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Specialistische  
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kan naar huis of door kan stromen 

naar een definitieve vervolgplek.

4

Het pleeggezin van… 
Amber en Aimee

De zusjes Amber (8) en Aimee (5)  

wonen 2½ jaar bij crisispleegouders 

Elsje en Philip en hebben elk hun ‘eigen’ 

netwerkpleeggezin. Een mooie en 

bijzondere samensmelting van pleeg-

zorgvormen, maar in de ogen van deze 

gezinnen iets volstrekt normaals.

Voorwoord: door Conny Zeilstra  3

Column pleegkind Coraline  6

Trainingen volgen bij Spirit 7

Column pleegouder Frank 11

Nieuws van de Pleegouderraad 18

Diverse berichten 19

Filmen tijdens het avondeten 20

Pleegouders gezocht 22

Dit ben ik: Kurt 24

Twintigste jaargang, nummer 1, april 2016
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, opmaak en druk
Ecodrukkkers, Nieuwkoop

Redactie
Meie Geerlings (pleegmoeder), Helen Hupsel,  
Myrna D’Mattos (pleegmoeder), Sandra Spoelstra, 
Jennifer Tjon En Fa, Sarah Zagt (hoofdredactie en 
eindredactie) en Conny Zeilstra (hoofdredactie).

Met medewerking van
Lara Aerts, Ilse van der Mierden

Spirit
Servicepunt Pleegzorg en Verblijf
Fred. Roeskestraat 73
1076 EC Amsterdam
020 - 540 04 40
pleegzorg@spirit.nl

 @SpiritPleegzorg

Redactieadres
Spirit, team communicatie
020 - 540 05 00
communicatie@spirit.nl

Oplage
1.800 exemplaren 

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

Fotografie
Wendela van Beek (p. 3, 7)
Nancy Siesling (p. 5, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 24)
POR (p. 18)
Sarah Zagt (p. 20)

Verder in dit nummer

colofon

8

Thema: Mannen- en 
vrouwenrollen

Vaders stoeien, moeders knuffelen. Vaders 

zijn duidelijk en recht door zee, moeders 

onderhandelen. Clichés… die misschien 

ook wel een beetje waar zijn. Wat is de 

invloed van mannen in de op voeding pre-

cies? Wat kun je als pleegouder doen voor 

een kind dat opgroeit zonder vader? 

10
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Dubbele plaatsing, pleegzorg in de zomer-

vakantie, specialistische pleegzorg, opvang van 

tienermoeders… Ik besef dat we veel van u 

vragen en vaak - met spoed - een beroep op 

u doen. Fantastisch en bijzonder hoe flexibel 

en bereid u bent om meisjes en jongens te 

helpen. Ook in de samenleving wordt steeds 

vaker een beroep gedaan op familie, buren en 

bekenden. En medewerkers van Spirit doen er 

alles aan om in noodgevallen bij te springen.

 

Zo kwam mijn collega Rian Loonen laatst in  

actie toen we écht een tekort hadden aan nood-

opvang en schreef hierover een mooi bericht 

op het intranet van Spirit. Nadat zij een nachtje 

min of meer wakker had gelegen waarin ze dra-

ma’s fantaseerde over schreeuwende jongeren, 

stelende jongeren, weggelopen jongeren, won 

het gevoel toch noodopvang te willen bieden. 

‘Het zal jouw kind maar wezen’, dachten Rian 

en haar man. Op vrijdagmiddag waren ze er 

klaar voor: een spotless huis, genoeg vanillevla, 

hagelslag en drinken in huis voor een week. Een 

14-jarige stevig wietrokend, klein, schriel ventje 

met een mooie bos krullen stond een dag later 

op de stoep. Hij had een omgekeerd dag- en 

nachtritme, afkicken was niet gelukt. Hij wilde 

praten, en daarna hangend op de bank een 

spannende dvd-serie kijken. Moraal van hun 

verhaal; ja, ze waren gebonden aan hun huis,  

ja, er liep een onbekende puber door hun huis, 

ja, ze stopten hun laptops en portemonnees on-

der hun bed en ja, ze zitten nu nog vanillevla en  

hagelslag te eten. Maar ze vonden het hartstik-

ke leuk om te doen en het voelde goed.

 

U zult veel in haar verhaal herkennen. Fantas-

tisch en bijzonder dat er zoveel mensen dood-

gewoon iets voor kinderen willen betekenen. In 

welke samenstelling dan ook!

 

Hartelijke groet,

 

Conny Zeilstra

Just do it

 
Voorwoord

CONNY ZEILSTRA 

Conny Zeilstra werkt bij het 

Servicepunt Pleegzorg en Verblijf
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Op 14 februari arriveerde bij Jan en Annet een 

wel heel bijzonder Valentijnscadeautje: pleeg-

dochter Rendy. Tot een jaar geleden woonde ze 

nog thuis. Na een vechtscheiding en het over-

lijden van haar vader ontstonden er problemen 

met haar moeder. Toen het niet meer ging ver-

huisde ze van woongroep naar woongroep, maar 

nergens vond ze het fijn. Bij Annet en Jan, waar 

ze nu ongeveer een maand zit, komt ze tot rust. 

Lea Keijzer is orthopedagoge bij Spirit en een 

van de initiatiefnemers van de pilot Specialisti-

sche Pleegzorg. Lea: ‘Bij sommige tieners is de 

problematiek zodanig dat ze niet stabiliseren in 

een pleeggezin, gezinsgroep of woongroep. Ze 

trekken anderen mee in hun gedrag, zijn vat-

baar voor beïnvloeding en soms destructief naar 

zichzelf of leeftijdgenoten. Ze verhuizen van 

plek naar plek en belanden uiteindelijk vaak in 

een gesloten groep. Met deze pilot - die in no-

vember 2016 geëvalueerd wordt - proberen we 

dat te voorkomen.’

Eén-op-éénrelatie
In een specialistisch pleeggezin werken pleegou-

ders vanuit een één-op-éénrelatie aan stabilisatie 

van de problematiek, zodat de kinderen terug 

kunnen naar huis of kunnen doorstromen naar 

een definitieve vervolgplek. Lea: ‘We nemen er 

een half jaar voor, maar het is nog zoeken of dat 

voldoende is. Ook kijken we of we elementen 

van specialistische pleegzorg kunnen toepassen 

als een kind al in een pleeggezin woont, maar 

er ter plekke meer begeleiding nodig blijkt. 

Hoe minder verplaatsingen, hoe beter.’ Omdat 

er veel inzet en flexibiliteit van de pleegouders 

wordt verwacht, treedt een van hen voor acht-

tien uur per week bij Spirit in dienst. 

Anders dan bij ‘gewone’ pleegzorg krijgt elk 

pleegkind een eigen trajectbegeleider, die vijf 

uur per week vrijmaakt voor het kind en diens 

omgeving. Lea: ‘De trajectbegeleider volgt het 

kind, ook als het later ergens anders naartoe 

gaat. Dat is belangrijk bij deze pubers - meestal 

meisjes - die kwetsbaar zijn, ook op het gebied 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag.’ Via 

de Bascule kunnen ouders, pleegouders en het 

pleegkind bovendien extra trainingen en bege-

leiding krijgen. Ook Altra is betrokken voor het 

geval er behoefte is aan speciaal onderwijs.

Geen kruisverhoor
Rendy voelt zich inmiddels bij Jan en Annet op 

haar gemak, heeft ze hen verteld. Maar ze vindt 

het er vooral heel saai. Jan moet daar hard om 

lachen: ‘Hier in het dorp is inderdaad niks te 

beleven. Dat is goed voor haar!’ Voor Jan en 

Annet is het leven met Rendy allesbehalve saai. 

Annet: ‘Gisteravond was er discussie over te laat 

op school komen en spijbelen. Daar spraken 

we haar op aan. Beledigd weigerde Rendy mee 

te eten, pakte haar jas en vertrok.’ Het was niet 

de eerste keer dat Rendy uit protest de benen 

nam. Jan: ‘Als ze om tien uur nog niet thuis 

is, zetten we het vermissingsprotocol in gang.’ 

Rendy was om tien over half tien thuis. Jan,  

lachend: ‘Ze zei dat ze in ieder geval een leuke 

avond had gehad.’ Na zo’n wegloopactie gaan 

Jan en Annet niet direct in discussie met Rendy 

en ze onderwerpen haar ook niet aan een kruis-

verhoor over waar ze geweest is. Annet: ‘Pre-

ken ontvangen en altijd in discussie gaan, dat 

zijn veel pleegkinderen van huis uit gewend. 

Wij geven zo min mogelijk aandacht aan nega-

tief gedrag. Pas later praten we erover.’ 

‘Zo smeden we het ijzer  
als het koud is’

Orthopedagoge Lea: ‘Als Rendy wegloopt we-

ten we niet waar ze is. Wel denken we dat ze 

dan contact heeft met jongens of mannen. 

Kent ze daarin haar grenzen? En geeft ze die 

aan? Jan en Annet hebben voornamelijk pleeg-

zonen gehad, een meisje is onbekender terrein. 

Een trajectbegeleider kan dit soort onderwer-

pen aansnijden of pleegouders helpen.’

Jan en Annet zijn dertig jaar pleegouder. Annet: 

‘We hadden al twee pleegkinderen voor we ei-

gen kinderen kregen.’ Een van die eigen kinde-

Rendy (14) woont bij Jan en Annet, ervaren pleegouders, die 
haar in het kader van de pilot Specialistische Pleegzorg intensief 
begeleiden.
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‘De kinderen maken tumult, 
maar wij niet’

Pilot Specialistische Pleegzorg:
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ren is Pim van 22. Hij is verstandelijk beperkt en 

heeft autisme. Annet: ‘De zorg voor Pim gaat 

altijd door. En als we toch voor hem zorgen, 

kunnen hier nog wel meer kids rondlopen.’ 

Sinds kort bieden ze specialistische pleegzorg 

via Spirit. Ze kunnen goed tegen prikkels, ver-

klaren ze - het zal een forse understatement zijn. 

Annet: ‘De kinderen maken tumult, maar wij 

niet.’ Jan noemt dit het Teflon-effect. Schelden, 

schreeuwen en boos gedrag: het glijdt gewoon 

van ze af. Annet: ‘Ik zeg wel dat ik het niet pret-

tig vind, maar daarna ga ik wat anders doen. Ik 

hóef niet te luisteren, toch?’ Veel pleegkinderen 

die Jan en Annet in huis krijgen zijn gewend de 

regie te nemen. Jan: ‘In woongroepen zetten ze 

de boel op stelten en de rest van de kinderen 

volgt. Hier in huis is het anders. Maak je het 

bont? Dan gebeurt er helemaal niets.’

Alhoewel… dat is niet helemaal waar. Toen 

Rendy gisteravond uiteindelijk thuiskwam, kreeg 

ze toch de wind van voren. En wel van Pim. Hij 

raakt ontregeld als de rust en regelmaat ver-

stoord worden. Een wegloopactie van Rendy is 

voor hem een ware aardverschuiving, en dat laat 

hij haar duidelijk merken. Jan: ‘Het protest van 

Pim doet de pleegkinderen echt iets. Veel meer 

dan wanneer wij ze de les zouden lezen.’ Jan en 

Annet grappen dat ze alle pleegouders aanraden 

een verstandelijk beperkt kind met autisme ‘erbij 

te nemen’. Want: als Pim onrustig wordt, gaat 

eerst de aandacht naar Pim en dan pas naar het 

pleegkind. Jan: ‘Tegen de tijd dat Pim weer rustig 

is, is het pleegkind vaak ook weer afgekoeld. Zo 

smeden we het ijzer als het koud is. Ideaal.’

Het echtpaar raakt niet uitgesproken over alle 

kinderen die ze in huis hebben gehad, voor kor-

te of voor langere tijd. Annet: ‘We willen graag 

iets betekenen voor ze, hun leven in positieve 

zin veranderen.’ Daarnaast vindt het echtpaar 

pleegzorg gewoon leuk. En met dat enthousi-

asme valt of staat de omgang met kinderen met 

zware gedragsproblemen, meent Jan. ‘Met dit 

soort kinderen moet je geduld en relativerings-

vermogen hebben, maar vooral ook humor.’ 

Rendy is vanwege privacy een gefingeerde naam.

U als specialistisch pleeggezin?
Veel pleegkinderen zoals Rendy zoeken een specialistisch pleeggezin. Bent u geïnteresseerd? Kom dan naar een voorlichtingsavond over 

Specialistische Pleegzorg. Neem voor meer informatie contact op met het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf: 020 - 540 04 40. 

Specialistische pleegouders Jan en Annet zorgen voor de 14-jarige Rendy. Annet: ‘We willen graag iets betekenen voor deze kinderen, hun leven in positieve zin veranderen.’
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column

Hoi, ik hou het dit keer over films. Soorten films, waarom er films zijn, 

hoe ze worden gemaakt en beroemde acteurs. 

Soorten films
Er zijn heel veel soorten films. Denk aan romantiek, horror, sprookjes, 

fantasie en documentaires. Ik vind fantasie zoals Harry Potter het 

leukst, want het is heel mooi. Maar ik hou ook wel van horror (Scary 

Movie). Dat is ook heel leuk, lekker bang maar niet té, anders kan je 

niet slapen. Een avonturenfilm kan ook zeker geen kwaad, zoals Pirates 

of the Carribbean met Johnny Depp. Er zit veel romantiek in films, in 

Grease bijvoorbeeld, maar dat is ook een musical. Dat bestaat dus ook: 

musicalfilms. Disney gebruikt veel musical in zijn films. Bijvoorbeeld in 

Aladin, Lion King, Ariel, enzo.

Waarom er films zijn
Ik denk dat er films zijn omdat mensen iets willen zien wat niet altijd 

klopt. Ze willen gewoon iets anders zien dan wat er in het echt gebeurt. 

Maar soms is het ook fijn om naar een film te kijken waar je iets van jezelf 

in herkent. En het is gewoon leuk voor jong en oud om films te kijken. 

Films maken
Ik denk dat een film maken leuk is. Het is fijn om je fantasie te gebruiken 

en in een ander leven te stappen. Films maken is wel erg lastig. Je moet 

aan heel veel dingen denken: acteurs regelen, cameraman, geld en nog 

meer van dat soort dingen. Het duurt heel lang om een film te maken, 

soms wel een jaar en soms nog langer. Vier jaar geleden werd al gezegd 

dat ze Nemo deel twee gingen maken, en nu, vier jaar later, komt hij in 

de zomer uit.

Je moet ook bedenken hoe lang een film duurt. Er was bijvoorbeeld een 

film over Nijntje het konijn gemaakt. Die was voor kleuters, maar hij 

duurde twee uur en dat kunnen kleuters niet aan. En toen na een half 

uurtje waren ze al niet meer aan het kijken, maar met elkaar aan het 

spelen. Kleuters hebben minder geduld dan volwassenen. Die kunnen 

wel twee uur achter elkaar kijken, maar die kleintjes niet.

Beroemde acteurs
Er zijn veel beroemde acteurs: Johnny Depp, Charley Chaplin, en nog 

veel meer. Er zijn er heel veel acteurs. Kinderen beginnen ook al gauw 

met acteren. Oké, hier een spel: Schrijf vijf acteurs op die je kent. En 

je ouders of pleegouders ook vijf acteurs. Kennen jullie dezelfde??? 

Waarschijnlijk niet. ☺☺☺

Coraline is onze vaste columniste. Ze is 13 jaar 
en woont bij haar oma.

Films

CORALINE

Als je een film wilt maken 
voor kleuters: max. 30 minuten

Tip
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Waarom dit overzicht?
‘In 2015 is er een landelijk onderzoek gehou-

den bij alle pleegouders om te peilen waar zij 

graag ondersteuning in willen, ook gericht op 

trainingen. Er hebben 1061 pleegouders gere-

ageerd, waarvan 132 van Spirit. Opvallend was 

dat veel pleegouders bij Spirit niet wéten dat zij 

kosteloos trainingen kunnen volgen. Dit over-

zicht is een eerste stap in het bekendmaken 

van alle trainingen. Het is een flexibel overzicht; 

we voegen steeds nieuwe trainingen toe.’

Waar gaan de trainingen over? 
‘Veel trainingen zijn vrij algemeen, gericht op 

alle pleegzorgvormen. Uit het onderzoek blijkt 

dat pleegouders meer behoefte hebben aan 

trainingen die écht passen bij hun situatie. 

Een training gericht op de levensfase van hun 

pleegkind, op bepaalde gedragsproblemen 

of écht passend bij de pleegzorgvorm. Verder 

blijkt dat 77% van de pleegouders behoefte 

heeft aan een training over trauma. Daarom 

geven we de training ‘Zorgen voor getraumati-

seerde kinderen’ in 2016 vaker.’ 

Wat hebben pleegouders eraan?
‘Pleegouders leren veel extra’s waardoor het 

contact met het pleegkind beter wordt. En we 

horen vaak dat pleegouders het leuk vinden om 

andere pleegouders te ontmoeten. Na de trai-

ning zoeken pleegouders elkaar op of ze helpen 

elkaar. Ze delen hun praktijkervaringen en zien 

herkenning. Dit is vooral bij netwerkpleegou-

ders. Pleegzorg ‘overkomt’ hen. Dan moeten ze 

van ‘de leuke tante uithangen’ ineens structuur 

bieden en regels stellen. De training ‘Voor star-

tende netwerkpleegouders’ biedt dan uitkomst.’ 

‘We willen zo veel mogelijk 
trainingen zo vaak mogelijk 

aanbieden’
Werkt Spirit samen met andere organisaties?
‘We ontwikkelen trainingen met collega- 

organisaties. Zij voegen veel toe met hun spe-

cifieke kennis. Samen met de William Schrikker 

Groep gaan we een training aanbieden in het 

omgaan met licht verstandelijk beperkte ou-

ders. En we willen trainingen over het omgaan 

met ADHD of autisme van de Bascule ook aan 

onze pleegouders aanbieden.’

Zijn er nog andere leervormen?
‘Na de zomer starten we samen met de Bascule 

met ‘Pleegouders Sterk’, een ondersteunings-

programma voor pleegouders met pleegkinde-

ren op de basisschool. Op basis van verschillen-

de thema’s wisselen pleegouders ervaringen uit, 

leren van elkaar en inspireren elkaar. Een pro-

fessional begeleidt het gesprek. Er is dus geen 

trainer die ‘voor de groep’ staat.’

En in de toekomst?
‘We willen zo veel mogelijk trainingen zo vaak 

mogelijk aanbieden. De komende tijd zoeken we 

naar gevarieerde tijden en plekken. Daarvoor zijn 

natuurlijk extra trainers nodig. Naast de trainers 

van het Servicepunt Pleegzorg verzorgen ook an-

dere medewerkers van Spirit trainingen, zoals de 

jeugdhulpspecialisten. In de toekomst is het na-

tuurlijk mooi om webinars te kunnen verzorgen. 

Maar de interactie tussen pleegouders en het oe-

fenen met elkaar is belangrijk, dus vooralsnog zijn 

niet alle trainingen via webinars aan te bieden.’
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Word wijzer als 
pleegouder!

Volg een training:

Het trainingsoverzicht staat op spirit.nl/pleegouders/trainingen-en-bijeenkomsten. 
Aanmelden kan meestal heel eenvoudig door te mailen naar pleegzorg@spirit.nl of 
te bellen met 020 - 540 04 40. Heb je tips of suggesties voor trainingen? Laat het Ellen 
Schulze (e.schulze@spirit.nl) of Conny Zeilstra (c.zeilstra@spirit.nl) weten!

Ellen Schulze heeft een overzicht met trainingen voor 
álle pleegouders van Spirit gemaakt.

Ik? Een training volgen? Kan dat dan? Jazeker! Ellen Schulze, 
beleidsmedewerker bij Spirit, heeft een overzicht gemaakt met 
trainingen en bijeenkomsten voor álle pleegouders van Spirit. 
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Deze zusjes wonen 2½ jaar bij crisispleegou-

ders Elsje (56) en Philip (59) en hebben elk 

hun ‘eigen’ netwerkpleeggezin. Een mooie 

en bijzondere samensmelting van pleeg-

zorgvormen, maar in de ogen van deze ge-

zinnen iets volstrekt normaals.

- ‘Elsje fiederelsje’, zingt Aimee. 

- ‘Elsje fiederelsje’, herhaalt Amber. 

- ‘Jij bent een Ambergaai’, roept Philip. 

- ‘Opa, je mag ff niet kijken’, stiekem pakt 

Aimee nóg een twee-op-elkaar-koek.

De warme huiskamer stroomt vol met ge-

zinsleden. Dochter Laura zit aan tafel met 

haar kind Anna. Zoontje Abel ligt in de 

box, Emma ontwaakt uit haar middagslaap. 

Schoonzoon IJsbert wandelt naar binnen, 

samen met zijn dochter Melinda - verkleed 

in wortelpak. Dan verschijnt dochter Mar-

jolein. En vlak voordat de foto wordt geno-

men schuift Bart aan, de man van Laura. 

Verjaardag en onjaardag
Een hecht gezelschap, dat is aan alles merk-

baar. Amber en Aimee noemen de vlijtige 

huisvrouw Elsje en buschauffeur Philip ge-

woon ‘oma’ en ‘opa’:

- ‘Omaa, omaaa, omaaaa’, roept Aimee

- ‘Omaa, omaaa, omaaaa’, roept Amber

- Aimee: ‘Ik was eerst’

- Amber: ‘Ik nog eerder’

- Elsje: ‘Zeg het eens, Aimee?’

- Aimee: ‘Mag ik mijn nieuwe jurk laten zien?’ 

Het pleeggezin van…
Amber en 

Aimee
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‘JAM, JAM, JAM’, smakt Amber op haar koekje. En wát voor een koekje. Neem een rond 
biscuitje, besmeer het met boter, drapeer er handgemaakte kaneelsuiker op, top het af met nog 
een biscuitje, en je hebt… een verrukkelijke twee-op-elkaar-koek! Bijna elke dag rond theetijd 
een vaste prik in het pleeggezin van Amber (8) en Aimee (5). 

Verrukkelijke twee-op-elkaar-koek
Het bonte gezelschap met v.l.n.r. voor de tafel: Philip, Amber, Marjolein, Melinda, Abel. En v.l.n.r. achter de tafel: IJsbert, Elsje, Aimee, Anna, Bart, Emma, Laura. 
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Aimee haalt een mooie blauwe jurk tevoor-

schijn met de tekst Best friends are forever 

erop. ‘Deze doe ik morgen aan. Want ik ben 

nu nog 4 en morgen 5’. Elsje: ‘We moeten 

nog een chocotaart maken. En wat ga je 

trakteren?’ Aimee: ‘Popcorn! Misschien met 

iets moois erbij, een strikje ofzo.’ 

Vier dagen viert ze haar verjaardag. Op 

school, een partijtje thuis, met papa en opa, 

met de kinderen en kleinkinderen van Elsje 

en Philip, met oma en daarna weer met de 

andere oma. ‘En ik heb morgen mijn onjaar-

dag! Dat is alle dagen van het jaar behalve 

op je verjaardag. Dat is van Alice in Wonder-

land’, zegt Amber vrolijk.

Logeerweekend
Langer blijven hangen in een crisispleegge-

zin. Meestal is dat een uitzondering, maar 

het klikte zó goed, dat iedereen het erover 

eens was: de zusjes groeien hier op. Maar 

met vier dochters en tien kleinkinderen - in-

clusief Aimee en Amber - is het best fijn als 

Elsje en Philip soms tijd voor zichzelf hebben. 

De oplossing ontstond logischerwijs en is 

later geformaliseerd in netwerkpleegzorg: 

eens per maand een logeerweekend waarin 

Aimee naar dochter Laura gaat, en Amber 

naar dochter Marjolein. De training ‘Voor 

startende netwerkpleegouders’ en de trai-

ning ‘Omgaan met getraumatiseerde kinde-

ren’ werden gevolgd. Ook hebben ze veel 

steun van pleegzorgwerker Meike Zwanni-

ken. ‘Zo nu en dan klets ik flink tegen haar 

aan en dan zet zij de situatie weer in het 

juiste perspectief’, zegt Elsje.

Maandelijkse logeerweekenden dus. Wat 

spoken ze dan zoal uit? Aimee: ‘Spelletjes 

of tekenen. Laura: ‘Of naar het bos of Mon-

key Town, pannenkoeken eten, naar de bi-

bliotheek. En je mag altijd in bad, want die 

hebben opa en oma niet.’ Aimee: ‘Jaaa, dan 

maken we badschuimpoppetjes’. 

‘Dan maken we 
badschuimpoppetjes’

En Amber dan? ‘Wij doen Just dance op de 

Wii. Dan krijg je sterren als je het goed hebt 

gedaan.’ Verder racet ze graag met Mario 

Card 8. Philip grijnst: ‘Je moet wel altijd dat 

ding goed om je pols doen, anders heb je 

een barst in je tv.’ 

Over en weer
Netwerkpleegzorg binnen langdurig gewor-

den crisispleegzorg - alleen het beste telt 

voor de zusjes. Naast de logeerweekenden 

zorgen de gezinsleden over en weer voor 

elkaar. Laura woont 1,7 kilometer bij Elsje 

en Philip vandaan. Marjolein drie minuten 

lopen. Philip: ‘Je kan daar nét niet op onze 

WiFi.’ In de herfst kunnen ze door de bo-

men zien of ze veilig van het ene huis naar 

het andere overkomen. ‘En we bellen “ze 

gaat nu weg hoor”. Ja, zulke miepen zijn we 

wel’, zegt Elsje.

Vijf slaapkamers en elf bedden
Oppassen als Elsje met Amber naar haar 

therapie gaat. Oppassen als een kind iets op 

school heeft. Oppassen als er een paar naar 

de film willen. In hun eigen huis, of in het 

huis van Elsje en Philip, desnoods met de 

andere kinderen erbij. Niet voor niets heeft 

hun huis daarom vijf slaapkamers en elf bed-

den. ‘Eigenlijk lopen er continue drie gezin-

nen door elkaar heen. Hartstikke leuk, als we 

maar goed kijken dat we op het eind met de 

juiste kinderen naar huis gaan’, grinnikt Elsje.

‘Weet je?’ vraagt Amber ineens. ‘Ik zit op 

zwemmen. Ik heb al diploma A, B, en C en 

nu doe ik zwemvaardigheid. Dan moet je in 

een boot zitten en leer je wat je moet doen 

als je eruit valt. Ik vind vlinderslag leuk, dan 

ben je een soort dolfijntje in het water. En 

ik zit op turnen. Dan moet je sprinten, hard 

rennen, sterk zijn en balans hebben. En luis-

teren naar de juf en lief zijn voor elkaar.’ Die 

laatste twee heeft ze zelf verzonnen, geeft 

Amber eerlijk toe.

Ze rent van tafel om buiten te spelen met 

Melinda. Amper een kwartier later is ze weer 

binnen: ze is geprikt door een doorn.  

Philip doet alsof hij flauwvalt en haalt vlug 

een pleister. Ondertussen knakt Anna’s ket-

ting: overal rollen kraaltjes, de kinderen vlie-

gen eropaf om te helpen met opruimen. ‘Of 

we pakken de stofzuiger’, knipoogt Philip. 

Genieten van de reuring 
Zo gebeurt er om de haverklap iets. Ieder-

een kwebbelt door elkaar heen, allemaal 

met de nodige zelfspot en dosis liefdevolle 

humor. Elsje en Philip genieten zichtbaar 

van de reuring om hen heen. En als ze een 

weekend per maand samen zijn? ‘Dat wil-

len we niet vermeld’, schatert Elsje. ‘Nee 

geintje, dan gaan we lekker wandelen of 

fietsen.‘ Doordeweeks, na 19.30 uur, als 

Amber en Aimee op bed liggen, ploffen ze 

op de bank en kijken het journaal. Al duikt 

Elsje ook graag achter de naaimachine om 

aan haar naamvlaggen - een leuk geboorte-

cadeau - te werken. 

Nog steeds zijn Elsje en Philip crisispleegou-

ders. Dat staat nu even op een laag pitje, 

maar willen ze zeker weer eens oppakken. 

Elsje: ‘Kinderen die als een wrak binnenko-

men weer laten weggaan als kind. Dat is zó 

schitterend.’
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Mannen- en vrouwenrollen
Thema:

Vaders stoeien, moeders knuffelen. Vaders zijn duidelijk en recht door 

zee, moeders onderhandelen. Vaders houden van uitdaging en het on-

verwachte, moeders zijn regelmatig en voorspelbaar. Zodra je je gaat 

verdiepen in de rol van mannen en vrouwen in de opvoeding - en dat is 

gedaan voor deze Binding - dan stuit je op deze clichés. Die misschien 

ook wel een beetje waar zijn. Want daar zijn het tenslotte clichés voor.

Er is veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van opgroeien zonder va-

der. Cliché! Want waarom niet naar opgroeien zonder moeder? Simpel-

weg omdat dat veel minder voorkomt. Na echtscheiding woont 75% van 

kinderen bij hun moeder, 5% bij de vader en 20% regelt co-ouderschap.

Hoe komt het dat kinderen meer kans hebben om probleemgedrag te 

vertonen als zij opgroeien zonder vader? Waarom hebben kinderen van 

alleenstaande tienermoeders meer kans om zelf ook alleenstaande moe-

der te worden? Wat zijn de gevolgen van de grote hoeveelheid vrouwen 

in het basisonderwijs (86%)? En hoe doorbreek je het stereotype opvoe-

den van kinderen? U leest het allemaal in het thema van deze Binding.
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column

Onze oudste pleegzoon, Abby van 9 jaar, vindt het geweldig om 

mangerichte dingen te doen. Vergeef me de mogelijke politieke 

incorrectheid, maar ik kan het niet anders omschrijven. Ik denk dat hij 

het niet van mij heeft.  

Eens in de zoveel tijd moet de auto worden gewassen. Althans, dat 

vindt Abby. Dat ziet er zo uit: we rijden met z’n tweeën naar een 

vol geautomatiseerde wasstraat. Vooraf mag je onbeperkt met een 

hogedrukspuit op je auto losgaan. Dat de auto wordt schoongemaakt is 

van ondergeschikt belang. Het gaat erom dat we beiden drijfnat worden 

- het liefst per ongeluk. Daarna rijden we de wasstraat in. Dat is een 

moment van bezinning; van alles wat er buiten de auto gebeurt gaat 

een soort mediterende werking uit. De laatste keer betaalden we voor 

een extra turbo behandeling - of zoiets - waardoor de auto door het 

schuim heen met gekleurde led-lichtjes werd beschenen. Magisch. Een 

andere beproefd hulpmiddel is Wim Sonneveld. Tijdens de wasbeurt 

komen ‘Het Dorp’, ‘Margootje’ en ‘De Amsterdamse grachten’ voorbij 

die Abby hardop, woordelijk, meezingt. En als de auto schoon is en onze 

hoofden helemaal leeg zijn, belonen we onszelf met een milkshake van 

een grote Amerikaanse hamburgerketen waar je vanuit je auto kunt 

afhalen. Zie hier een compleet programma. 

Aan dezelfde Amsterdamse grachten heeft Abby al een aantal pogingen 

gewaagd er een vis uit te sleuren. Helemaal sinds hij twee jaar geleden 

een serieuze werphengel heeft aangeschaft. Bij deze pogingen heeft 

Abby vooral zijn werpkwaliteiten aangescherpt. Het ging dus niet zozeer 

om geduldig te wachten tot er een visje bijt, of op een kans dat een vis 

ook maar in de búúrt van het haakje kwam (ik heb eerst laten zien hoe 

je het weerhaakje moet dichtknijpen).  

Dit verliep anders toen er afgelopen zomervakantie in Spanje moest 

worden gevist. Oneerlijk dat die stomme vissen alleen naar mijn haakje 

gingen en niet naar die van hem. Ze zaten er natuurlijk wel; de truc is om 

op het juiste moment op te halen. Het kostte wat geduld om Abby mee te 

krijgen, maar uiteindelijk lukte het hem. Ik leerde hem geen vissen, ik leerde 

hem doorzetten. Althans, dat hoopte ik. Daarna is het hoofdstuk vissen niet 

meer aan bod gekomen. Was dit het? Een ijdele poging? Vergeefse moeite?  

Vanavond was onze vriend Meine uit Ommen op bezoek. Hij heeft 

een aantal jaar de beroemde en beruchte jaarlijkse viswedstrijd aan 

het Ommerkanaal georganiseerd. ‘Wat is dat?’ vraagt Abby. Meine 

vertelt dat het vooral gezellig is, hij het dit jaar weer wil organiseren en 

kinderen ook meedoen. ‘Er zwemmen zúlke vissen!’ zegt Meine die zijn 

handen een meter uit elkaar houdt. ‘Vèèèèt!’ is de overduidelijke reactie 

van Abby. Direct daarna volgt een uitnodiging van Meine aan Abby. Ik 

geloof dat ik dit jaar mijn debuut ga beleven bij de Ommer viswedstrijd.

Frank en Myrna zijn pleegouders van twee 
jongens: Abby en Calvin. Frank vertelt zijn 
ervaringen en belevenissen met, in en rondom 
hun pleeggezin. Dit keer gericht op het thema 
‘Mannen- en vrouwenrollen’.

Mannendingen
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Kitlyn Tjin A Djie: ‘Beide rolmodellen zijn in de 
opvoeding belangrijk.’ Uit een doelgroepanalyse van Spirit in 2011 

bleek dat 72% van de kinderen die zwaardere 

hulp kreeg, uit een gezin kwam waar de vader 

niet aanwezig was. Uit ander onderzoek blijkt 

dat hoe groter de betrokkenheid van de vader 

bij de opvoeding is, hoe lager het niveau van 

gedragsproblemen, zoals agressie en antisoci-

aal gedrag, maar ook angst, depressie en een 

laag zelfbeeld. Adolescenten die een positieve 

relatie met hun vader hebben, blijken minder 

crimineel gedrag te vertonen.

Rolmodellen belangrijk
Is opgroeien zonder vader echt risicovol voor 

de ontwikkeling van kinderen? Ja, zegt Kitlyn 

Tjin A Djie, expert in de functie van verschil-

lende rollen en taken van familieleden bij het 

opgroeien van kinderen. Ze werkte veertig jaar 

in de jeugdhulpverlening, waaronder pleeg-

zorg, en geeft les aan hulpverleners. ‘Beide 

rolmodellen, de mannelijke én de vrouwelijke, 

zijn in de opvoeding belangrijk om een goede 

ontwikkeling door te maken.’

Bepalen van grenzen
(Pleeg)vaders hebben een specifieke bijdrage in 

de ontwikkeling van kinderen. Ze ondernemen 

vaak meer fysieke en spannendere activiteiten 

met hun kinderen dan moeders. Daarbij stimule-

ren ze het verkennen van grenzen en het nemen 

van risico’s. Tjin A Djie: ‘Vaders leren kinderen 

om te handelen, vertrouwen te hebben en zich 

veilig te voelen in een lastige situatie. Dit ver-

groot de onafhankelijkheid en autonomie van 

het kind. Moeders leren kinderen vooral om te 

ontspannen en troost te vinden door te knuffe-

len, eten en praten. Ze zien vaak sneller gevaar. 

Je hebt beide strategieën nodig in het leven.’

Thema Mannen- en vrouwenrollen

Geen man geen grens?

Opgroeien zonder vader. 
Uit onderzoek blijkt dat 
het invloed heeft op het 
gedrag van kinderen, al is 
het in samenspel met tal 
van andere factoren. Wat 
is de invloed van de vader 
in de opvoeding? Hebben 
kinderen die opgroeien 
zonder vader meer kans 
om gedragsproblemen 
te ontwikkelen? Kitlyn 
Tjin A Djie heeft hier een 
scherpe visie op.
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Maar hoe kan het missen van een mannelijk rol-

model leiden tot probleemgedrag? Tjin A Djie 

onderstreept hierbij het belang van het bepalen 

van grenzen, iets wat vaders over het algemeen 

meer doen dan moeders. ‘Moeders onderhan-

delen en klagen als iets niet gaat zoals ze wil-

len. Vaders slaan met de vuist op tafel. Ze geven 

minder tekst en uitleg. Er is minder ruimte om 

te onderhandelen.’ Krijgen kinderen die hardere 

stijl van begrenzen niet mee, dan lopen ze meer 

risico om grenzeloos gedrag te gaan vertonen.

Volgens Tjin A Djie vinden de meeste jongens de 

begrenzing die ze nodig hebben niet bij hun moe-

der. ‘Is er geen mannelijk rolmodel die hen binnens-

huis begrenst, dan zoeken ze die grenzen buitens-

huis op, bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar 

gevaarlijke dingen. Ze gaan grenzeloos gedrag 

vertonen. Net zo lang tot ze begrenst worden.’

Bij meisjes uit die grenzeloosheid zich anders. 

Tjin A Djie: ‘Vaders zijn in gezinnen vaak de rots 

die minder makkelijk in beweging te krijgen is. 

Ze zijn minder meegaand en dominanter in hun 

gedrag. Dochters leren tactieken om hiermee om 

te gaan. Meisjes zonder vader leren dit minder. 

Zij zullen zich daardoor eerder laten overrulen 

door bepaalde mannen, ze geven hun grenzen 

niet goed aan. Daarnaast zie je dat meisjes die 

opgroeien zonder vader vaker op zoek zijn naar 

een vaderfiguur in een relatie, daardoor geen ge-

lijkwaardige partner vinden en dus sneller in een 

ongelijkwaardige relatie terechtkomen.’ 

Gezinsbreuken
Promovenda Odette Girigori onderzocht de ge-

volgen van opgroeien zonder vader voor meisjes 

op Curaçao. Hieruit blijkt dat die meisjes meer 

flirten, een jaar eerder seks hebben en meer ver-

schillende partners hebben. In Caribisch Neder-

land heeft bijna vier op de tien baby’s een alleen-

staande moeder. Veel onderzoekers verklaren dit 

hoge aantal vanuit historisch oogpunt. ‘Door de 

slavernij zijn gezinnen decennia lang uit elkaar 

gehaald. Veel mannen hebben daardoor het 

vermogen om te vaderen verloren. En vrouwen 

hebben de zaak altijd zelf moeten runnen. Het 

is voor die moeders nu moeilijk om de vaders te 

betrekken bij de opvoeding’, zegt Tjin A Djie.

Het is een voorbeeld van gezinsbreuken in het 

verleden waarvan je de weerslag nog steeds ziet. 

Het beperken van familiebreuken is volgens Tjin 

A Djie dan ook het allerbelangrijkst voor de ont-

wikkeling van kinderen. ‘Iedere breuk is een ver-

lies. Kinderen hebben al hun energie nodig om te 

overleven in de nieuwe situatie. Zij zijn dan vooral 

met zichzelf bezig en hebben minder ruimte om 

zich op anderen te richten. Hierdoor ontwikkelen 

ze het vermogen om zich in de ander te verplaat-

sen minder goed, terwijl dat vermogen belangrijk 

is om goede relaties aan te kunnen gaan.’

Zoek rolmodellen
Natuurlijk komt niet ieder kind dat zonder vader 

opgroeit in de problemen. Een scheiding kan ook 

gevolgen hebben. Door boosheid is er geen of 

minder contact met een van de ouders. Een deel 

van het sociaal netwerk valt weg; soms zorgt 

een scheiding ervoor dat er behalve de vader 

ook andere mannelijke rolmodellen uit het leven 

verdwijnen, zoals opa, ooms of andere man-

nelijke familieleden. Tjin A Djie: ‘En gescheiden 

moeders hebben ook vaak weinig te besteden. 

Kinderen gaan daardoor bijvoorbeeld niet op 

sport, één van dé plekken waar je mannen treft.’

Wat kun je als pleegouder doen voor een kind dat 

opgroeit zonder vader? Of als je bijvoorbeeld als 

vrouw alleen of als twee vrouwen voor een pleeg-

kind zorgt? Het is voor een kind belangrijk om zo 

veel mogelijk diverse opvoedstijlen mee te krijgen. 

Je bewust zijn van de functie die mannen en vrou-

wen veelal in de ontwikkeling van een pleegkind 

hebben, is al een eerste stap. Wie komt je pleeg-

kind zoal tegen in het dagelijks leven en wat leert 

hij van diegene? Zijn er weinig mannelijke rolmo-

dellen, bekijk dan of er in de omgeving mannen 

zijn die als rolmodel kunnen fungeren. Een opa, 

een oom, een voetbaltrainer of een vader van een 

vriendje of vriendinnetje. Het hoeft niet per se 

één persoon te zijn. Zoek samen met je pleegkind 

een hobby waar mannen te vinden zijn. 

Plek voor familie
Daarnaast is het volgens Tjin A Djie voor pleeg-

ouders belangrijk om die biologische vader niet 

te negeren. Bijna ieder kind gaat op zoek naar 

waar hij vandaan komt. Komt hij erachter dat 

een gedeelte van hem ‘genegeerd is’, dan kan hij 

de mensen die zijn geschiedenis genegeerd heb-

ben gaan veroordelen. Dat kunnen dus ook de 

pleegouders zijn. ‘Geef de gehele familie, inclu-

sief de afwezige vader, een plek. Maak bijvoor-

beeld een familietekening en hang die boven het 

bed. Probeer erachter te komen hoe er in de fa-

milie getroost werd. Het lichaam slaat alles op. 

Maak je op dezelfde manier contact, dan ont-

stresst het kind sneller.’

Kitlyn Tjin A Djie is bestuurslid van het Hen-

drik Pierson Fonds, dat steun biedt aan al-

leenstaande ouders. Heeft u naar aanleiding 

van dit artikel vragen of opmerkingen? Neem 

contact op met Kitlyn via beschermjassen.nl.

Meer weten?
 - vadersaanwezig.nl

 - nji.nl/Gezinsleven-Opgroeien

 - Vaderschap in relaties tot familie, cultuur en 

historie, Kitlyn Tjin A Djie & Irene Zwaan

 - De rol van de vader bij de opvoeding. On-

derzoek in opdracht van het ministerie van 

Jeugd en Gezin.

 - De pedagogische betekenis van vaders. S. 

Van Dijken, L.W.C. Tavecchio
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Meie ontwikkelde bij museum en kennisinsti-

tuut NEMO de training ‘Genderbewust lesge-

ven voor leerkrachten in het basisonderwijs’. 

En dat is volgens Meie hard nodig, want op 

basisscholen is ruim 86% vrouw. Als je niet op-

let leidt het hebben van een uniforme groep 

leerkrachten tot lessen vol vooroordelen. Meie: 

‘Het probleem is dat het makkelijker is om ie-

mand te begrijpen die hetzelfde is als jij bent. 

Je ziet dat bijvoorbeeld terug in hoe vrouwen 

kinderen corrigeren. Meisjes worden sneller 

rustig en lief gevonden. Jongens gedragen zich 

wild en dat wordt door vrouwen sneller gezien 

als lastig.’

Zorg voor diversiteit
Daarnaast zien kinderen op school te vaak ste-

reotype voorbeelden. Meie: ‘Het is echt jam-

mer dat de meeste kinderen de eerste man 

op school pas tegenkomen in de gymzaal, als 

conciërge of als directeur. De rest is allemaal 

vrouw. En is er wel een mannelijke leerkracht, 

dan zien ze die vaak pas in groep zeven of 

acht. Door de trainingen willen wij scholen 

meegeven: zorg voor diversiteit. Die leerkracht 

is ontzettend belangrijk. Als opvoeders en leer-

krachten dagelijks kinderen op een stereotype 

manier aanspreken en corrigeren, dan heeft 

dat een enorme invloed.’

Tweede natuur
Voor Meie en Frank is opvoeden zonder stereo-

typen bijna een tweede natuur. Hun zoontje 

drinkt dus zonder morren uit een roze beker, 

in tegenstelling tot sommige vriendjes die ko-

men spelen en per se een rode brandweerbe-

ker willen. Meie: ‘Onze dochter is heel erg op 

zoek naar wie zij is. Ze heeft stekeltjes gehad 

Van stekeltjes tot prinsessenjurk 
Meie en Frank Geerlings zijn sinds vier jaar crisispleegouder.  
Ze voeden hun zoon en dochter van 10 en 8 en de pleegkinderen 
die tijdelijk in hun gezin verblijven, zo genderneutraal 
mogelijk op. Meie: ‘We vinden het belangrijk om kinderen alle 
mogelijkheden te laten zien, zodat ze in alle vrijheid kunnen 
kiezen wie ze willen zijn en wat ze later willen worden.’
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Meie: ‘De meeste kinderen komen de eerste man op school pas tegen in de gymzaal, als conciërge of als 
directeur.’ Rechts haar man Frank. 
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en lang haar met vlechten. Zwarte broeken, 

grote shirts en prinsessenjurkjes zijn voorbijge-

komen. En alle sporten, van voetbal tot ballet.’

Waar Meie ervoor waakt om de keuzes die 

kinderen maken volledig open te houden, en 

hun blik niet te vertroebelen met vooroorde-

len, gaat Frank nog een stapje verder. ‘Ik doe 

stiekem het omgekeerde. Als een jongen bij 

ons uit een blauwe beker wil drinken, vraag ik: 

Smaakt het soms anders uit een roze beker?’

Vrijheid
Is het nou eigenlijk wel zo belangrijk? Waarom 

mogen die jongens niet gewoon met auto’s 

spelen en de meisjes met poppen? Meie: ‘Na-

tuurlijk mag dat, zo lang het maar hun eigen 

keuze is. Alleen als kinderen alle mogelijkheden 

voorbij zien komen, pas dan kunnen ze in alle 

vrijheid kiezen wat ze willen worden. Vooral 

voor kinderen die zich niet typisch jongen of 

meisje voelen, zoals onze dochter, is het belang-

rijk dat ze het gevoel hebben dat ‘alles mag’. En 

als je een jongen meteen op voetbal doet, weet 

hij nooit of hij ballet ook leuk had gevonden.’ 

‘Smaakt het soms anders uit 
een roze beker?’

Als kinderen echt zelf kunnen kiezen, op basis 

van hun eigen interesses, zonder geleid te wor-

den door vooroordelen, dan worden kinderen 

volgens Meie en Frank autonome mensen. 

Mensen die zichzelf kunnen zijn. En echt jezelf 

kunnen zijn, dat maakt je gelukkig. 

Andere dynamiek
Vooroordelen over jongens en meisjes blijken 

bovendien vaak als een selffulfilling prophecy 

te werken. Onderzoekers concluderen dat 

meisjes vooral slechter zijn in technische vak-

ken, omdat ze dénken dat ze er slechter in zijn. 

Hierdoor oefenen ze minder. Het blijkt echter 

dat meisjes gemiddeld net zo hoog scoren op 

wiskundige intelligentietesten als jongens. 

Op het voortgezet onderwijs kiest echter min-

der dan 5% van de meisjes voor het profiel 

Natuur en Techniek. ‘Erg jammer’, vindt Frank, 

die zelf als computerprogrammeur werkt. ‘In 

onze branche is diversiteit een belangrijk the-

ma. Wij maken producten voor de consument, 

en die consument is divers. Het loont om zo-

wel mannen als vrouwen in dienst te hebben, 

maar dat geldt net zo goed voor verschillende 

leeftijden en culturen. Daar worden onze pro-

ducten beter van. Zo is het overal goed om 

een afspiegeling te hebben van verschillende 

mensen. Het zorgt voor een andere dynamiek 

en je bekijkt onderwerpen vanuit verschillende 

invalshoeken.’

Meie schrijft elke Binding 
een column over haar 
ervaringen als pleegouder. 
Dit keer past haar verhaal 
bij het thema. 

Roze is voor 
meisjes 
Kunnen zijn wie je bent is voor mij een van de 

belangrijkste eigenschappen in het leven. Maar 

om zover te komen, moet je weten wat de 

mogelijkheden zijn. Alleen dan kun je eerlijke 

keuzes maken om erachter te komen wie je 

bent en wat je wilt. 

Onze pleegzoon is zes maanden bij ons als hij 

van Sinterklaas op school een roze pen krijgt. 

Met afschuw bekijkt hij de pen voordat hij deze 

in de vuilnisbak gooit. Hij komt boos uit school. 

De andere kinderen zijn wel blij met hun kado. 

Het is een geheimschriftpen. De inkt wordt 

zichtbaar met Uv-licht. De hele middag schrij-

ven ze boodschappen aan elkaar. Onzichtbaar 

voor de vijandelijke moedertroepen. De kleur 

van de pen lijkt hen niet op te vallen en doet 

in ieder geval niets af aan de coolheidsfactor. 

Onze pleegzoon heeft direct spijt van zijn be-

sluit om de roze pen weg te gooien. ‘Weet je’, 

zegt hij, ‘Ik wist niet dat de pen dit kon.’ Het 

is zijn manier om woorden te geven aan zijn 

spijt. ‘Maar hij was roze, en roze is voor meis-

jes’, vervolgt hij. Hij klinkt niet erg overtuigd 

van zichzelf en vraagt de andere jongens naar 

hun mening. ‘Waarom spelen jullie met roze 

pennen? Roze is voor meisjes.’ De kinderen kij-

ken fronsend naar hem op. ‘Waarom niet?’ is 

hun korte antwoord. ‘De pen is vet.’

Drie weken later ziet onze pleegzoon zijn ou-

ders. Hij heeft een tekening gemaakt waar hij 

zelf de kleuren voor heeft uitgezocht. Zijn ou-

ders zijn verrast. ‘Wat een hoop kleuren, dat 

doe je normaal nooit’, zegt zijn vader. Onze 

pleegzoon glimt en antwoordt zachtjes: ‘Dit is 

wat ik zelf mooi vind.’ Het is het beste bericht 

dat ik die dag heb gehoord. De wereld is weer 

een stukje mooier geworden.
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Thema Mannen- en vrouwenrollen

Xiomara: ‘Vaders mogen hier zo vaak komen als ze willen.’ Haar man Roeland houdt een baby van een 
tienermoeder in de lucht.

In de voorkamer zit een meisje van 17 achter 

de laptop huiswerk te maken. In de keuken zet 

een jongen thee. Hij is op bezoek bij zijn vrien-

din die hier woont met hun dochtertje. Roeland 

komt ondertussen binnen met een volle bood-

schappentas. Het huis is groot: het zijn drie 

doorgebroken eengezinswoningen, en ligt aan 

een rustig hofje in Amsterdam Zuidoost. In de 

tuin staat een glijbaan. In de verte kraait een 

baby. Verder is het er rustig, op deze donder-

dagmiddag. Dan komt Milou naar beneden. Ze 

moet vanmiddag naar Haarlem voor een sol-

licitatiegesprek bij de Burger King. Of Roeland 

en Xiomara dan even op Melissa willen letten, 

haar vier maanden oude dochtertje. En of ze 

5,80 euro hebben voor de bus naar Haarlem. 

Beiden zijn niet gebruikelijk. Alle jonge moe-

ders in het huis zijn namelijk zelf verantwoor-

delijk voor de opvang van hun kind. Roeland 

en Xiomara zijn in principe geen babysitters. 

De meiden brengen hun kind ’s ochtends naar 

de opvang en gaan daarna naar hun werk of 

school, of op zoek naar een baan of een oplei-

ding. Als ze thuiskomen hebben ze hun klein-

tje eerst zelf opgehaald, koken voor zichzelf en 

hun kind, eten samen, geven een laatste fles 

en brengen hun kroost naar bed. En dan - als 

ze slim zijn - zelf snel erachteraan. Je weet na-

melijk nooit hoe de nacht verloopt.

Boodschappen doen ze ieder voor zich, van 

hun salaris of hun maandelijkse uitkering van 

565 euro. Het is geen vetpot, maar volgens 

Xiomara genoeg om van te leven. Huur, gas, 

water en licht hoeven ze niet te betalen. Maar 

de rest wel: ziektekostenverzekering, bood-

schappen, kleding, telefoonkosten. En dus ook 

reiskosten. Maar Milou is blut. En het sollicita-

tiegesprek in Haarlem is belangrijk voor haar 

toekomst. Dus legt Xiomara haar eerst uit dat 

ze het echt van haar eigen geld moet doen. 

Hier had ze zelf rekening mee moeten houden. 

‘Je doet het niet voor ons, je doet het voor je-

zelf.’ Uiteindelijk pakt Roeland zijn portemon-

nee uit zijn broekzak en peutert er 6 euro uit. 

‘Maar wel terugbetalen!’ En voor deze keer 

passen ze op Melissa. Xiomara: ‘Het is voor het 

eerst dat ze haar kind achterlaat. Een sollicita-

Tienermoeder in huis
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Tienermoeders die niet thuis 
kunnen wonen, gaan door-
gaans naar een gezinshuis 
of opvanghuis. Dat laatste is 
niet ideaal. Er is wisselende 
leiding, weinig flexibiliteit 
en minder persoonlijke aan-
dacht. Daarom zoekt Spirit 
samen met Altra naar pleeg-
gezinnen voor deze groep. 
Hoe is het om te zorgen voor 
een jonge moeder en haar 
kind? En hoe betrekken zij 
de vader in de opvoeding? 
We vroegen het Xiomara en 
Roeland, sinds drie jaar ge-
zinshuisouders van tiener-
moeders en hun kinderen. 



17Binding | april 2016

tiegesprek is belangrijk. Haar netwerk is mid-

den op de dag natuurlijk ook aan het werk.’

Eerste vaderfiguur
In Huize Kalor - warmte in het Papiamento - 

wonen vier jonge moeders met hun baby’s. Ze 

zijn gemiddeld 17 jaar, de kinderen tussen de 

2 maanden en 1 jaar. Ze blijven maximaal 9 

maanden. Daarna gaan ze meestal door naar 

een woontrainingscentrum voor jonge moe-

ders. Xiomara en Roeland begonnen ooit als 

pleegouder. Maar Xiomara wist al snel dat ze 

meer wilde doen. ‘Een krachtige maatschappij 

bestaat uit krachtige gezinnen. Onze maat-

schappij wankelt daar waar het begint met 

alleenstaande ouders. Daar kun je het beste 

beginnen.’ Dus traden ze drie jaar geleden in 

dienst als gezinshuisouders bij Altra, waarvan 

de jonge moeders allemaal ambulante begelei-

ding krijgen. Xiomara overlegt iedere dag wel 

even met een hulpverlener. 

De rollen zijn klassiek verdeeld: Xiomara houdt 

zich het meest bezig met de moeders, bijvoor-

beeld door even met ze te zitten en te vragen: 

‘Hoe was de dag? Waar zit je mee? Wat ging 

goed en waar ging je de mist in?’ Roeland is de 

praktische vader. Hij stoeit met de baby’s. Voor 

veel meisjes is hij de eerste vaderfiguur die ze 

treffen. Voor de baby’s is hij met zijn zware ver-

trouwde stem de warme, lieve opa. ‘Roeland 

biedt veiligheid en bescherming’, zegt Xiomara.

Een gezin zijn
Xiomara en Roeland proberen de vaders zo veel 

mogelijk te betrekken. Een tienermoeder is ge-

doemd om een alleenstaande ouder te worden. 

Xiomara: ‘Wij willen zo’n meisje vanaf het be-

gin laten weten: met je kind ben je een gezin. 

En of de vader er nou bij wil horen of niet, hij 

vormt ook een gezin met zijn kind. Het zou 

mooi zijn als jullie samen een gezin kunnen zijn. 

Ook als je uit elkaar gaat. Kijk, als moeder kun 

je zeggen: ‘Ik heb je niet nodig’, maar je kind 

heeft zijn vader wel nodig. Hoe ga je dat doen?’

‘Roeland biedt veiligheid en 
bescherming’

Volgens Xiomara zijn het zijn vaak de moeders 

die bepalen hoe vaak de vader bij hun kind mag 

komen, hoe erg het ook klinkt. ‘Ze denken dat hij 

niet goed voor hun kind is. Vaders mogen hier zo 

vaak komen als ze willen. Maar alleen om bijvoor-

beeld samen te eten of hun kind in bad te doen. 

Ze mogen hier niet slapen. Altra betrekt de va-

ders zoveel mogelijk bij alle gesprekken. En als ik 

van jongens hoor dat ze van de moeder niet mo-

gen komen, dan spreek ik de moeder erop aan: 

‘Hoe zou jij het vinden als je je vader niet mocht 

zien? Wil je later met je kind naar Spoorloos?’

Xiomara ziet zeker voordelen van de opvang 

van tienermoeders in een pleeggezin. ‘Het is 

voor zo’n meisje fijn om weer in een gezin te 

zijn, bij mensen waar je op kunt terugvallen, 

die je niet veroordelen, die je de kans geven 

om van je fouten te leren en die je de ruimte 

geven om te zijn wie je bent.’ Ze heeft nog 

wel een tip. ‘Als pleegouder ben je gewend 

om te verzorgen, als een vervangende ouder. 

Dat moet je bij deze meiden niet doen. Dan 

raak je ze kwijt.’

 

Het allerbelangrijkste is dat de moeders zelfstan-

dig worden. Xiomara: ‘Haal ze niet teveel uit 

handen. Ze moeten juist leren om het leven zelf 

te leven. Met alle problemen die daarbij komen 

kijken. Het mag een keer fout gaan. Laat haar 

zelf de opvang regelen als ze een dagbesteding 

heeft. Laat haar zelf koken. En laat vaders een 

zo groot mogelijke rol hebben in de opvoeding 

van hun kind, want dat is de realiteit.’

Voelt u iets voor de opvang van een jonge moeder met haar kind? 
Laat het weten via uw pleegzorgwerker of pleegzorg@spirit.nl.
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Diverse BERICHTEN

‘Ik kijk met trots terug op wat we in die drie 

jaar hebben bereikt’, zegt Ineke. ‘De POR 

heeft zich een vaste plek verworven binnen 

Spirit. Pleegouders worden gehoord, we 

worden serieus genomen en onze inbreng 

doet ertoe.’ 

De leden van de POR vergaderen acht keer 

per jaar, vier keer alleen met de POR en vier 

keer met de Raad van Bestuur van Spirit. 

Er zijn in de drie jaar tal van voorstellen en 

plannen de revue gepasseerd. Ineke noemt 

enkele dingen die er voor haar uitspringen: 

Er is een checklist gekomen om te gebruiken 

bij de start van een plaatsing en er zijn be-

middelaars waar pleegouders terecht kunnen 

als ze ergens met hun pleegzorgwerker niet 

uitkomen. Ook heeft de POR uitgebreid ge-

sproken over de nieuwe regeling voor bijzon-

dere kosten. Waar mogelijk is die aangepast.  

‘Spirit heeft ons daarin nodig’, zegt Ineke. ‘Die 

extra oren en kritische blik helpt bij het maken 

van hun beleid en de uitvoering ervan.’

De POR is er niet om individuele problemen 

op te lossen van pleegouders, maar pleeg-

ouders kunnen wel met vragen, teleurstel-

lende ervaringen, kritiek en klachten bij de 

POR aankloppen. Jellichje vertelt dat de POR 

kritische geluiden heeft aangekaart bij de 

Raad van Bestuur, bijvoorbeeld over het pro-

ces bij de matching. De POR heeft met de 

Raad van Bestuur bekeken hoe de informa-

tie aan pleegouders kan 

worden verbeterd. Ook 

heeft de POR zich ingezet 

om de begeleiding door 

pleegzorgwerkers te ver-

beteren. En het waarbor-

gen van de expertise in de 

Samen Doen-teams is aan 

de orde geweest. 

‘Het is super dat de POR er is’, vindt Jellichje, 

weekendpleegmoeder van een meisje van 

vijf. ‘Pleegkinderen hebben baat bij goed toe-

geruste pleegouders die zich gesteund voe-

len door zowel collega-pleegouders als door 

verschillende organisaties waarmee ze tijdens 

hun pleegzorgavontuur te maken krijgen.’

Monique waardeert de ruimte voor eigen 

initiatief in de POR. Zo heeft de POR pleeg-

ouderavonden georganiseerd, bijvoorbeeld 

over de rechten van pleegouders. ‘De op-

komst was hoog en we kregen positieve re-

acties’, zegt Monique. ‘Het mooie is om met 

pleegouders in gesprek te gaan over hun 

eigen behoeftes. Maar ook om te zien dat 

pleegouders onderling ervaringen uitwisse-

len.’ Monique vond het leuk om samen met 

Spirit het pleegoudertevredenheidsonder-

zoek te verbeteren: ‘Nu weten Spirit en de 

POR waar pleegouders tevreden en ontevre-

den over zijn en wat ze belangrijk vinden. En 

daarmee gaan ze aan de slag.’

Pleegouderraad (POR) Spirit

Nieuwe samenstelling Pleegouderraad
De pleegdochter van por-voorzitter Ineke Kersten wordt volgend jaar 18, Ineke vindt het tijd om 
het stokje door te geven. Met haar vertrekken twee andere leden van de pleegouderraad, Jellichje  
Reijnders en Monique van Dongen. Jellichje is voor haar werk te vaak in het buitenland en Monique 
heeft geen weekendpleegkind meer. Na de verkiezingen nemen drie nieuwe leden hun plek in.

Pleegouderraad
spirit.nl/pleegouderraad
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Diverse BERICHTEN

Facebook-groep  
‘Pleegouders Spirit’

Met andere pleegouders van Spirit dilemma’s delen, elkaar helpen, 

mooie ervaringen uitwisselen, spullen in de aanbieding zetten. Uit 

het pleegoudertevredenheidsonderzoek en verschillende verzoeken 

van pleegouders aan Spirit blijkt dat er behoefte is aan een plat-

form voor onderlinge uitwisseling. Dat kan sinds kort met de beslo-

ten groep ‘Pleegouders Spirit’ op Facebook. De groep is bedoeld en 

alleen toegankelijk voor pleegouders van Spirit. Het is vooral een 

ontmoetingsplek. Vrienden of buitenstaanders kunnen geen lid 

worden of meelezen. Het is dus een ‘gesloten’ groep!

Op het moment zijn er 85 pleegouders lid en nog steeds ko-

men er aanmeldingen binnen. Er worden regelmatig berichten 

geplaatst. Van korte voorstelrondjes tot serieuze vragen, mooie, 

leuke en minder leuke ervaringen, tips en trucs; het wordt alle-

maal gedeeld binnen de groep.

Lid worden?
We ontvangen graag uw e-mailadres dat gekoppeld is aan uw ei-

gen Facebookaccount. Vermeld verder uw naam, adresgegevens 

en postcode en mail deze naar pleegzorg@spirit.nl. Daarna ont-

vangt u van ons een uitnodiging voor de Facebook-groep. Spirit 

Pleegzorg is beheerder van de groep; we laten pleegouders van 

Spirit toe tot de groep en houden de spelregels in de gaten. De 

berichten plaatsen pleegouders zelf!

Onafscheidelijke  
pleegkinderen… bij u?
Natuurlijk - broertjes en zusjes vliegen elkaar regelmatig in de 

haren. Soms kun je ze beter uit elkaar halen, maar véél vaker 

is het gewenst dat ze samen bij dezelfde pleegouders worden 

geplaatst. De enige stabiele factor die ze hebben, is elkaar.  

Spirit is daarom dringend op zoek naar pleeggezinnen die 

‘ruimte’ hebben voor een ‘dubbele plaatsing’!

Zo hebben pleegouders Erik en Mariska Min, zelf twee zonen, 

ruim vijf jaar geleden twee pleegzusjes opgevangen. De STAP-

training was nét afgerond; ze stonden klaar voor een crisisplaat-

sing met enige kans op langdurige opvang. Ze kenden bijzon-

dere verhalen over dubbele plaatsingen en wisten tegelijkertijd 

dat hier weinig plekken voor zijn. Maar Erik en Mariska stonden 

ervoor open. 

 

Erik: ‘Het was kerst en de zusjes moesten direct het huis uit. 

Na twee nachtjes in een tijdelijke opvang kwamen ze bij ons. 

De jongste was nog geen 2 jaar. Haar iets oudere zus was heel  

timide en ontfermde zich over haar zusje. Als ze bij elkaar  

waren groeide hun zelfvertrouwen.’ 

Bij elkaar blijven
Het was heel duidelijk dat deze twee meisjes bij elkaar moesten 

blijven, ook omdat er zicht was op langdurig opgroeien in dit 

pleeggezin. En nu, vijf jaar later, gaat het nog steeds goed met 

de zusjes. ‘Natuurlijk, er zijn pieken en dalen. Toch is het fijn dat 

ze hier wonen, met elkaar en bij elkaar. Al levert het feit dat ze 

op één kamer slapen de laatste tijd nog weleens wat gemopper 

op van de oudste: ze vindt de prinsessenspullen van haar zusje 

een beetje kinderachtig worden’, grinnikt Erik. 

 

Een dubbele plaatsing iets voor u? 
Neem voor meer informatie contact op met de consulenten van 

het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf via 020 - 540 04 40 of 

stuur een e-mail naar pleegzorg@spirit.nl. 
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Het filmen van alledaagse situaties bij pleeg-

gezinnen thuis levert waardevolle inzichten en 

antwoorden op. Joan van den Bosch en Anouk 

Maat, pleegzorgwerkers, zweren erbij. Anouk: 

‘We maken gebruik van de kracht van beeld. 

Dan ziet een pleegouder bijvoorbeeld dat het 

kind wel degelijk reageert, alleen niet met 

woorden.’ In 2016 loopt een proef om preven-

tief te filmen als een kind in een pleeggezin 

wordt geplaatst.

Deze methode heet ‘Video interactie bege-

leiding, gericht op hechting’ (Basic Trust). De 

meeste kinderen die in een pleeggezin terecht 

komen zijn onveilig gehecht; zij hebben niet ge-

leerd om anderen te vertrouwen. Joan: ‘Pleeg-

kinderen en pleegouders horen in feite niet bij 

elkaar, maar gaan wel een gezin vormen. Video 

interactie begeleiding richt zich op het bouwen 

aan de basisveiligheid, zodat het kind langdurig 

in een pleeggezin kan opgroeien.’

Kijken naar jezelf
Met een kleine videocamera filmen Joan en 

Anouk alledaagse situaties. Samen met de 

pleegouders bedenken ze wat wordt gefilmd. 

Ze komen twee tot vijf keer langs en bekijken 

de beelden vlak na elke filmsessie met de pleeg-

ouders. Joan: ‘Kijken naar jezelf, dat is best eng. 

Ze zien dat ze een heleboel goed doen, vaak 

hard werken en het kind niet altijd goed berei-

ken. Wij geven pleegouders extra handvatten. 

Een pleegkind met hechtingsproblemen heeft 

deze benadering nodig zodat hij opnieuw veilig-

heid leert voelen, en daardoor weer kan ver-

trouwen op zichzelf en zijn omgeving.’

Wat goed gaat wordt uitvergroot. Wat beter 

kan, daar worden pleegouders zich van be-

wust. Bij onveilig gehechte kinderen is het be-

langrijk dat een kind zich gezien, gehoord en 

gewenst voelt. Anouk: ‘Pleegouders leren ge-

drag benoemen. ‘Jij bent aan het eten’, zeg je 

dan bijvoorbeeld. Vervolgens laat je zien dat je 

leiding neemt: ‘Ik neem ook een hapje, want 

ik wil ook eten’. Een pleegkind geeft vaak sig-

nalen die pleegouders op het verkeerde been 

kunnen zetten. Een pleegkind dat ongewenst 

gedrag laat zien, doet dat niet altijd met opzet. 

Dat heeft hij zo geleerd. ‘Blijf bij mij’ en ‘laat 

mij niet in de steek’, bedoelt hij dan meestal.’

Filmen na plaatsing
Joan, Anouk en pleegouders die video interactie 

begeleiding hebben gehad, pleiten ervoor om te 

filmen vlak na de plaatsing van een pleegkind in 

een pleeggezin. Juist in het begin is het interes-

sant om met video interactie begeleiding aan de 

slag te gaan. Om een kind - dat al veel hobbels 

heeft moeten nemen - zich snel op zijn plek te 

laten voelen in het gezin. Joan: ‘We willen me-

teen inzoomen op interactie en verbindingen. In 

Met elkaar eten, een spelletje spelen, knutselen: alledaagse taferelen met interactie tussen pleegkind 
en pleegouder. Taferelen die - helaas - niet altijd soepel verlopen. Waarom eindigt een gesprek bij het 
avondeten in ruzie? Hoe komt het dat je pleegkind niet reageert op wat je zegt? Hoezo wordt je pleeg-
kind ineens woedend tijdens een bordspel? 
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Filmen tijdens het avondeten
Video interactie begeleiding, gericht op hechting

Joan van den Bosch (links) en Anouk Maat (rechts). In 2016 loopt een proef om preventief te filmen als een 
kind in een pleeggezin wordt geplaatst. 
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een vroeg stadium leren pleegouders achter het 

gedrag van hun pleegkind kijken en hoe ze hem 

of haar het beste kunnen benaderen, waardoor 

het basisvertrouwen van het pleegkind groeit.’

Natuurlijk, Joan en Anouk komen ook langs als 

pleegouders tot aan het plafond zitten. Video 

interactie begeleiding wordt dan ingezet om 

de plaatsing te verbeteren. ‘We geven tips en 

zoomen in op wat er gebeurt. De pleegzorg-

werker kijkt ook mee. En we kijken of extra 

hulp nodig is’, zegt Anouk.

Interesse?
Vooralsnog filmen Joan en Anouk voorname-

lijk in pleeggezinnen waar kinderen langere 

tijd wonen, maar ook weekend- of crisispleeg-

zorg is bespreekbaar. Belangrijk is vooral dat 

pleegouders willen bijleren. Overigens kijken 

Joan en Anouk naar mogelijkheden om video 

interactie begeleiding breder in te zetten bin-

nen Spirit, en wie weet daarbuiten. 

Interesse gewekt? Joan en Anouk beantwoor-

den graag uw vragen via vibhechting@spirit.nl. 

U kunt ook uw pleegzorgwerker om meer in-

formatie vragen. 

‘Gamal, je tas!’
 

In het pleeggezin van Gamal (13) heeft de video interactie 

begeleiding geholpen. Na een wisseltocht van tien plekken, woont 

Gamal inmiddels vijf jaar met zijn grote zus bij pleegouders Lidy 

en Paul in Purmerend. De communicatie met Gamal verliep stroef 

en werd zelfs alsmaar slechter. Joan filmde ruim een jaar geleden 

bij het avondeten, een spelletje spelen, surprise maken en chips 

bakken*. De beelden en begeleiding van Joan brachten Lidy en 

Paul bewustwording van hun eigen handelen en nieuwe inzichten 

in het benaderen van Gamal.

Paul: ‘Gamal raakt snel boos en geïrriteerd. Hij denkt vanuit het 

negatieve en begrijpt een boodschap vaak niet. Een uitleg daarna 

maakt het alleen maar erger: hij pakt één woord en vergroot dat 

uit. Ik gebruik vaak spreekwoorden, die begrijpt hij niet. We leerden 

om duidelijk en kort te zijn. Als zijn tas op de bank ligt, zeggen we 

bijvoorbeeld niet ‘Gamal, leg je tas eens in de hoek’. Maar: ‘Gamal, 

je tas.’ Dan legt hij zonder boos te worden zijn tas weg.’

Lidy: ‘Instructies kunnen we beter niet geven. Ik zei een keer: ‘Pas 

op, anders val je!’ Woedend werd hij. Vroeger heeft hij vaak te 

horen gekregen dat hij iets niet goed deed. Gamal trekt aan en 

stoot af. Het ene moment zit ie gezellig bij je op schoot, maar in 

een split second flipt ie. Daarna heeft hij spijt en is hij bang dat hij 

bij ons weg moet.’ 

Paul: ‘Dingen als hem belonen met stickers moeten we niet doen. 

Als hij geen sticker krijgt, is dat weer een afwijzing. Het gaat dus 

ook om de handelingen die we doen. Even wachten met eten 

opscheppen als hij iets aan het vertellen is. Daarmee geven we 

hem aandacht. Het terugzien van de beelden maakte ons daar veel 

bewuster van.’ 

Lidy: ‘Benoemen wat we zien, wat hij doet, wat er gebeurt. ‘Zo 

Gamal, jij gaat lekker snel zitten, het is natuurlijk je lievelingseten.’ 

De Basic Trust-methode en het filmen heeft ons enorm geholpen 

in de communicatie met Gamal. Ik vind het heel goed dat Spirit 

vlak na de plaatsing al gaat filmen. Ik zou dit ook veel liever eerder 

hebben gedaan.’

Gamal is vanwege privacy een gefingeerde naam.

* Nu Gamal in de puberteit zit, hebben Paul en Lidy weer behoefte aan video 

interactie begeleiding. Joan komt daarom opnieuw een paar keer langs. 

 De methode die de basis vormt voor video interactie begeleiding heet  

 ‘Basic Trust’. Kijk voor meer informatie op basictrust.com. 

Basic
Trust

Bij pleegouders Lidy en Paul heeft video interactie begeleiding enorm 
geholpen in de communicatie met hun pleegzoon.  



Dana (16)
…is een creatieve meid met doorzettingsver-

mogen. Ze wil graag op een teken- of schilder-

cursus. Dana heeft een zware periode achter de 

rug met veel drugsgebruik. Moeder had geen 

grip op haar. Dana doet enorm haar best om 

alles weer op te pakken. School gaat goed en 

ze heeft een bijbaantje. Ze is in het weekend 

en vakanties vaak bij haar moeder. Moeder wil 

graag betrokken worden in situaties die rond 

haar dochter spelen. Haar vader ziet ze minder. 

Dana woont in een verblijfsgroep, maar gaat lie-

ver naar een gezellig (Amsterdams) pleeggezin. 

Met regels en afspraken heeft ze geen moeite. 

Andy (10)
…is van Surinaamse afkomst. Hij zit op atletiek 

en speelt graag buiten. Andy heeft veel struc-

tuur nodig. Hij kan zijn grenzen moeilijk bewa-

ken en vindt het lastig om gezag te aanvaar-

den. Hij is in de zomer van 2014 weggelopen 

van huis, omdat er sprake was van huiselijk 

geweld. Andy heeft af en toe contact met zijn 

ouders. Voor Andy zoeken we een pleeggezin 

waar hij kan blijven tot hij zelfstandig is. De 

voorkeur gaat uit naar een pleeggezin in Nieuw 

Vennep, zodat hij op zijn school kan blijven.

Sylvester (6) 
…houdt van rennen, fietsen, klimmen, teke-

nen en bouwen met lego. Hij kan samenspelen 

maar ook zichzelf vermaken. Hij is van Suri-

naamse afkomst en heeft een oudere broer en 

drie oudere zussen. Sylvester heeft veel mee-

gemaakt, waaronder huiselijk geweld. Hij ziet 

zijn moeder en zussen af en toe. Momenteel 

verblijft hij in een pleeggezin van de Bascule. 

Sylvester heeft een pleeggezin nodig dat hem 

veel structuur, routine en duidelijkheid biedt, 

met pleegouders die veel geduld hebben.

Zeger (8) en Zoë (9)
…hebben met hun moeder in verschillenden 

landen gewoond. De vaders zijn nooit in beeld 

geweest. Zeger en Zoë zijn intelligent: ze spreken 

Engels, Frans en Duits. Zoë is een makkelijk meis-

je dat erg zelfredzaam is. Ze maakt zich zorgen 

om haar broertje en moeder. Zeger is aanhanke-

lijk en afhankelijk van zijn pleegmoeder en zijn 

zusje. Hij is een klein en tenger jongetje en heeft 

last van bronchitis. Zeger krijgt behandeling bij 

de Bascule. Zoë en Zeger hebben veel onveilige 

situaties meegemaakt. Zij kennen geen regels en 

structuur. We zoeken voor hen een pleeggezin 

dat een vaste en stabiele woonplek kan bieden. 

Gino (9)
…is een lief, zachtaardig, kwetsbaar en be-

hulpzaam jongetje. Gino zit op voetbal. Hij ge-

niet van positieve, individuele aandacht. Gino 

is veel tekort gekomen en heeft aandacht en 

liefde nodig. Het is belangrijk dat hij wordt 

gestimuleerd. Hij heeft vijf broertjes en zusjes. 

Gino’s moeder is een lieve vrouw, licht verstan-

delijk beperkt. Ze kan niet voor haar zes kin-

deren zorgen. Zijn vader woont in Suriname; 

Gino heeft geen contact met hem. Gino is mis-

handeld en getuige geweest van huiselijk ge-

weld. We zoeken een langdurig pleeggezin dat 

Gino kan stimuleren en ondersteunen bij zijn 

verdere ontwikkeling. 

Maura (13)
… zingt graag mee met Adèle en oefent op 

haar gitaar. Ze speelt op straat, doet mee met 

voetballen, houdt van zwemmen en strand-

wandelingen. Ze leest veel en houdt van die-

ren. Maura is met haar jongere broertje in mei 

2015 uit huis geplaatst, vanwege psychiatri-

sche problemen bij ouders. Maura gaat graag 

naar school, ze haalt goede cijfers. Ze houdt 

van gezond eten en verzorgt zichzelf goed. 

Maura kan gezellig kletsen, maar ook geslo-

Pleegouders
     gezocht

Voor diverse kinderen zoekt Spirit een pleeggezin voor tijdelijke of langdurige opvang. 
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Wat doet u deze zomer? 

Voor de zomerperiode van 15 juli t/m 28 augustus zoeken we pleeggezinnen die 

één of meer weken een kind willen opvangen dat wegens omstandig heden niet 

thuis kan zijn. Het gaat om kinderen van 5 tot en met 16 jaar. 

Meer weten? Neem contact op met het Servicepunt Pleegzorg en 

Verblijf via 020 - 540 04 40 en vraag naar Astrid Sjawalludin, 

of mail naar a.sjawalludin@spirit.nl.

‘Ik ga naar het strand 
       en neem mee…’

Voor meer informatie over deze kinderen kunt u bellen met het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf: 020 - 540 04 40. 
Kijk voor een uitgebreide omschrijving op pleegouders.spirit.nl. Inlogproblemen? Mail dan naar pleegzorg@spirit.nl.

ten zijn. Voor Maura zijn we op zoek naar 

een pleeggezin waar zij zich tot een gezonde 

puber kan ontwikkelen. Het pleeggezin biedt 

ruimte voor Maura om zich terug te trekken, 

en nodigt haar uit tot activiteiten of gesprek-

ken. 

Ryan (11)
… is een enthousiast en open kind, dol op 

buitenspelen, fietsen, klimmen, bouwen 

en ravotten. Hij houdt van gezamenlijke 

activiteiten en gezelligheid. Ryan zat met 

zijn grotere zus tussen strijdende geschei-

den ouders. Er was sprake van emotionele 

verwaarlozing en de kinderen hebben veel 

geschreeuw en ruzie meegemaakt. Ryan 

zit op speciaal onderwijs in Nieuw Vennep, 

inmiddels gaat hij weer graag naar school. 

Bij voorkeur blijft Ryan op deze school. Voor 

Ryan zoeken we een pleeggezin waar hij in 

elk geval tijdelijk kan verblijven, maar met 

de kans om langdurig op te groeien. Een ge-

zin dat structuur, duidelijkheid, veiligheid en 

warmte kan bieden. Hij heeft thuis weinig 

zelfstandigheid aangeleerd, want alles werd 

voor hem gedaan. 

Shayenna (14)
… is een lief, rustig meisje dat veel behoefte 

heeft aan gezelligheid en persoonlijke aan-

dacht. Ze heeft een Surinaamse achtergrond. 

Shayenna is vrij zelfstandig en haalt hoge cij-

fers op het vmbo. Ze houdt van sporten en 

dansen. In 2013 is moeder haar huis kwijt-

geraakt en trok bij oma in. Op een gegeven 

moment vertrok moeder, en oma kon de op-

voeding niet alleen aan. Als middelste kind is 

Shayenna ondergesneeuwd geraakt: ze heeft 

weinig positieve aandacht gehad. Haar vader 

is doodgeschoten toen moeder zwanger was 

van Shayenna. We zoeken voor Shayenna een 

pleeggezin dat haar veel liefde, warmte, veilig-

heid, structuur en stabiliteit kan bieden.

Dana (14) en Amel (8)
… zijn gezonde en sportieve meisjes. Ze doen 

het goed op school. Dana en Amel zijn Neder-

lands-Marokkaans. Ze hebben veel vriendinnen 

waarmee ze graag (buiten) spelen. Dana houdt 

van sporten en shoppen. Alem knutselt en te-

kent graag. Ze wonen sinds oktober 2013 niet 

meer bij hun moeder; ze zijn toen op verzoek 

van hun moeder samen met hun oudere zus 

uit huis geplaatst. Hun ouders zijn gescheiden 

en hier is veel huiselijk geweld en onrust mee 

gepaard gegaan. Het is van belang dat de meis-

jes naar een pleeggezin gaan waar zij langdu-

rig kunnen wonen. Contact met ouders is be-

langrijk en het pleeggezin staat open voor de 

wensen die vader vanuit zijn islamitische geloof 

heeft, vooral wat betreft het eten van halalvlees.

Victor (7) (Herhaalde oproep)

…is een leuk en intelligent jongetje. Hij is leer-

gierig, praat graag en goed, houdt van contact 

en geniet van persoonlijke aandacht. Victor kan 

goed alleen spelen met bijvoorbeeld lego, maar 

ook buiten kan hij zich goed vermaken. Verder 

is Victor geïnteresseerd in auto’s. Hij kent vrijwel 

alle merknamen uit zijn hoofd. Hij is gek op de 

natuur. Victor is aan het overleven, ziet en hoort 

alles en laat sociaal wenselijk gedrag zien. Hij 

heeft op verschillende plaatsen gewoond. Eens 

in de zes weken heeft Victor contact met zijn 

vader en moeder. Voor Victor zoeken we een 

pleeggezin waar hij langer kan wonen. Voor Vic-

tor is het belangrijk dat er geen leeftijdgenootjes 

in hetzelfde huis wonen.

23Binding | april 2016



De digitale Kurt (6) heeft een tablet waarop hij 

spelletjes speelt. Ook de Wii en de Nintendo 

DS zijn erg in trek bij de kleine kleuter. Hij is 

er vaardiger mee dan menig volwassene en 

weet precies hoe het werkt. Zijn lievelingsspel? 

‘Politiespelletje. Dat is een spelletje waarbij je 

met een politieauto moet racen en boeven 

moet vangen.’

Even lijkt het of zijn grote broer Jeremy van 9 

jaar de enige in de kamer was, tot ineens het 

ondeugende hoofd van Kurt verschijnt. Flink 

verkouden kruipt hij onder een tafel vandaan. 

Samen met zijn broer nestelt hij zich op de 

bank. Kurt komt maar moeilijk op de leuning, 

maar het lukt hem toch. ‘Eigenlijk mag dat 

niet’, zegt hij terwijl hij verwoede pogingen 

doet om zich op de leuning te hijsen, ‘maar 

misschien mag het nu wel.’ Opa bevestigt. Er is 

bezoek en dan is alles even een beetje anders. 

Als op Spotify het favoriete liedje van zijn broer 

wordt gespeeld, weet Kurt ook iets te vertellen 

over muziek. Zijn voornaam is namelijk niet 

zomaar toevallig door zijn vader en moeder 

gekozen. En zijn tweede naam ook niet. Kurt 

Donald heet hij. De echte kenners weten dan 

wel waar zijn moeder vroeger veel naar luisterde: 

Nirvana met Kurt Cobain. ‘Mijn favoriete 

nummer is Smells like teen spirit!’ roept Kurt.

Op de foto wil hij graag al zijn knuffels hebben, 

op zijn bed. Hij gaat er helemaal voor zitten 

en poseert alsof hij dit dagelijks doet. Daarna 

laat de zesjarige Kurt graag nog even zien hoe 

goed hij kan lezen. Zonder fouten leest hij 

van een blaadje de woorden voor. Bij langere 

woorden hoor je eerst de beginletter en dan 

volgt de rest, waarna hij het hele woord nog 

eens herhaalt. ‘B-oom, boom’, zegt hij trots.

Racen en boeven 
vangen 
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In deze rubriek vertellen 

pleegkinderen iets leuks over 

zichzelf. U kunt uw pleegkind 

aanmelden bij de redactie via 

communicatie@spirit.nl.


