 

verhalen. Xandra ziet er ouder uit voor haar leef-

tijd. Ze is geïnteresseerd in jongens en laat soms 

uitdagend gedrag zien. Ze heeft daardoor struc-

in rebelse grapjes, maar kunnen goed luisteren. 

Voor Marc en Henry zoeken we een weekend-

pleeggezin waar zij eens per maand naar toe 

kunnen. Hun moeder kan dan weer balans in 

haar leven creëren. 

Vaisel (7 jaar)
is een vriendelijk jongetje. Zijn moeder kan niet 

voor hem zorgen. Vaisel woonde op verschillen-

de plekken. Hij is daardoor aanhankelijk en soms 

onrustig. Vaisel heeft in een opvoedgezin van de 

Bascule gewoond en daarna in een pleeggezin. 

Hier kan hij helaas niet meer wonen. Wij zoeken 

met spoed een pleeggezin waar Vaisel langere 

tijd kan wonen. Vaisel kan prima naar een na-

schoolse opvang en past goed in een pleeggezin 

met oudere kinderen.

Xander (11 jaar)
heeft vanaf zijn derde in verschillende landen zon-

der zijn moeder gewoond. Hij kan goed Engels. 

Op school leert hij Nederlands. Hij verstaat het 

wel, en spreekt het een beetje. Hij heeft een  

belaste geschiedenis en vertoont hierdoor soms 

afwijkend gedrag. Hij woonde in een crisispleeg-

gezin en verblijft nu in een leefgroep. Xander 

heeft een wekelijkse bezoekregeling met zijn 

moeder. We zoeken voor Xander met spoed 

een pleeggezin waar hij voorlopig tijdelijk kan 

wonen. Het is prettig als het pleeggezin ook En-

Pleegouders
    gezocht

Voor diverse kinderen zoekt Spirit een pleeggezin voor tijdelijke of langdurige opvang. 
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tuur en duidelijke grenzen nodig. Moeder kan nu 

niet voor Xandra zorgen. Er is geen contact met 

vader. Voor Xandra zoeken we een pleeggezin 

waar zij tijdelijk kan wonen. 

Dana (12 jaar) en 
Anaïs (6 jaar)
hebben het afgelopen half jaar met hun oude-

re zus in een netwerkpleeggezin gewoond. Ze 

hebben te maken gehad met huiselijk geweld. 

Dana is sociaal, zit op voetbal, speelt graag bui-

ten, maar houdt ook van computerspelletjes. Ze 

gaat naar de middelbare school. Anaïs vindt het 

heerlijk om te helpen met huishoudelijke taken 

en koken. Anaïs kan veel aandacht vragen, maar 

zich ook zelf vermaken. Ze is slim en sociaal. 

Anaïs is gek op knutselen en zwemt graag. Dana 

en Anaïs vinden honden leuk. We zoeken een 

pleeggezin die beide meisjes duidelijkheid, struc-

tuur en aandacht kunnen bieden. Het is ondui-

delijk of hun verblijf voor lange tijd zal zijn.

Kilian (14 jaar) 
is getraumatiseerd door het overlijden van zijn va-

der. Hij woont in een leefgroep, maar gaat nog veel 

naar zijn moeder. Kilian is ijverig op school, maar 

heeft soms moeite met concentreren en plannen. 

Hij kan dwingend en angstig zijn. Riagg begeleidt 

hem en hij slikt sinds kort medicatie. Het gaat be-

ter met hem. Kilian heeft structuur en duidelijkheid 

nodig. Hij is gebaat bij een tijdelijk pleeggezin waar 

het rustig en gezellig is, en ruimte is voor con-

tact met zijn moeder. Vooral pleeggezinnen rond 

Hoofddorp zijn zeer welkom om te reageren.

Sem (14) 
zoekt een vaste, rustige omgeving 

om aan zijn toekomst te kunnen 

werken. Hij woonde dan weer bij 

zijn moeder, dan weer bij zijn vader 

en sinds enige maanden in een cri-

sisgezin. Sem doet havo en wil hier-

na naar het vwo. Hij is een rustige, 

serieuze, sportieve jongen die zich-

zelf prima kan vermaken. Hij houdt 

van tekenen en studeert in zijn vrije 

tijd Koreaans. Hij wil graag weer basketballen. Sem stapt niet zo snel op mensen af, maar als 

mensen naar hem toe komen vindt hij dat prettig. Hij kan goed overweg met jongere kinderen 

en leeftijdgenoten. Sem woont het liefst bij sportieve mensen met een brede interesse. Hij wil 

graag een eigen plekje waar hij zich op zijn huiswerk kan concentreren. 

Chrissy (14) 
is slim, sportief en houdt van gezelligheid. Ze heeft op verschillende plekken gewoond. Het is 

belangrijk dat we voor haar een warm en stabiel pleeggezin vinden, waar zij de komende jaren 

structuur en aandacht krijgt. Chrissy wil graag in een (half) Surinaams/Antilliaans gezin wonen 

waar ze lekker kunnen koken, want ze is gek op Surinaams eten. Zelf kookt ze ook graag. Ze 

wil graag weer op voetbal. Chrissy heeft al jong geleerd haar eigen boontjes te doppen, dat 

heeft haar zelfstandig maar ook kwetsbaar gemaakt. Chrissy heeft persoonlijke aandacht no-

dig. Bij voorkeur zoeken we een gezin zonder kinderen, of met uitwonende kinderen. Een gezin 

in Amsterdam/Amstelveen dat ervaring heeft met het opvoeden van pubers heeft de voorkeur. 

Voor Sem en Chrissy zoeken we al een tijd een passend pleeggezin. Ben of ken jij zo’n gezin? 

Neem dan contact op met Sylvia Huisman via s.huisman@spirit.nl of 06 - 25 31 93 08. 

Voor meer informatie over deze kinderen kunt u bellen met het Servicepunt Pleegzorg: 

020 - 5400 440. Kijk voor een uitgebreide omschrijving op pleegouders.spirit.nl.  

Inlogproblemen? Mail dan naar pleegzorg@spirit.nl.

Er is een groot tekort aan pleegouders. Overweegt u een bijplaatsing, of kent u 

iemand met interesse in het pleegouderschap? Neemt dan contact op met het 

Servicepunt Pleegzorg via 020 – 5400 440 of servicepuntconsulenten@spirit.nl.

Heeft u extra 
ruimte in uw 
hart en huis?

Tekening van Sem



Het is een gezellige beestenboel bij Milo (12) 

thuis met vier grote honden en twee vissen. Maar 

zijn baardagamen zijn hem het dierbaarst: ‘Toen 

ik 4 jaar was vond ik ze al vet bij Artis.’ Milo raakt 

niet uitgesproken over Repto en Reptina. Voor 

zijn spreekbeurt had hij dan ook een 9.

Er staat een groot terrarium in zijn slaapkamer. 

Met een badje ‘om te badderen’, een bakje 

gedroogde sprinkhanen, een klimmuur en wat 

takken. De UV-lamp, gloeilamp en vitaminelamp 

branden: ‘Dat is nodig. En ze krijgen medicijnen, 

anders groeien hun botten te snel. Dan steken 

er straks twee botten uit hun hoofd.’ 

Reptina heeft 36 eitjes gelegd. Milo hoopt niet 

dat ze allemaal uitkomen: ‘Ze kunnen twintig 

jaar worden en wel 60 centimeter groot!’ Hij 

kreeg Repto voor Sinterklaas en twee maanden 

later volgde Reptina: ‘Repto zat stilletjes in zijn 

hok. Hij verveelde zich. Maar toen ik Reptina 

in het hok zette, kwam hij meteen in actie. En 

weet je wat grappig is? Reptina is veel kleiner, 

maar wel zes jaar ouder!’

Zijn baardagamen hoeven niet vaak te eten. 

En hij hoeft bijna nooit het hok te verschonen: 

‘Hun velletjes bewaar ik in een bakje. En hun 

poep pak ik gewoon met mijn hand als het is 

opgedroogd. Is niet vies hoor.’ 

Milo is niet bang voor zijn huisdieren: ‘De 

stekels op hun hoofd lijken hard, maar zijn heel 

zacht. Ik geef ze wel een knuffel, maar geen 

kus want ze kunnen happen.’ Hij zet ze soms 

op de grond of op zijn bed. Niet te vaak, anders 

krijgen ze longontsteking. Milo: ‘Soms praat ik 

met ze. Als ik niet blij ben ofzo. Maar meestal 

kijkt Repto dan weg zo van “boeit me niet”.’ 

In deze rubriek laten pleeg-

kinderen zien wat hen dier-

baar is. U kunt uw pleegkind 

aanmelden bij de redactie via 

communicatie@spirit.nl.

‘Anders groeien  
 hun botten te snel’

dierbaar
Foto: Max van Raamsdonk, tekst: Sarah Zagt


