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Thema: pleegzorg 
door generaties heen

Een vreemde familie was geen optie, 

zegt Sunniva, pleegmoeder van de kin-

deren van haar overleden zus: ‘Mijn zus 

zou hetzelfde voor mij doen. Bovendien 

had oma ondersteuning nodig.’ Sunniva 

trok bij haar grootmoeder in.
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tijdelijk uit huis te plaatsen.

Voorwoord door Mariënne Verhoef 3 

Crisisopvang: niet jaloers eerder aandoenlijk 4

Pleegoudervoogdij ja of nee? 6

Column Frank: ‘Mannenavond’ 8

Het pleeggezin van… Cheyenne 9

Pleegouders gezocht 17

Nieuws van de Pleegouderraad  20

Diverse berichten 21

Dierbaar: Samantha en haar ‘Donald Duck-beer’ 24

Achttiende jaargang, nummer 3, december 2014
ISSN 1386-2138

De Binding, een blad over pleegzorg, is een uitgave 
van Spirit voor haar pleegouders en andere geïnteres-
seerden en verschijnt drie keer per jaar. De artikelen 
in dit blad vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs 
het standpunt van Spirit. Evenmin kunnen aan dit 
blad rechten worden ontleend.

Overname artikelen
Overname van artikelen uit Binding is alleen toege-
staan na voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de redactie.

Ontwerp en opmaak
Zeeman reclamegroep, Den Helder

Redactie
Wendela van Beek, Sylvia Huisman, Maaike Maas 
(hoofd- en einddredactie), Myrna D’Mattos (pleeg-
moeder), Dennis Renting, Sandra Spoelstra, Annet de 
Vries, Sarah Zagt en Conny Zeilstra (hoofdredactie)

Spirit
Fred. Roeskestraat 73
1076 EC Amsterdam
020 - 5400 440
pleegzorg@spirit.nl

 @SpiritPleegzorg

Redactieadres
Spirit, team communicatie
020 – 5400 500
communicatie@spirit

Druk
Meco Offset, Hoorn

Oplage
2.000 exemplaren 

Adreswijzigingen
U kunt adreswijzigingen of onjuiste adressering  
doorgeven via pleegzorg@spirit.nl.

Fotografie
Mike Bink (cover en p. 10-13), Sylvia Huisman  
(p. 3, p. 21 en 24)

Verder in dit nummer

colofon

7

Ik wist niet dat het 
zóveel was’

Tariq is 22 jaar en een ex-Top600-klant, 

van school getrapt, werkloos en heeft 

flinke schulden.” Peter is 58 jaar, 

financieel adviseur en vrijwilliger bij De 

Regenboog Groep. Door samen hard te 

werken heeft Peter de schuld van Tariq 

enorm verminderd.
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In december blikken we altijd terug op het af-

gelopen jaar. Spirit heeft er in 2014 hard aan 

gewerkt om de kwaliteit van de zorg aan kin-

deren en hun (pleeg)gezinnen te waarborgen 

maar ook te verbeteren. 

Pleegzorg verdient daarbij onze bijzondere aan-

dacht. Zo zijn we blij dat we – weer - in goede 

specialistische pleegzorgteams werken en ons 

trainingsaanbod voor pleegouders hebben uit-

gebreid.

Zeker gezien de overgang van de verantwoor-

delijkheid van de zorg naar de gemeenten per 1 

januari 2015: de zogenaamde transitie. We wil-

len in 2015 en ook daarna u en uw (pleeg)kin-

deren zo goed mogelijke zorg en ondersteuning 

bieden. Pleegouders zijn onmisbaar. Dat wisten 

we al maar de gemeenten hebben dit in de ver-

schillende gesprekken die wij met ze hebben 

gevoerd ook duidelijk laten blijken. Kinderen zo 

gewoon mogelijk laten opgroeien - bij voorkeur 

in gezinsverband -  is en blijft een speerpunt. 

Veel kinderen wachten op een plekje in een 

pleeggezin: hiervoor hebben we het afgelopen 

jaar ook meerdere malen een extra beroep op 

u gedaan. En dat was niet tevergeefs. Keer op 

keer heeft u uw hart laten spreken en gerea-

geerd op onze oproepen. Daar zijn we u dank-

baar voor, dat kunnen we niet vaak genoeg 

vermelden.

In deze laatste Binding van het jaar bedank ik 

alle pleegouders voor hun tomeloze inzet. Ik 

heb de nodige pleegouders leren kennen en 

ben diep onder de indruk van hun betrokken 

positieve levensinstelling. Ook in de pleeg-

ouderraad tref ik deze bevlogenheid. 

Namens heel Spirit wens ik u allen met uw 

(pleeg)kinderen fijne feestdagen en een gezond 

en gelukkig 2015. 

Mariënne Verhoef

U bent belangrijk!

 
Voorwoord

Mariënne Verhoef

Mariënne Verhoef is 

bestuurder van Spirit
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Ze hebben kort bijgetankt, maar na twee we-

ken rust kunnen kinderen in crisissituaties weer 

terecht bij dit saamhorige gezin*. In vier jaar 

hebben ze tien kinderen over de vloer gehad. 

Van een twintig uur jonge baby - verslaafd ge-

boren, tot een achtjarig kind - mishandeld en 

verwaarloosd. 

Geen pubers
Leeftijd is een belangrijke factor voor dit gezin. 

Volgens Niels is het niet wenselijk als pleegkin-

deren dezelfde leeftijd hebben als hij, of die 

van zijn broertjes: ‘Dan zegt een pleegkind bij-

voorbeeld “ik wil ook een eigen kamer en dat 

speelgoed, want hij mag dat ook”.’ 

Roos, psycholoog en remedial teacher: ‘onze 

voorkeur gaat dit keer uit naar kinderen van 

1 tot 4 jaar. We hebben pas een baby gehad, 

toen moest ik elke drie uur op om de fles te 

geven. En een schoolgaand kind zorgt vaak 

ook voor extra drukte.’ Jasper benadrukt dat 

hij van meisjes uit zijn klas wel meer aandacht 

krijgt als ze een baby’tje in huis hebben: ‘Dat 

vinden ze schattig en dan willen ze er alles 

over horen.’ Bovendien eten ze vaker pizza als 

er een baby in huis is. Jasper: ‘Dan heeft mama 

niet altijd zin om te koken.’ 

Jongen of meisje?
Een jongen of meisje maakt ze niet uit: ‘het 

blijft toch altijd een verrassing’, zegt Niels. 

Toch heeft de ene zoon meer met het ene 

pleegkind dan de ander. Camiel neemt een 

huilende baby gerust op zijn arm en loopt er 

al wiegend rondjes mee door de woonkamer. 

Niels vindt het leuker als een kind iets ouder 

is: ‘daar kun je tenminste mee converseren’. 

Jasper maakt zonder gemor een flesje klaar en 

verschoont een luier, tenminste… ‘als het maar 

geen poepluier is!’ 

Het gezin bepaalt zelf wanneer een crisispleeg-

kind bij ze terecht kan. Volgens Eric, orthope-

disch chirurg, heeft zijn vrouw hierin de mees-

te ‘timingsmacht’, maar ze kijken meestal met 

het hele gezin of het uitkomt: ‘Toen Camiel 

net begon op zijn nieuwe school, hebben we 

bijvoorbeeld even gewacht met een plaatsing.’ 

Niet jaloers, eerder aandoenlijk
Aandacht voor de eigen kinderen is er dus 

zeker. Maar kunnen kinderen ook jaloers zijn 

op de aandacht die hun ouders aan het pleeg-

kind geven, in plaats van aan henzelf? Camiel: 

‘Een jongetje van vier claimde de hele tijd onze 

moeder. Als ze op de wc zat, bonsde hij op de 

deur.’ Jaloers willen de drie zonen het alleen 

niet noemen, ze vinden het eerder aandoenlijk. 

Niels: ‘Als je weet dat het pleegkind een hech-

tingsstoornis heeft en beschadigd is, is het lo-

gisch dat hij om aandacht vraagt.’ ‘Ja, dat kind 

heeft het behoorlijk veel erger dan wij’, vult 

Camiel hem aan, ‘hij werd thuis geslagen met 

een pollepel en moest vijf happen sambal ne-

men als hij zijn eten niet op at.’ 

En zo laat elk pleegkind een indruk achter bij 

de welbespraakte gymnasiasten. Vers in het 

geheugen zit een meisje van twee jaar met een 

foetaal alcohol syndroom. Jasper: ‘Het ene mo-

ment zat ze lief te spelen, het andere moment 

bonkte ze met haar hoofd tegen de muur, 

soms bloedde ze dan.’ Of het meisje dat een 

kralenketting kapot had getrokken en daar 

Jasper de schuld van gaf. Roos: ‘Dan gaan we 

in familieberaad, voordat ons gezin op de kast 

wordt gejaagd door dit soort situaties.’ 

Meten met twee maten
Huisregels zijn dus zeker belangrijk, al moet 

een pleegkind zich ook zo snel mogelijk thuis 

voelen. Eric: ‘een meisje van zes at vreselijk 

onsmakelijk. De eerste avonden dat ze bij 

ons was, lieten we het maar gaan, ze was al 

zó ontregeld. Bij mijn eigen kinderen zou ik er 

wel direct iets van gezegd hebben.’ Eric erkent 

dat hij dus minder hard optreedt bij een pleeg-

kind dan bij zijn eigen zonen: ‘Eigenlijk meten 

we met twee maten, maar het scheelt dat de 

jongens meestal weten uit welke situatie het 

kind komt, ze accepteren het dus ook wel als 

je minder streng bent naar een pleegkind.’ 

Bij het gezin van Roos en Eric gelden verder 

heel basale regels, zoals schoenen uit en eerst 

proeven wat er op je bord ligt voordat je zegt 

dat je het niet lekker vindt. Als het pleegkind 

geen regels kent, of andere regels, zegt Roos 

vaak tegen het pleegkind ‘dat wij het liever zus 

of zo doen.’ Niels: ‘Maar je moet wel laten zien 

dat niet alles maar mag. Als je laptop tegen de 

muur wordt gegooid, zeg je niet alleen “oh, 

wat erg”.’ Roos: ‘het is dan inderdaad zoeken 

naar een balans tussen lief en streng zijn.’

Drie grote regels
Volgens Eric en Roos gelden er drie regels 

voor een goede balans tussen hun kinderen 

en pleegkinderen. De leeftijden mogen niet te 

dicht bij elkaar liggen. Verder is een belangrijke 

voorwaarde voor begrip zo veel mogelijk open-

heid over de situatie van pleegkinderen naar 

hun kinderen. En, zoals Eric zegt: ‘Af en toe 

weer even alleen met het gezin zijn.’ Camiel: Ja, 

dan kun je weer even lekker de trap op stam-

pen, zonder dat er een baby wakker wordt.’ 

* De dag na dit interview is er een meisje van  

2 jaar in dit gezin geplaatst.

De drive-in woning van Eric en Roos is binnen no time om te bou-
wen tot een plek voor een crisispleegkind. De box staat op zolder, 
de schuur ligt vol met kinderspullen. Er zijn winkels om de hoek 
en de supermarkt is open tot tien uur ‘s avonds. Handig, voor een 
pak Nutrilon bijvoorbeeld. Hoe ervaren hun drie zonen - Niels (17), 
Jasper (15) en Camiel (13) - een pleegkind in huis? Gelden er an-
dere regels? En wat zijn hun voorkeuren?
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‘Als het maar geen poepluier is’
Zoeken naar de balans tussen eigen kinderen en pleegkinderen

Waar let Spirit op?

Het matchen en plaatsen van een pleegkind in een pleeggezin gebeurt altijd op maat. 

Titia Coumans, consulent Spirit Pleegzorg, vertelt waar Spirit op let bij de plaatsing van 

een pleegkind in een gezin met eigen kinderen: ‘We bespreken met pleegouders wat hun 

voorkeuren zijn, en geven ze advies. We houden altijd rekening met leeftijd. In principe 

moet er meer dan een jaar verschil zitten tussen eigen kinderen en pleegkinderen. Bij 

crisispleegzorg zijn we minder streng, omdat er dan acuut een plek nodig is en het in 

principe korte plaatsingen zijn. Verder kijkt Spirit naar de problematiek en het gedrag van 

het pleegkind. Als er bijvoorbeeld bij het pleegkind vermoedens zijn van seksueel misbruik 

of het vertoont seksueel grensoverschrijdend gedrag, plaatsen we hem of haar niet in een 

pleeggezin met jonge kinderen.’ 

v.l.n.r. Niels, Jasper, Camiel en hun ouders Roos en Eric



Pleegoudervoogdij:
Erik Min heeft samen 

met zijn vrouw de voog-

dij over twee zusjes van 5 en 

7 jaar.  ‘De kinderen stonden onder toe-

zicht (OTS) van Bureau Jeugdzorg. De kin-

derrechter beslist dan jaarlijks opnieuw of 

de OTS verlengd wordt. Vanaf hun twaalf-

de worden de kinderen betrokken bij die 

beslissing. Hun moeder staat volledig ach-

ter de pleegoudervoogdij, maar hun vader 

heeft er moeite mee. Hij wil na zijn deten-

tie weer voor de kinderen zorgen, al is dit 

volgens Bureau Jeugdzorg niet realistisch. Hij heeft nu toestem-

ming gegeven voor pleegoudervoogdij, maar we weten niet hoe 

dat in de toekomst gaat. We willen de zusjes mogelijk jaarlijks ge-

touwtrek en de bijkomende spanning besparen.

Onze pleegzorgwerker begeleidt ons nog, alleen Bureau Jeugd-

zorg is niet meer betrokken. We regelen en beslissen meer zelf, 

zoals bezoeken aan de ouders. Ons achter een voogd verschuilen 

kan niet meer. Dat vinden we niet erg. In de praktijk overlegde de 

voogd ook altijd met ons, alleen communiceerde zij dan met de 

ouders. Dat moeten we nu zelf doen, maar dat doen we graag.

Dan is er nog de praktische kant: de moeder is gehandicapt, ze 

kan één hand niet goed gebruiken. Dat was lastig als er bijvoor-

beeld een handtekening nodig was.’

Pleegoudervoogdij: 
Marianne de Planque en 

haar man zijn nu zever 

jaar pleegouders van twee 

broertjes van 13 en 17 jaar. 

‘Ons is twee keer gevraagd of we de voog-

dij wilden. Beide keren hebben we beslo-

ten dat niet te doen. De belangrijkste re-

den: het loopt nu goed en dat willen we 

zo houden.

De familie van de kinderen is het er mee 

eens dat de broertjes bij ons wonen. Er is 

geen conflictsituatie, de kinderen zijn op-

geknapt en wonen hier met plezier. Maar je kan nooit in de toe-

komst kijken. Voor beschadigde kinderen, en dat zijn veel pleeg-

kinderen alleen al door het feit dat ze uit huis geplaatst zijn, vind 

ik het belangrijk dat er altijd een derde partij is die meekijkt op de 

momenten dat het moeilijk wordt. Iemand waar ze naartoe kun-

nen, anders dan ouders of pleegouders. Ze hebben recht op dat 

extraatje.

Onze pleegkinderen hebben al jaren dezelfde voogd, ze vertrou-

wen haar volledig.  Zij is er voor hen op de achtergrond. Stel, een 

van de kinderen wil bij hun moeder wonen. Dan kan hij dat vol-

gens mij beter met de gezinsvoogd overleggen dan met mij.

Ook voor ons is een voogd handig. Is hulp niet nodig, dan heeft 

de voogd niet veel werk aan ons. Is het wel nodig, dan kan hulp 

snel opgestart worden.’
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‘Ga vast zitten, ik moet even mijn werkkleren 

opbergen’ zegt Karin (31) bij binnenkomst. 

Ze houdt een groot donkergroen broekpak 

met zwarte kniestukken in haar handen. Ka-

rin werkt fulltime bij de groenvoorziening van 

een gemeente. ‘Het is wel een mannenwereld 

hoor’ zegt ze terwijl ze de broek in de kast 

legt, ‘maar ik ben graag buiten, het is afwis-

selend werk en ik hou van aanpakken.’ 

In haar kamer hangen vijf lijsten met foto’s van 

haar dochter Destiny (11).  ‘Wat is ze mooi he?’ 

zegt Karin trots ’Ze is zo wijs voor een meisje 

van 11. Dat was ik niet hoor, op die leeftijd.’

Het werk en de structuur van de dag zijn be-

langrijk voor Karin.  Ze staat iedere dag vroeg 

op, ook in het weekend. Ze is als eerste op 

haar werk. In de keet zet ze koffie voor de rest 

van de ploeg. ‘Thuiszitten is niets voor mij, dan 

ga ik zitten piekeren en dan is de kans groot 

dat ik weer terugval.’

Alcohol
Jarenlang had Karin een alcoholprobleem. ‘Het 

begon met vriendinnen in het park. We zaten 

op een bankje te kletsen met een fles cognac 

erbij. Dat deden we iedere dag.’ Karin had pro-

blemen en was onzeker over de opvoeding van 

haar dochter. ‘Het ging gewoon niet goed. Ik 

heb toen zelf hulp ingeroepen met opvoedvra-

gen.’ Om rust te brengen in Karins leven werd 

besloten om Destiny tijdelijk uit huis te plaat-

sen. Zij werd opgevangen door Sandra, de ex 

van Destiny’s vader. Voor Karin was het een ge-

ruststelling dat haar dochter in een vertrouwde 

omgeving bleef. Destiny woont nu ruim zeven 

jaar bij haar pleegmoeder Sandra. ‘Het doet 

me wel wat dat Destiny niet bij mij woont, 

maar ik heb het geaccepteerd en ik denk er 

niet meer over na.‘

Eigen jeugd
Karin heeft zelf ervaren hoe het is om geen 

stabiele thuisbasis te hebben. In haar jeugd, 

van haar 6e tot haar 17e jaar, stond zij on-

der toezicht van Jeugdzorg. Karin woonde bij 

pleeggezinnen en zat in verschillende instel-

lingen. ‘Ik ben blij dat mijn dochter niet van 

pleeggezin naar pleeggezin is gegaan. Bij San-

dra zit ze echt goed.’ 

Nieuwe start 
Karin werkt aan een nieuwe start en ziet zelf 

een positief resultaat; ze is gestopt met drin-

ken, ze heeft haar werk en haar contact met 

Destiny is goed. 

‘Mijn ervaring is dat als je meewerkt met 

Jeugdzorg, je dan ook meer bereikt. Het is een 

wisselwerking. Het heeft eerlijk gezegd wel 

een paar jaar geduurd voordat ik die switch 

kon maken. Vroeger was ik tegendraads.’ 

Karin verwacht niet dat Destiny voor haar 18e 

bij haar komt wonen. ‘Destiny mag komen 

wanneer zij wil. Als ze niet wil is het ook goed. 

Ik dwing haar tot niets. Daarom heb ik ook 

zo’n goede band met haar. Ik laat haar in haar 

waarde en ze maakt haar eigen keuzes.’ 

Karin werkt hard om van haar schulden af te 

komen. Ze ontvangt pakketten van de voedsel-

bank. En na het werk? Dan is ze aan het klus-

sen, ze wil een kamer opknappen voor Destiny. 

‘Dan is er bij mij altijd een plek voor haar.’

Ouders vertellen
‘Werk is belangrijk voor mij’

In deze rubriek komen vaders en moeders van pleegkinderen 
aan het woord. Ze vertellen wat pleegzorg betekent voor henzelf 
en hun gezin. Karin Vastenhoud accepteert dat haar dochter 
niet meer bij haar woont. 
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Karin Vastenhoud

Pleegoudervoogdij

6% van alle pleegkinderen in Nederland hebben een pleegouder of 
pleegouders als voogd. Zij zijn hun wettelijke vertegenwoordiger(s) tot-
dat ze achttien worden. Het pleegcontract, -vergoeding en –begeleiding 
blijven bestaan. Waarom kies je wel of waarom juist niet voor pleeg-
oudervoogdij? Binding vroeg het twee pleegouders.

Nee, 
liever 
niet

Ja, 
graag

Meer weten? Download op het extranet de brochure ‘Pleegoudervoogdij’. Liever een gedrukt exemplaar? Mail pleegzorg@spirit.nl.

In deze nieuwe rubriek 
vragen we mensen naar 

hun mening over een 
actueel thema binnen 

pleegzorg. Dit keer twee 
pleegouders over...
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Het is zaterdagochtend aan het ontbijt voordat beide heren een dagje 

naar hun moeders gaan. Ze scheppen op over wie de meeste oma’s 

heeft. Abby en Calvin komen goed en wel uit op een gelijkspel: beiden 

komen uit op ongeveer drie. Oma Ocky, oma Jenny en de moeders van 

hun moeders. En eerlijk is eerlijk, dat zijn hun “echte oma’s”. Ze weten 

maar al te goed het verschil tussen hun biologische oma’s en de moe-

ders van hun pleegouders. 

Maar wat is dat dan toch met al die oma’s? Ik weet het wel, oma’s zijn 

altijd gezellig en hebben alle tijd en aandacht. Daarvoor zijn het oma’s. 

Heeft het er mee te maken dat het de ouders van de (pleeg-) ouders 

zijn? Nee, niet echt. Het gaat erom dat ze er eens in de zoveel tijd  

(wekelijks of minder vaak bij verjaardagen) gewoon zijn. Regelmaat, 

verwachtingen en gezelligheid zorgen ervoor dat de jongens ernaar 

uitkijken. En het is een houvast. 

 Zo ging het ook voordat ze bij ons kwamen. Ik merk dat Abby en Calvin 

erg vasthouden aan hun eigen geschiedenis. Abby vertelt ons al vanaf 

zijn komst in december 2010 foutloos het rijtje van de pleeggezinnen 

waar hij vanaf zijn eerste levensjaar is geweest: Esther, Anita, Gemma en 

Johan. Van veel speelgoed en knuffels weet hij precies in welke periode 

hij wat van wie heeft gekregen. En andersom: “Frank! Hier moet je wel 

voorzichtig mee zijn want die heb ik van… ‘vul maar in’ ”. De liefste 

knuffel van Calvin is Daisy, genoemd naar de hond in het huis waar 

woonde voor zijn komst bij ons. Ruim een jaar geleden alweer. Als het 

Calvin uit komt, komt hij weer eens aansjouwen met zijn fotoboek. 

“Kijk, dit is mijn broer en hier ben ik jarig”. Trots laat hij de foto’s zien 

van zijn leventje voor juni 2013 aan iedereen die hem aanstaat. Wel 

selectief dus.

Dit bijhouden van hun eigen geschiedenis is een loeisterke kracht van 

beiden. Zelf ontwikkeld, en zelf hebben ze er houvast aan en putten 

ze er zelfvertrouwen uit. Ze hebben hun identiteit zo snel al zo sterk 

ontwikkeld. 

Ik sta versteld van de stevigheid van deze kereltjes, ook al maak ik elke 

dag mee dat het toch echt kleintjes zijn. Soms lijken - en zijn -  ze zo wijs 

over hoe ze tegenover zaken staan waarover ik zelf toch echt in een veel 

latere levensfase ben gaan nadenken.

Ik heb er vertrouwen in dat Myrna en ik op onze manier ook minstens 

een bladzijde in hun fotoboek mogen zijn. We doen ons best. 

Vrijdagavond had Myrna een borrel buiten de deur. Wij gingen met z’n 

drieën ‘lekker vies’ eten: hotdogs uit een blikje met ketchup, mayo en 

een klef broodje en daarna een filmpje kijken. Calvin zet een octaaf 

lager in: “mannenavond”!

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.

“Mannenavond!”
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a In het Turks-Nederlandse - ze eten gerust Hol-

landse stamppotten - pleeggezin van Cheyen-

ne (7) doet iedereen zo zijn eigen ding. Tugsan 

(15) fokt hamsters en onder zijn broedmachine 

komen eieren uit, zoals hagedissen en kui-

kens. De dieren verkoopt hij via Marktplaats. 

Nevra (13) voetbalt fanatiek bij FC Purmerend. 

Berkin (11) houdt van ‘free running’, waarbij 

je over muurtjes rent en springt. ‘Turnen voor 

jongens’, noemt Nevra het. Metehan (42) 

is hoofd administratie en controller, en zit in 

de gemeenteraad van Purmerend. Zijn vrouw 

Sabriye (44) heeft twee dagen per week een 

baantje ‘ter ontspanning’, en noemt zichzelf 

‘huismanager’. En Cheyenne? Zij speelt graag 

buiten, op de schommel of in haar hut die ze 

heeft gevonden in de buurt en ‘opgeleukt met 

takken’. Al zit ze nu lekker op de bank, dicht 

tegen Sabriye aan.

Opstartritme
Sabriye is officieel MTFC-P-opvoedouder* van 

Cheyenne. Ze krijgen intensieve begeleiding 

van de Bascule. Sabriye is heel trots op haar 

‘vijf’ kinderen, waarbij ze lachend naar haar 

man wijst als ‘het grootste kind’. Er is een strak 

opstartritme in dit gezin. Afhankelijk van de 

schoolroosters maakt Sabriye één voor één de 

kinderen wakker, om de beurt duiken ze de 

badkamer in- en uit. Ontbijten doen ze vooral 

gezamenlijk op zondagochtend. Sabriye: ‘De 

kinderen verzorgen het ontbijt. Met Turkse sa-

lades en Hollandse afbakbroodjes, thee en ge-

kookte eieren.’ Doordeweeks hebben ze ook 

een rooster met taakjes. Tugsan: ‘Maar eigen-

lijk moet het worden aangepast, want Chey-

enne staat er nog niet op.’ 

Ze noemen zich niet per se een bijzonder ge-

zin. Toch is de liefde voor dieren best opmer-

kelijk te noemen. Naast de broedmachine van 

Tugsan spelen ze potjes dierenkwartet. Chey-

enne is heel goed in kwartetten, al is dat vol-

gens Nevra ‘omdat ze vals speelt’. Cheyenne 

ontkent dat direct. ‘Als ik van de insecten twee 

kaarten heb, kan ik beter raden wie de an-

deren heeft.’ Cheyenne heeft ook een eigen 

hamster, gekregen van Metehan en Sabriye 

omdat ze daar hard voor heeft gewerkt met 

‘beloningskaarten’ vanuit MTFC-P. En ze zit op 

paardrijden. Ze kan goed ‘poetsen’ met ver-

schillende borstels. Cheyenne: ‘Je moet rond-

jes draaien en dan gaan de haren glimmen.’

Tarsus
Hun nieuwste trots is hond Tarsus. Af en toe 

klinkt er naast de bank een piepje als hij in de 

bench met speelgoed speelt. Hij is vernoemd 

naar Tarsus, een plaats in Turkije, en volgens 

Metehan ‘een kruising tussen een jachthond 

en nog iets’. Het gezin heeft de hond mee-

genomen toen ze afgelopen zomer in Tarsus 

waren. De kinderen hebben Sabriye ‘erin laten 

stinken’: ze zouden ‘alleen heel even in het 

asiel kijken.’ Ondertussen hadden ze Tarsus al 

lang op het oog en kon Sabriye geen “nee” 

meer zeggen. Tarsus volgt een puppycursus, 

binnenkort heeft hij zijn eindexamen. Mete-

han: ‘Dan moet hij commando’s opvolgen als 

zit, wacht, blijf en volg.’ De kinderen hebben 

wisselende uitlaatdiensten. Sabriye en Chey-

enne wandelen alleen als de rest niet kan. Dan 

gaan ze naar het natuurgebied vlakbij hun 

huis. Cheyenne mag hem dan ook vasthou-

den, ‘maar alleen als hij niet te hard trekt’. 

*  Multidimensional Treatment Foster Care for 

Preschoolers. Meer lezen: debascule.com
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Het pleeggezin van…
Cheyenne

Turkse salades en 
Hollandse afbakbroodjes

v.l.n.r. Cheyenne, Sabriye, Metehan, Berkin, Nevra en Tugson



Eerst zorgde haar oma 
voor de kinderen van haar 
overleden zus, nu Sunniva 
zelf: ‘Zonder de hulp van 
mijn nichtje zou ik het niet 
redden.’
 > 11
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Inhoud

Pleegzorg door generaties heen
Thema:

In dit thema vertellen zeven pleegouders over pleegzorg. Sommige 

pleegouders kozen heel bewust en weloverwogen voor het pleegou-

derschap, anderen overkwam het min of meer. Maar bij alle zeven 

is familie van invloed geweest op hun keuze. Direct of indirect, 

positief of negatief, in het heden of in hun jeugd. 

Is de keuze eenmaal gemaakt, dan verandert de pleegzorg de fami-

lieverhoudingen in het pleeggezin. Binding vroeg de pleegouders 

wat er nu anders is en hoe ze daarmee omgaan.

Verder laat Binding familietherapeut Else-Marie van den Eeren-

beemt aan het woord. Ze vertelt over wat pleegzorg in een familie 

teweeg kan brengen, bijvoorbeeld in de relatie van pleegouders on-

derling en met hun eigen kinderen. Kinderen willen aandacht van 

hun ouders. Dit geldt vaak net zo goed voor pleegkinderen. 

Van den Eerenbeemt drukt pleegouders op het hart een pleegkind 

te helpen loyaal te blijven aan hun eigen familie. Want die is vol-

gens haar onvervangbaar.  

Dit thema laat zien dat er veel gelegen is aan een succesvolle plaat-

sing. Voor het pleegkind, voor de andere leden van de betrokken 

families én de generaties die mogelijk nog komen. 

Adoptieouders Tineke 
en Nico werden na 
hun pensionering 
crisispleegouders, 
geïnspireerd door hun 
zoon en schoondochter. 
 > 12

Yvonne en Klaas 
werden per toeval 
pleegouder. Inmiddels 
zijn ze grootouders voor 
de kinderen van hun 
pleegkinderen. 
 > 16

Toen Sunniva (30) op haar twaalfde haar moe-

der verloor wilden zowel haar vader als haar 

oma voor de kinderen zorgen. ‘Oma zei tegen 

de rechter dat zij altijd al alles deed als haar 

dochter werkte. Wij wilden zelf ook naar oma, 

want mijn vader wist niet hoe hij een gezin 

moest draaien. Hij komt van het traditionele 

Surinaamse platteland waar de vrouwen het 

huishouden runnen.’ Sunniva kon op haar 

tiende alles wat haar moeder deed. ‘Dat geef 

ik weer door aan mijn nichtje. Ze wast, kookt 

en ruimt op wanneer ik aan het werk ben. 

Zonder haar hulp zou ik het niet redden, oma 

kan veel dingen niet meer alleen.’ Sunniva wil 

haar neefje ook leren huishouden: ‘Ook een 

man moet het kunnen overnemen.’ 

Logisch
Sunniva’s zus stierf in 2006, ze liet twee kinde-

ren achter van tien en vijf jaar. Vanzelfsprekend 

nam hun overgrootmoeder ze onder haar hoe-

de, oma zorgde immers altijd voor iedereen. 

De opvoeding ging goed totdat oma vergeet-

achtig werd. In 2010 onderzocht pleegzorg 

wie de zorg kon overnemen. Sunniva werd als 

tante hoofdverantwoordelijk. Een vreemde fa-

milie was geen optie, zegt ze: ‘Mijn zus zou 

hetzelfde voor mij doen. Bovendien had oma 

ondersteuning nodig.’ Sunniva trok bij haar 

grootmoeder in. De familie vond het volstrekt 

logisch, vertelt ze: ‘Niemand vroeg of ik erover 

na wilde denken, dat had ik toch wel fijn ge-

vonden. Ik had plannen om na mijn Hbo-oplei-

ding Sociaal Pedagogisch Werk met jongeren 

in het buitenland te gaan werken. Met mijn 

moeder reisden we veel.’ 

Rouwverwerking
Voor de rouw om haar eigen moeder kon Sun-

niva destijds niet bij haar oma terecht: ‘Ze was 

zo verdrietig over haar dochter. Ik kon zelfs 

niet zeggen dat ik mijn moeder miste.’ Op 

haar beurt wil Sunniva haar zus niet verzwij-

gen: ‘We vieren haar verjaardag met de kinde-

ren, kunnen grapjes over haar maken en laatst 

heb ik haar lievelingsschoenen aan mijn nichtje  

gegeven.’ Voor haar neefje regelde Sunniva 

gespecialiseerde hulp op school: ‘Daardoor 

heeft hij de dood van zijn moeder een plekje 

kunnen geven.’ 

Eigen manier
Sunniva en haar oma vullen hun opvoedersrol 

deels anders in: ‘Als oma bijvoorbeeld straft, 

geeft ze geen toelichting. Als ik de kinderen 

corrigeer, vraag ik of ze begrijpen waarom en 

hoe ze het een volgende keer anders kunnen 

doen. Dat heb ik van mijn opleiding meegekre-

gen.’ Over de regels voor meisjes zijn ze het 

eens: altijd laten weten waar en met wie je 

bent. Haar oma wordt steeds soepeler, vindt 

Sunniva: ‘En als ik dan streng ben, vergeet ze 

dat ik doe wat ze mij heeft geleerd. De laat-

ste tijd denk ik wel eens: “Oma, jij mag het op 

jouw manier doen. En als het voor jou te zwaar 

wordt, ben ik er”.’

Thema Pleegzorg door generaties heen

‘ Mijn zus zou hetzelfde doen’
Na het overlijden van hun moeders nam de oma van Sunniva 
de opvoeding van drie kleinkinderen en vervolgens twee ach-
terkleinkinderen over. Sinds een paar jaar kan ze het niet meer 
alleen aan. Sunniva werd gezinshoofd. 
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Sunniva met haar oma
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vakanties. Toen Marleen en Robert een gezin 

stichtten wilden ze ruimte houden voor andere 

kinderen. Marleen: ‘We stonden open voor 

adoptie, maar die procedures duren lang en 

dichtbij wonen ook kinderen die een thuis nodig 

hebben. Dat bracht pleegzorg in beeld.’ 

Hun pleegdochter kwam met 3,5 maand in 

huis, hun oudste zoon was toen een jaar. Robert 

en Marleen wilden een groot gezin en bij hun 

pleegkind was al snel sprake van langdurige op-

vang. Marleen: ‘Dan houd je daar rekening mee 

met de verdere gezinsvorming. Onze pleegdoch-

ter heeft geen contact met haar familie, daar-

door voelt ze misschien nog meer eigen.’

Grootouders delen
Marleen ziet weinig verschillen in opvoedstijl 

met haar schoonouders: ‘Ik heb het idee dat 

Robert en ik veel dingen doen zoals we ze van 

thuis hebben meegekregen. We zijn allemaal 

van aan tafel eten, op tijd naar bed, lekker bui-

ten spelen en niet de hele dag voor de televisie 

hangen. Tineke is wat voorzichtiger, bijvoor-

beeld met kinderen de weg over laten steken. 

Maar ik zie ook dat mijn ene kind daar eerder 

aan toe is dan het andere. En ik ken mijn kin-

deren natuurlijk het beste, dus ik snap haar 

voorzichtigheid.’

Op verjaardagen komt de familie als het even 

kan bij elkaar. Vanwege de huidige pleegzorg-

plaatsing bij Tineke en Nico lukt dat tijdelijk 

minder vaak. Marleen: ‘Wij merken dat ze 

sterk aan huis gebonden zijn, daarom is het 

goed dat ze hierna een adempauze nemen. 

Onze kinderen verheugen zich daar al op, ze 

willen graag weer bij opa en oma logeren. 

Toch leren ze al jong dat niet elk kind het thuis 

goed heeft en dat ze soms hun grootouders 

een tijdje moeten delen.’ Eind vorig jaar wil-

den Tineke en Nico er even tussenuit. Robert 

en Marleen ook, maar het was voor beide ge-

zinnen ondoenlijk elkaars (pleeg)kinderen op 

te vangen. Marleen kwam met de ideale op-

lossing: ‘We zijn een weekje met z’n allen op 

vakantie gegaan. Zo hadden de volwassenen 

toch wat rust en het klikte goed tussen alle 

kinderen.’

Toen hun eerste kleinkind 17 jaar geleden 

werd geboren, woonde de jongste zoon van 

Tineke en Nico nog thuis. De nieuwste Kous-

broek-telg is net een half jaar. Het manneke 

ligt na een rondje borstvoeding tevreden op 

Marleens arm te slapen. Voorlopig blijven de 

babyspullen in huis, vertelt ze: ‘Ik denk niet dat 

we zelf meer kinderen willen, maar we houden 

de deur open voor pleegzorg. Ik ben fulltime 

thuis, de oudsten worden zelfstandiger. Zodra 

Dietger wat groter is, kunnen we misschien 

weer crisisopvang doen. Bij Tineke en Nico 

werkt het denk ik net zo: zij voelen straks zelf 

aan of ze de energie hebben voor een volgend 

pleegkind. De wens om kwetsbare kinderen 

te helpen is sterk, die delen we in deze familie 

van generatie op generatie.’

Thema Pleegzorg door generaties heen Thema Pleegzorg door generaties heen

Tineke (64) en Nico (67) Kousbroek hebben 4 

kinderen waarvan 2 geadopteerd en 7 klein-

kinderen, waaronder een pleegkleindochter. 

Toen de kinderen op eigen benen stonden en 

ze allebei niet meer werkten, kregen Tineke en 

Nico meer tijd voor zichzelf. Heel gezellig, be-

nadrukt Tineke: ‘Maar we wilden ook iets voor 

anderen betekenen. Onze ervaringen met de 

adoptie van de jongste twee waren positief. Bij 

onze zoon Robert en zijn vrouw Marleen za-

gen we een pleegkindje komen, we hoorden 

over het tekort aan pleegouders. Dat zet je aan 

het denken.’ 

In 2012 werden Tineke en Nico crisispleeg-

ouders. De eerste pleegkinderen, een broertje 

en zusje in de kleuterleeftijd, bleven zestien 

maanden. Op dit moment hebben ze weer een 

broertje en zusje in huis. Bovendien ving het 

echtpaar de afgelopen zomervakanties extra 

crisispleegkinderen op in een recreatiewoning. 

Door alle drukte staat hun sociale leven op een 

lager pitje. Tineke: ‘De kleintjes die we nu heb-

ben vragen veel aandacht. Het is zwaarder dan 

ik had gedacht. Als jonge ouder ken je mensen 

op school en help je elkaar. Zo’n netwerk heb-

ben wij niet meer.’ Omdat Tineke en Marleen 

een half uur rijden bij elkaar vandaan wonen, 

zit praktische steun over en weer er nauwe-

lijks in. Ze bellen als ze ergens mee zitten over 

pleegzorg. Tineke: ‘Dan hangen we zo een uur 

aan de lijn. Bijvoorbeeld over het wenprogram-

ma voor onze huidige pleegkinderen. Dan wil 

ik weten hoe Marleen daarover denkt.’

Elkaar vrij laten
Tinekes ouders bemoeiden zich nog wel eens 

met haar opvoeding, daar houdt ze zichzelf 

verre van. Ze vindt haar kinderen prima op-

voeders, ook al doen ze dingen anders. Streng 

noemt Tineke zichzelf niet, wel consequent: ‘Ik 

vind het belangrijk dat de regels duidelijk zijn. 

Dat geldt nog meer voor onze pleegkinderen 

dan voor onze kleinkinderen. De kleinkinderen 

hebben hun vader en moeder als opvoeders, 

bij de pleegkinderen vervullen wij die rol.’ 

Vaste rituelen kent de familie Kousbroek niet 

echt. Er was een periode dat de volwassen kin-

deren op dinsdagavond bij pa en ma aten. Na 

de komst van de kleinkinderen verwaterde die 

gewoonte. Kerst en Sinterklaas samen vieren - 

heel gezellig. Maar van een keertje overslaan 

maakt niemand een punt. Misschien is dat wel 

ons familiekenmerk, zegt Tineke: ‘We laten 

elkaar vrij zodat niemand het als verplichting 

ervaart om bij elkaar te komen.’ Binnen de fa-

milie bestaat alle begrip voor het pleegouder-

schap van Tineke en Nico. Vanuit de vrienden-

kring komen ook kritische reacties. ‘Mensen 

vragen waarom we dit willen’, aldus Tineke. 

‘We zouden op onze leeftijd vooral mogen ge-

nieten. Maar dit voelt voor ons beter.’

Als Tineke en Nico nieuws horen over een voor-

malig pleegkind delen ze die berichtjes met 

de familie. Ook de dilemma’s rond pleegzorg 

zijn bespreekbaar, zoals een moeizaam lopend 

contact met ouders. Op dit moment speelt de 

aanstaande overdracht van hun pleegkinderen 

naar hun oma. Tineke: ‘Het afscheid is iedere 

keer weer emotioneel. Met Marleen en Robert 

kunnen we er goed over praten, zij weten hoe 

het voelt omdat ze ook crisisopvang hebben 

gedaan.’ 

Robert (40) en Marleen (39) Kousbroek heb-

ben 3 kinderen en een pleegkind.

Door zijn adoptiebroers raakte Robert al vroeg 

vertrouwd met het idee dat kinderen niet altijd 

in hun eigen gezin opgroeien. Marleens vader 

werkte in een kindertehuis, ze ving zelf als jonge 

alleenstaande een buitenlands kind op tijdens 

’De deur staat open voor kinderen 
die een thuis nodig hebben’

De wens om kwetsbare 
kinderen op te vangen 
kan generaties verbinden. 
Bijvoorbeeld bij de familie 
Kousbroek: adoptieouders 
Tineke en Nico werden na 
hun pensionering crisis-
pleegouders, geïnspireerd 
door hun zoon en schoon-
dochter.
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v.l.n.r. Robert, Marleen, Tineke, Nico en de (pleeg)(klein)kinderen



het kind echt om vraagt, vervolgt Else-Marie: 

‘Het kind vraagt je eigenlijk indirect zijn hele 

familie in huis te nemen.’ Ze illustreert dit met 

het verhaal van een vriend die als pleegkind 

opgroeide: ‘Deze inmiddels succesvolle kun-

stenaar geeft zijn pleegouders krediet voor zijn 

opvoeding en culturele ontwikkeling. Maar hij 

voelde in hun blikken steeds de vernedering 

van zijn ouders. Omdat hij dat niet langer kon 

aanzien heeft hij het contact verbroken met de 

mensen die hem hebben opgevoed.’ 

Rijker gezinsleven
Als pleegouders volledig zijn ingesteld op ‘ge-

ven’ bestaat het risico dat ze hun pleegkind 

uitsluitend als ontvanger zien. Else-Marie wil 

hen op het hart drukken dat een pleegkind 

ook iets bréngt: ‘Voldoening in de relatie bij-

voorbeeld, of een rijker gezinsleven. Pleegkin-

deren kunnen soms feilloos aanvoelen wat een 

pleegouder nodig heeft.’ Wordt een pleegkind 

ooit familie? Else-Marie: ‘Kinderen weten zelf 

heel goed hoe de verhoudingen liggen. Pleeg-

ouders kunnen een kind heel veel bieden, maar 

alleen met respect voor hun eigen familie.’

Else-Marie van den Eerenbeemt

Else-Marie van den Eerenbeemt is familie-

therapeut, specialist in familieverhoudin-

gen, docent, publicist en onderzoeker op 

het gebied van de ouder-kind relatie. Ze 

schreef vijf boeken, onder meer over moe-

ders en dochters, de invloed van familieban-

den en familieverhoudingen rondom overlij-

den en erfenissen.
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In haar meer dan veertig jaar omvattende car-

rière heeft Else-Marie van den Eerenbeemt tal-

loze familieverhalen verzameld. Ze hoort ze 

van mensen die naar haar praktijk, lezingen en 

colleges komen. Of ze leest ze in brieven die ze 

ontvangt naar aanleiding van haar publicaties 

of interviews op radio en televisie. Veel verha-

len gaan over pijn in familierelaties en de daar-

mee gepaard gaande emoties, dat brengt haar 

werk nu eenmaal met zich mee. 

 

Drie generaties
Else-Marie stelt dat in de zorg voor kinderen 

altijd het perspectief van drie familiegenera-

ties meespeelt. Pleegouders kunnen daar zelf 

een voorbeeld van zijn. ‘Terugkijkend op een 

moeilijke jeugd beslissen sommige mensen 

zelf pleegouder te worden’, aldus Else-Marie. 

‘Ze wensten dat iemand in hun kindertijd hun 

lijden had gezien en zich om hen had bekom-

merd. Pleegouder zijn kan in zo’n geval het ge-

voel geven dat mensen hun jeugd als het ware 

goed maken.’ Motivatie voor het pleegouder-

schap komt gelukkig niet per definitie voort uit 

een mankement in de eigen opvoeding: ‘Som-

mige pleegouders waren als kind al grote ge-

vers en zijn dat als volwassene nog. Anderen 

voelen zich beter in de relatie met hun partner 

als ze samen voor een kind kunnen zorgen. Zij 

worden bijvoorbeeld pleegouder nadat hun 

kinderen de deur uit zijn.’ 

Voorbereiden
Zelf kiezen voor pleeg-

ouderschap is één ding. 

Zo’n beslissing heeft ook 

invloed op de relatie met 

andere gezinsleden, de 

familie en vrienden. Daar-

om is het belangrijk ook 

hen voor te bereiden op 

de komst van een pleegkind. Oudere kinde-

ren mogen meebeslissen, vindt Else-Marie: 

‘Kleine kinderen kun je bijvoorbeeld vertellen 

dat ze net zo belangrijk voor je blijven, maar 

dat ze jouw aandacht moeten leren delen.’ Ze 

benadrukt ook uit huis wonende kinderen te 

betrekken en haalt een voorbeeld aan waarin 

dat niet gebeurde: ‘De ouders van een jonge 

vrouw die net op zichzelf woonde namen een 

pleegkind in huis zonder dat met haar te be-

spreken. De dochter kreeg het gevoel dat het 

pleegkind kwam, terwijl zij amper de deur uit 

was. Ook vroeg ze zich af wat het betekende 

als zij zelf kinderen zou krijgen en haar ouders 

grootouders zouden worden. Als gevolg ging 

ze minder graag naar huis.’ 

Gemengde gevoelens
Volwassenen die met een pleegzus of -broer 

zijn opgegroeid, kijken vaak met gemengde 

gevoelens terug op hun jeugd. Het ongenoe-

gen richt zich dan meestal op de ouders. Een 

veelgehoorde grief is dat kinderen minder aan-

dacht hebben gekregen van hun moeder. Die 

kans is nog groter als een pleegbroer of -zus 

een zorgenkind blijkt, zegt Else-Marie: ‘Na 

een lezing over opgroeien in een pleeggezin 

vertelde een vrouw geëmotioneerd dat haar 

moeder zich had verloren 

in de zorg voor het pleeg-

kind. Zij en haar zussen 

moesten het zelf maar 

uitzoeken.’ Ze adviseert 

pleegouders de proble-

men van hun eigen kin-

deren niet ondergeschikt 

te maken aan die van het 

pleegkind, ook al lijken 

deze minder erg. Als de pleegzorg goed gaat 

kunnen de familiebanden ook een positieve 

impuls krijgen: ‘Kinderen kunnen hun ouders 

meer gaan waarderen of ze zien dat ze het zelf 

goed hebben getroffen.’

Loyaliteit
Logischerwijs heeft pleegzorg een grote im-

pact op de banden van een pleegkind met zijn 

of haar eigen familie. Kinderen zijn ten diepste 

loyaal aan de eigen ouders, maar pleegkinde-

ren hebben vaak moeite dit vorm te geven. El-

se-Marie: ‘Een pleegouder kan een kind hierbij 

helpen door het ruimte te geven. Dat is moei-

lijker dan het lijkt. Tegen een jongen die om 

zijn moeder huilt omdat zij op straat zwerft, 

zeg je al snel dat hij zelf veilig in zijn warme 

bedje ligt. Goed bedoelde troost, maar je gaat 

voorbij aan zijn zorgen om zijn moeder. Als je 

oppert om samen aan zijn moeder te vragen 

of zij ook hulp krijgt, respecteer je zijn loyali-

teit aan haar.’ Zorg is ondergeschikt aan waar 

Alles is familie, familie is alles

Pleegzorg beïnvloedt de 
familieverhoudingen van 
zowel het natuurlijke gezin 
als het pleeggezin van 
pleegkinderen. Ieder heeft 
eigen belangen en motie-
ven. Binding vroeg Else-
Marie van den Eerenbeemt, 
expert in familieverhoudin-
gen, hoe dat werkt. 
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‘Kinderen zijn 
ten diepste 

loyaal aan de 
eigen ouders.’
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’Mooi als je iets kunt bijdragen aan hun leven’

Het eerste pleegkind van Yvonne (57) en Klaas (61) Geene kwam 
toevallig op hun pad. In de loop van de jaren vingen ze drie 
kinderen langdurig op. Twee van hen zijn inmiddels zelf vader 
of moeder.  
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v.l.n.r. Naomi, Romano met op schoot: Delano, Yvonne, Stephan, Novelle,  Klaas, Michelle en Sabida

Ayla (10) en Sylvester (5)
hebben een onrustige jeugd gehad en zijn ge-

tuige geweest van geweld. Zij hebben met hun 

moeder op verschillende plekken gewoond. Ze 

wonen sinds dit jaar in een crisispleeggezin. 

Ayla geniet van leuke activiteiten en aandacht. 

Ze houdt van buitenspelen en met vriendinnen 

kletsen. Ze wil graag haar zwemdiploma halen. 

Ayla is gek op dieren en kan tegen een grapje. 

Ze kan goed verwoorden wat ze van iets vindt 

en wat zij wil.

Sylvester vindt samenspelen lastig. Hij wil graag 

de baas zijn. Op school had hij een moeilijke 

start. inmiddels gaat het veel beter. Sylvester 

kan goed alleen spelen en probeert zijn best te 

doen en te luisteren. Hij is een grappenmaker 

en wil graag zelf fietsen en zwemmen.

Alya gaat in Amsterdam naar school en vindt 

het fijn als ze haar familie kan blijven zien. 

Voor deze kinderen zoeken we een pleeggezin 

dat hen structuur en liefde geeft. 

Elly (9)
komt uit een gezin met zes kinderen en is de 

één na jongste. Omdat haar moeder niet voor 

haar kan zorgen woont Elly bij haar oma. Oma 

is al op leeftijd en kan Elly niet tot haar zelf-

standigheid opvangen. 

Elly is vrolijk en sportief, houdt van dansen, 

buitenspelen en dieren. Ze maakt makkelijk 

vriendinnen en is lief voor jongere kinderen. 

Met volwassenen kan ze goed overweg. Elly 

is vrolijk ook al is haar toekomst onzeker. Elly 

vindt het spannend om naar een ander pleeg-

gezin te gaan. Elly gaat ieder weekend en ie-

dere vakantie naar haar moeder (behalve in de 

zomervakantie). Zij ziet haar vader als hij bij 

haar en haar oma op bezoek komt. Voor Elly 

zoeken we een pleeggezin dat haar tot haar 

zelfstandigheid wil opvangen.

Nigel (15)
heeft het eerste gedeelte van zijn jeugd door-

gebracht in Ghana, met zijn zusje, vader en 

oma. Met zijn vader had hij een sterke band. 

Op zijn negende is hij naar Nederland geko-

men waar hij bij zijn moeder, zusje, stiefvader 

en halfzusje is gaan wonen. Er ontstonden 

problemen in de thuissituatie. Sinds een aantal 

maanden verblijft Nigel in een groep van Spirit. 

Nigel voelt zich niet prettig in de groep. Hij wil 

graag naar een pleeggezin.

Het contact tussen Nigel en zijn moeder ver-

loopt moeizaam. Nigel is een rustige en vrien-

delijke jongen, hij houdt zich aan de regels en 

maakt makkelijk contact. Zijn hobby’s zijn the-

ater en dans. Hij gaat naar het Vmbo en wil 

later graag acteur worden.

Voor Nigel zoeken we een pleeggezin dat hem 

voorlopig, en mogelijk tot zijn zelfstandigheid 

wil opvangen. Nigel vindt het fijn als er in het 

pleeggezin meer kinderen wonen.

Aimen (12)
is in het verleden verwaarloosd en mishandeld. 

Momenteel verblijft Aimen op een crisisgroep. 

Ze gaat rond de zomer terug naar huis omdat 

het met moeder veel beter gaat.  

Aimen is op het eerste gezicht een sociaal, be-

trokken, zorgzaam en pittig meisje. Ze is actief 

en vindt veel dingen leuk. Ze lijkt zelfverzekerd 

maar is eerder wat wantrouwend naar andere 

mensen en kinderen. Leeftijdgenootjes ervaart 

ze als concurrentie, voor jongere kinderen is ze 

juist heel lief en zorgzaam. Aimen is gewend 

veel zelf te bepalen en heeft moeite met re-

gels. Ze is open naar volwassenen toe.

Om de thuissituatie te ondersteunen zoeken 

we voor Aimen actieve weekendpleegouders 

voor eens in de 3 à 4 weken.

Pleegouders
     gezocht

Voor diverse kinderen zoekt Spirit een pleeggezin voor tijdelijke of langdurige opvang. 
Dat ze voor andermans kinderen gingen zorgen 

was geen bewuste keuze, het liep gewoon zo. 

Via een vriendin leerden Yvonne en Klaas een 

stel kennen dat relatieproblemen had. Ze boden 

aan hun dochter in de weekenden op te vangen 

totdat het thuis beter ging. Hun eerste pleeg-

zoon ontmoette Klaas tijdens een ziekenhuisop-

name. Bij hem op zaal lag een jongen die op dat 

moment nergens kon wonen. Stephan mocht bij 

Klaas en Yvonne komen tot hij een andere plek 

had - maar hij bleef.

Pech 
Van Stephan werden Yvonne en Klaas officieel 

pleegouders. Later volgden Sabida en Romano. 

Kinderen van henzelf kwamen er niet. Yvonne: 

‘Toen we al pleegouders waren, bleek dat we 

geen kinderen konden krijgen. Dat hebben we 

toen zo gelaten.’ 

Tienermoeder Michelle werd kind aan huis en 

door de tijd heen vingen Yvonne en Klaas nog 

vier tieners tijdelijk op. Waarom ze er iedere keer 

aan begonnen? Yvonne: ‘Mijn ouders hadden 

tieners in huis, ik werkte in de psychiatrie. Dan 

weet je hoeveel pech mensen kunnen hebben en 

sta je er misschien meer voor open.’ Klaas vult 

aan: ‘Je knokt er gewoon voor dat die kinderen 

een opleiding krijgen en een baan vinden. Dat 

is bij alle vier gelukt.’ Het voelt goed om iets te 

kunnen bijdragen aan het leven van een kind, 

vindt Yvonne: ‘We krijgen veel liefde terug, hoe-

wel we het daar nooit voor hebben gedaan. 

Want je weet dat het anders kan lopen.’

Afstand
De weg naar volwassenheid ging niet over rozen. 

Zo waren Stephan en Romano opstandige pu-

bers. Romano blowde veel en wilde bij zijn moe-

der wonen. Dat laatste gebeurde, maar het liep 

vrijwel meteen mis. Romano werd in een behan-

delgroep geplaatst en kon pas daarna terug naar 

zijn pleegouders. Yvonne: ‘Daar is hij lang boos 

over geweest.’ Ook de andere kinderen namen 

korte of langere tijd afstand. Yvonne begrijpt 

dat: ‘Het verleden blijft zwaar voor ze. Als het 

in bepaalde situaties opspeelt, hebben ze ruimte 

nodig.’ 

Missen
De inmiddels volwassen pleegkinderen wonen 

dichtbij. Als grootouders houden Yvonne en Klaas 

een rol in hun leven. Klaas past drie dagen per 

week op de kleinkinderen. Toen ze onlangs met 

vakantie waren, belde hun oudste kleindochter. 

‘We mochten niet meer zo lang weg van haar’, 

lacht Yvonne. ‘En wij misten haar net zo erg.’ Het 

contact tussen de pleegkinderen onderling loopt 

niet altijd soepel, toch doet iedereen z’n best. 

Yvonne: ‘Sabida heeft veel last gehad van Roma-

no’s pubergedrag. Maar hij was wel degene die 

kwam klussen in haar nieuwe huis.’

Bemiddelen
Door het pleegmoederschap wilde Yvonne in de 

pleegzorg werken. Als consulente bemiddelt ze 

bij plaatsingen. Ze ziet geregeld tieners die door 

omstandigheden tijdelijk niet thuis kunnen wo-

nen: ‘Ik zou er zo weer voor gaan.’ Klaas betwij-

felt of hij de energie zou hebben voor een nieuw 

pleegkind: ‘Bevriende jonge mensen in het dorp 

zijn ongewild kinderloos. We vertellen hen wat 

pleegzorg voor ons betekent. Hopelijk kunnen 

we zo het stokje doorgeven.’



18 19Binding | december 2014 Binding | december 2014

Alex is een actieve en leergierige jongen. Hij houdt van gezelligheid 

en komt het best tot zijn recht als hij één op één aandacht krijgt. 

In afwachting van een passend opvoedgezin woont Alex in een op-

vanggroep van Spirit. Alex heeft veel meegemaakt in zijn korte leven 

en vraagt extra aandacht. Hij is ernstig getraumatiseerd en vertoont 

hierdoor soms afwijkend gedrag. Zo kan hij erg boos worden als hij 

geen controle heeft over de situatie. Daarom is Spirit met spoed op 

zoek naar een stevig opvoedgezin dat Alex met aandacht en geduld 

kan begeleiden bij zijn ontwikkeling. Alex geniet van dingen samen 

doen zoals knutselen, koken of een film kijken. Hij heeft een brede 

interesse en vindt het leuk om over allerlei onderwerpen te praten 

en vragen te stellen. Ook heeft hij veel fantasie en houdt hij van 

grapjes. Hij vindt het heerlijk om te fietsen, te voetballen en hutten 

te bouwen. Alex kan goed met leeftijdgenoten overweg maar ver-

maakt zich ook prima alleen.

Alex wordt door de groepsleiding beschreven als een gulle jongen, 

die wat hij heeft graag deelt met anderen. Ook is hij doorgaans net-

jes en beleefd tegen volwassenen. Wij zoeken voor Alex een ervaren 

liefdevolle, geduldige opvoedouder die tijd en aandacht voor hem 

heeft en hem structuur en veiligheid kan bieden. Alex heeft behan-

deling nodig. Als opvoedouder wordt u hierin intensief begeleid. We 

zoeken bij voorkeur een opvoedouder/gezin zonder of met oudere 

kinderen.

Het betreft een betaalde functie voor 18 uur per week voor  maxi-

maal een jaar. 

Spirit biedt een salaris van minimaal € 2.136,90 en maximaal 

€ 3.173,28 bruto per maand bij 36 uur.

Daarnaast ontvangt u een 14% onregelmatigheidstoeslag over max. 

€ 2.425,05 bruto per maand, een slaapdienstvergoeding en een on-

kostenvergoeding voor voeding, kleding etc. Bovendien kent Spirit 

goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaars-

uitkering van 8,3%.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de consulenten 

van Spirit via 020 -5400 440 of per mail: 

servicepuntconsulenten@spirit.nl.

Opvoedouder gezocht voor ALEX (11)

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

en Verblijf: 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?

Huberto (12)
is opgegroeid in een gezin met huiselijk ge-

weld, drank en drugs. Zijn ouders zijn buiten 

beeld. Hij verblijft zowel bij een crisisgezin als 

in een crisisgroep, waar hij het goed doet maar 

niet teveel aankan.

Huberto is een rustige lieve jongen die goed 

zijn best doet. Hij vindt het leuk op school. 

Omdat hij sociaal nog niet zo handig is komt 

hij zowel op school als in de groep wel eens 

in conflict. Hierdoor wordt hij ook gepest. 

Hij durft op school niets te vertellen over zijn 

thuissituatie.

Hij wil heel graag op voetbal, houdt van aan-

dacht, samen kletsen en spelletjes doen. Hu-

berto krijgt traumatherapie. Voor Huberto zoe-

ken we een liefdevol weekendpleeggezin waar 

hij eens in de 3 à 4 weken een fijn weekend 

kan doorbrengen. Bij voorkeur een gezin zon-

der kinderen.

Jacob (11)
woonde met zijn moeder en jongere broertje. 

Door de nodige spanningen lukt het moeder 

niet om alles goed te structureren voor Jacob. 

Hij verblijft hij nu overdag bij de Bascule en 

slaapt thuis. Jacob doet graag zijn best.

Jacob houdt van voetballen en gamen. Hij 

speelt het liefst met leeftijdgenootjes, maar 

is niet altijd even handig in contact. Jacob is 

lief met jongere kinderen. We zoeken voor 

Jacob een weekendgezin dat hem duidelijk-

heid, structuur, veiligheid en gezelligheid kan 

bieden.

Andy (9) en Aya (6)
wonen nu nog bij hun moeder. Moeder heeft 

een verstandelijke beperking en daarom is het 

lastig voor haar om goed voor hen te zorgen. 

Ze doet erg haar best maar er blijven zorgen. 

De kinderen hebben veel meegemaakt waar-

onder ook huiselijk geweld. 

Andy en Aya zijn lieve en leuke kinderen. Door 

de thuissituatie zijn ze erg lief, te pleasend en 

op zoek naar bevestiging van hun moeder. Ze 

zijn emotioneel kwetsbaar. Het is belangrijk dat 

de kinderen weer leren spelen en ‘kind kunnen 

zijn’ en een activiteit na school hebben.

Voor Andy en Aya zoeken we per direct een 

pleeggezin dat tijdelijk maar eventueel ook 

voor langere tijd voor hen kan zorgen.

Moby (9)
is een vrolijk mannetje, houdt van gezelligheid, 

speelt graag buiten en maakt makkelijk con-

tact. Hij is gehecht aan zijn moeder, broertjes 

en zusje. Moby zit op voetbal en heeft veel 

vriendjes.

Op school gaat het goed. Moby heeft veel 

meegemaakt thuis, in het verleden is hij ver-

waarloosd. geweest. Hij heeft veel stress en 

spanningen gehad en is nog steeds bezorgd 

om zijn moeder. De kinderen zien hun moeder 

elke twee tot drie weken. 

Deze bezoeken verlopen goed. Moeder heeft 

een goed contact met de huidige pleegouders 

al wil ze zelf graag voor de kinderen zorgen. 

Voor Moby zoeken we een lief en zorgzaam 

pleeggezin voor tijdelijke opvang met de mo-

gelijkheid voor langdurig.

Pleegouders
     gezocht
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Diverse berichten Diverse BERICHTEN

Voor een zaal van meer dan honderd pleegou-

ders uit Amsterdam en omgeving, vertelde Fem-

mie Juffer dat alle kinderen zich in hun eerste 

levensjaar hechten aan de volwassenen die het 

dichtst bij ze staat. Als die omgeving niet veilig 

is, bijvoorbeeld omdat ze verwaarloosd of mis-

handeld worden, hechten ze zich onveilig en dat 

heeft gevolgen voor hoe ze zich gedragen. Bij 

wijze van voorbeeld liet Femmie Juffer een film-

pje zien van een jongetje dat hard valt en zich 

duidelijk bezeert. Toch laat hij geen enkele emo-

tie zien, waarschijnlijk omdat hij geleerd heeft 

dat volwassenen niet of negatief reageren als hij 

emoties toont. Dit jongetje heeft zich duidelijk 

onveilig gehecht.  

Uit onderzoek blijkt dat van alle kinderen 15% 

zich onveilig hecht. Van alle pleegkinderen is dat 

percentage 36 % en bij kinderen die in een te-

huis opgroeien is dat cijfer nog hoger. Dat kan 

leiden tot gedragsproblemen, een gebrek aan 

sociale vaardigheden of bijvoorbeeld een kind 

dat zich als een allemansvriend gedraagt en zich 

hecht aan iedere volwassene die het tegenkomt.

Het goede nieuws is dat iedereen zich later in zijn 

leven alsnog veilig kan leren hechten. Als er vol-

wassenen in het leven van een kind komen die 

een veilige thuisbasis kunnen bieden en het kind 

door middel van ‘sensitief ouderschap’ kunnen 

begeleiden, kan het leren relaties aan te gaan en 

andere mensen te vertrouwen. Dan ontstaat de 

rust en de veiligheid van waaruit ze zich kunnen 

ontwikkelen en de wereld om hen heen te ont-

dekken. 

Meer informatie over het onderzoek van Femmie 

Juffer is te vinden in een boekje dat u gratis kunt 

downloaden van: www.rechtspraak.nl

POR-avond Gehechtheid
De eerste POR-pleegouderavond op 15 september is druk bezocht. De Pleegouderraad had hoogleraar 
Femmie Juffer uitgenodigd om te spreken over het thema gehechtheid. Dat deed ze aan de hand van 
veel concrete voorbeelden en filmpjes. Hierna gingen de pleegouders met elkaar in gesprek en wisselden 
ervaringen uit. 

Pleegouderraad
spirit.nl/pleegouderraad-por

Spirit pleegzorg en forensisch behandelcen-

trum Amsterbaken zijn gestart met een alter-

natief voor jeugddetentie: Forensische pleeg-

zorg. Een aantal maanden geleden hebben 

we u als pleegouder uitgenodigd voor een 

informatieavond over deze bijzondere vorm 

van pleegzorg.

Inmiddels zijn vijf enthousiaste pleeggezinnen 

speciaal getraind om drie maanden een min-

derjarige verdachte op te vangen. Drie pleeg-

ouders hebben nu een plaatsing. Tijdens het 

verblijf werken we met de pleegouders aan 

gedragsverandering van de jongere, volgt de 

jongere onderwijs en ondersteunen we de ei-

gen ouders/verzorgers bij het versterken van 

hun opvoedingsvaardigheden. 

Forensische pleegzorg

‘Ooh kom er eens kijken’
Nieuwe wervingscampagne pleegzorg haakt 
aan bij Sinterklaasfeest
Van 24 november t/m 5 december heeft 

Spirit campagne gevoerd om mensen te 

interesseren voor het pleegouderschap. De 

campagne is zoveel mogelijk ‘crossmediaal’ 

ingezet: een Abri-campagne op de metro-

stations in Amsterdam, een radiocommer-

cial via Radio Noord-Holland, een adverten-

tie in huis-aan-huisbladen in Amsterdam, 

IJburg, Diemen, de Zaanstreek, Purmerend 

en Waterland, web-banners en uiteraard 

via de sociale media: Twitter en Facebook. 

Alle uitingen zijn ook te bekijken en luiste-

ren via spirit.nl. Pleegouders zijn hard nodig 

dus we hopen op veel goede respons! 

Aan goede ‘ambassadeurs’ heeft het in ie-

der geval niet gelegen. Bijna 30 collega’s 

van Spirit hebben ‘model’ gestaan 

als pleegouder voor het ‘abri-

spotje’. 

Deze Binding was al in pro-

ductie voordat de campag-

ne van start ging. We kun-

nen dus nog niks melden 

over de resultaten.

Na afloop van de thema-avond heeft de helft van de bijna 100 mensen het evaluatieformulier ingevuld. Uit deze evaluatie blijkt dat de avond zeer 

positief is ervaren. 100% is van plan nog een thema-avond te bezoeken, 83% van alle aanwezigen vond de inleiding van Femmie Juffer interessant 

en 38% gaf aan dat ze thuis wel iets konden met de opgedane informatie. Na afloop van de inleiding werd er in groepjes verder gepraat over het 

onderwerp. Ruim de helft van de mensen vond dit een fijne vorm om ervaringen uit te wisselen en voor een op de vijf bezoekers had dit nog wel wat 

langer mogen duren. Tot slot kwamen de aanwezige pleegouders met een aantal onderwerpen voor toekomstige thema-avonden. Een greep uit de 

ideeën: pleegbroers en -zusjes, puberteit, parentificatie, gedragsproblemen, relaties tussen pleegkinderen en biologische kinderen en weekendpleeg-

zorg. De volgende avond is begin 2015 gepland. Daarover ontvangt u tegen die 

tijd een uitnodiging per mail. Heeft u suggesties voor een thema, of wilt u iets 

kwijt aan de POR: porspirit@gmail.com

Column Varnery 
In deze Binding geen column van Varnery. Het 

zou haar laatste column moeten worden – ze 

is inmiddels 18 jaar – maar Varnery heeft an-

dere dingen aan haar hoofd. De redactie van 

Binding is Varnery zeer dankbaar voor alle be-

levenissen die ze met u en ons heeft gedeeld. 

Ook - Kees en Julliette - haar (ex)pleegouders 

bedanken wij voor hun betrokkenheid.
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Dikke stapel rekeningen
Peter heeft de dikke stapel, soms complexe, 

rekeningen in een paar weken verwerkt in 

een helder overzicht. Verkeersovertredingen, 

deurwaarders, zorgverzekering, motorrijtui-

genbelasting, incassobureaus... ‘De envelop-

pen van het incassobureau ken ik nu wel door 

het logo’, grapt Tariq. Peter: ‘Ik begrijp dat 

Tariq rekeningen liet opstapelen, hij wist niet 

meer waar hij moest beginnen.’ Toen Tariq het 

overzicht zag, schrok hij: ‘ik wist niet dat het 

zóveel was! Maar toch gaf het me ook rust 

ofzo.’ Een belangrijke bijdrage van Peter is zijn 

contact met deurwaarders en incassobureaus: 

‘Ik informeer hen en zoek naar oplossingen om 

de schulden af te lossen. Actief contact is heel 

belangrijk, als je niets doet krijg je een tsunami 

aan kosten.’ Tariq: ‘Een bekeuring wordt met-

een 200 euro duurder als je te laat bent, dat is 

toch niet te doen?!’

43 uur
Peter en Tariq zien elkaar één keer per week. 

Tariq vindt het niet erg dat hij door een vreem-

de wordt geholpen met best persoonlijke 

dingen, hij ‘wilde er gewoon uit komen’. Ze 

maken afspraken over het betalen van reke-

ningen en Tariq leert geld digitaal overmaken. 

Via Ardelan vond Tariq werk bij een brommer-

garage. Daarmee kon hij schulden aflossen. 

Ook moest de auto de deur uit. Peter: ‘Geluk-

kig rookt en drinkt Tariq niet, hij heeft geen 

duur telefoonabonnement en woont thuis, 

dat scheelt in vaste lasten.’ Tariq: ‘Ik heb wel 

nog een Pathé-pas, ik ga graag naar de film.’ 

‘Maar dan moet je wel de rekening van vo-

rige maand nog betalen’, reageert Peter. Hij 

vindt dat Tariq een positieve instelling heeft, 

ondanks alles wat hij heeft meegemaakt: ‘Hij 

houdt zich goed aan afspraken en neemt ini-

tiatief. Ik vind het knap dat hij van niets doen 

ineens 40 uur ging werken’. ’43 uur’, corri-

geert Tariq hem. 

Als alle schulden zijn weggewerkt wil Peter 

doorpakken: ‘Tariq moet leren sparen, een 

kasboek bijhouden.’ Helaas is Tariq ontslagen 

vanwege de crisis. Hopelijk vindt hij snel an-

der werk: ‘Mijn bouwopleiding wil ik niet af-

maken, al dat werk wordt door Polen overge-

nomen. Valt niets in te verdienen. Ik wil denk 

ik iets met motorvoertuigen doen, metaal en 

techniek ofzo.’ 

Meer weten over iFA-support? 
Kijk op spirit.nl of bel met Ardelan Rashid, 06 

- 52 08 78 33 of Lotte Loef, 06 - 50 83 64 72.

Om privacyredenenen is Tariq een gefingeerde 

naam.

Financiën op orde! 

IFA-support: Ex-Top600-jongere 
krijgt financiële ondersteuning 
van vrijwilliger

Wat doet Spirit naast pleegzorg?

Jongeren koppelen aan vrijwilligers: het ge-

beurt steeds vaker. Bij jongeren met complexe 

gedragsproblemen is dat soms lastig. Maar 

waar het kan, gebeurt het, bijvoorbeeld via 

iFA-support. Jongeren die met politie of justitie 

in aanraking zijn gekomen worden gekoppeld 

aan een vrijwilliger uit hun eigen netwerk of 

die van de iFA-begeleider, of via een vrijwilli-

gersorganisatie. Een match verloopt niet altijd 

vlekkeloos, maar bij Peter en Tariq wel. 

‘Out of is league’
Tariq woont thuis, met zijn ouders, twee zussen 

en nichtje. Ruim een jaar geleden kwam hij bij 

iFA terecht. ‘Waarom zat Tariq in de Top600? 

Wat is er aan de hand?’ vroeg Ardelan, zijn 

iFA-begeleider bij Spirit, zich af. Hij zocht het 

uit: ‘Vanaf de basisschool is iedereen met Tariq 

omgegaan alsof hij licht verstandelijk beperkt 

was. Maar ik twijfelde en heb hem laten diag-

nosticeren bij de Bascule. Hij blijkt PDD-NOS te 

hebben. Dat maakt nogal uit hoe je met hem 

omgaat.’ Met zijn handen iets doen is bijvoor-

beeld geen probleem, maar verbaal heeft Tariq 

een laag IQ. Door zijn beperkte woordenschat 

kan hij zich niet goed uiten. Tariq: ‘Ik heb vanaf 

de tweede klas geen Nederlands meer gehad. 

Mijn ene juf ging weg en de andere juf werd 

weggepest.’

Stap voor stap heeft Ardelan gewerkt aan 

het gedrag van Tariq - hij veranderde van 

een negatieve jongen naar een positieveling. 

De financiële situatie van Tariq was alleen zó 

ernstig, dat was zelfs voor Ardelan ‘out of his 

league’. Hij dacht door, zocht door, en kwam 

via iFA-support bij De Regenboog Groep, bij 

Peter, terecht. Om hem goed te kunnen on-

dersteunen, heeft Ardelan meer over Tariqs 

achtergrond aan Peter verteld. Maar verder 

blijven de iFA-begeleiding en de financiële 

hulp gescheiden. Ardelan: ‘Ik kan me nu veel 

beter richten op bijvoorbeeld gedraginterven-

ties, dagbesteding en het vervolg van de hulp-

verlening.’ Peter heeft wel een signalerings-

functie: ‘Als ik iets zie of hoor waar ik Tariq 

niet mee kan helpen, stuur ik Ardelan meteen 

een WhatsApp.’ 

“1 op de 5 jongeren heeft schuld” kopt een 

nieuwsbericht van de NOS dit najaar. Dit 

blijkt uit onderzoek van het Nibud. Meestal 

gaat het om onbetaalde rekeningen voor 

verzekeringen, de Belastingdienst of boetes. 

Het is zorgwekkend dat een grote groep 

jongeren op jonge leeftijd hun geldzaken 

niet op orde heeft. Vaak leiden schulden tot 

andere problemen, terwijl met enkele ingre-

pen de situatie vaak niet zo hoog hoeft op 

te lopen.

Nibud
Zakgeld voor kinderen, rood staan, bood-

schappen, hulp bij schulden…Wist u dat u 

op allerlei vlakken via nibud.nl inzicht kunt 

krijgen in uw geldzaken, en die van uw 

(pleeg)kind? 

Training Budgetteren
Bij de training ‘Budgetteren’ van Spirit leren 

jongeren inzicht te krijgen in hun financiën. 

Ze maken een overzicht van hun inkomsten 

en uitgaven, leren rekeningen te betalen en 

ontdekken welke kosten om de hoek komen 

kijken als hij of zij op kamers gaat. Iets voor 

uw pleegkind? Vraag uw pleegzorgwerker 

naar de mogelijkheden.

De Regenboog Groep
De Regenboog Groep is een organisatie 

waar vrijwilligers werken die (pleeg)kinde-

ren, maar ook (pleeg)ouders coachen om 

hun financiën onder controle te krijgen. Zo-

als Peter dat bij Tariq doet. De Regenboog 

Groep helpt kwetsbare Amsterdammers op 

allerlei vlakken. Vrijwilligers zoeken bijvoor-

beeld naar talenten van deze mensen, hel-

pen bij het doorbreken van eenzaamheid 

en kunnen psychologische ondersteuning 

bieden aan kinderen die te maken hebben 

met verslaafde ouders. Misschien kan De 

Regenboog Groep ook iets voor u, of uw 

pleegkind betekenen of kunt u iets voor De 

Regenboog betekenen. Neem, eventueel in 

overleg met uw pleegzorgwerker, contact 

op via vonk@deregenboog.org, 020 - 465 

03 70 of kijk op deregenboog.org.
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Tariq: 22 jaar, ex-Top600-klant, wéér van school getrapt, werk-
loos, flinke schulden. Peter: 58 jaar, financieel adviseur, vrij-
williger bij De Regenboog Groep. Ze kenden elkaar niet. Maar 
hebben elkaar gevonden. Peter kan omgaan met geld. Tariq 
niet - op z’n zachtst gezegd. Door samen hard te werken heeft 
Peter de schuld van Tariq, ruim 10.000 euro, in zes maanden 
met de helft verminderd. 

‘Ik wist niet dat het zóveel was’

Ardelan (l) en Peter



Schattige kraaloogjes, een neusje, oortjes, 

armen en benen - hij heeft zelfs een truitje 

aan. Van de Donald Duck-handdoek van 

Samantha (16) is de meest unieke knuffelbeer 

ooit gemaakt. De handdoek, of nu de beer, is 

namelijk heel waardevol voor haar.

‘Toen ik nog heel jong was, werd ik uit de 

gymles gehaald en naar een pleeggezin 

gebracht. Ik had alleen mijn gymkleren en de 

Donald Duck-handdoek bij me.’ Samantha 

kon niet meer terug naar haar ouders, ze 

bleef bij het pleeggezin wonen. De handdoek 

heeft jarenlang in de auto gelegen. Samantha: 

‘De hond zat er altijd op. Hij maakte met zijn 

modderpoten zwarte strepen. Hij is ook gebruikt 

bij verhuizingen. En er zitten verfspetters op, 

die gaan er niet meer uit. Maar je ziet ze amper 

hoor.’ 

Haar pleegmoeder, ‘moeder’ voor Samantha, 

vroeg op een dag of ze iets met de handdoek 

wilde doen. Het was het enige dat ze nog had 

van vroeger. Samantha: ‘Ellen, een vriendin 

van mijn moeder, heeft de handdoek op 

haar website hand-some.weebly.com gezet. 

Toen wilde een stel er een knuffelbeer van 

maken.’ Na 2,5 week was hij klaar: ‘Ik was niet 

geëmotioneerd toen ik de beer zag, maar ik 

kreeg wel een leuk gevoel omdat er echt iets 

van de handdoek is geworden!’ 

Samantha heeft haar Donald Duck-beer pas 

drie maanden. Een naam heeft hij niet, en ze 

knuffelt er ook niet mee. ‘Daar ben ik te oud 

voor, hoor! Maar hij staat wel bij het hoofdeinde 

van mijn bed’, grinnikt ze. Wat ze van Donald 

Duck zelf vindt? ‘Ik vond het geweldig om te 

lezen, maar verder ben ik niet persé fan.’

In deze rubriek laten pleeg-

kinderen zien wat hen dier-

baar is. U kunt uw pleegkind 

aanmelden bij de redactie via 

communicatie@spirit.nl.

‘ De hond zat er  
altijd op’

dierbaar
Fotografie: Sylvia Huisman, tekst: Sarah Zagt


