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Nieuws en tips
De wereld van: Alicia
En nog veel meer…

Inhoud

MMY (9) ZOEKT

Al een aantal keren namen we u als lezer mee in
de dilemma’s van mensen die betrokken zijn bij
pleegzorg. Ditmaal kunt u lezen wat het dilemma
van een kinderrechter is. “Het belang van het kind
staat altijd voorop’ geeft de titel aan. Een collega
zei mij ooit dat we maar nooit meer moesten
zeggen dat we handelen vanuit het belang van het
kind omdat in sommige zaken iedereen anders wil
handelen, maar we dat allemaal doen omdat we
vinden dat ons eigen idee in het belang van het
kind is. Ouders die vinden dat het in het belang
van het kind is om thuis te wonen. Pleegouders die
het in het belang van het kind belangrijk vinden
dat het kind nog bij hen blijft. Een gezinsmanager
die in het belang van het kind een onderzoek wil
laten doen. Een pleegzorgbegeleider die het in het
belang van het kind vindt om rust en stabiliteit te
ervaren. Waarschijnlijk hebben alle partijen (deels)
gelijk. Aan de rechters de schone taak om beslissingen
te nemen. Op pagina 10 leest u hun verhaal.
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PM verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis toegezonden
aan (aspirant) pleeggezinnen, begeleiders en andere betrokkenen bij pleegzorg van Juvent, Jeugd & Opvoedhulp Zeeland.
Redactie Andrea Klap, Jeroen Rempt, Mirjam de Smet,
Gerdien Maljaars, Debby van ‘t Westende en Sandra Flipse.
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Hildie: “Ik kan zeggen dat ik een persoonlijke
groei heb doorgemaakt, sinds wij de KiM-training
van Juvent hebben afgerond.”

Supergewoon of gewoon super?

Sfeer proeven bij…

P 10.11

Het dilemma van…

Campagne

Juvent
info@juvent.nl
Crisisnummer: 06-22 93 88 89
www.juvent.nl

“De belangen van het kind en zijn veiligheid staan
bij onze beslissingen altijd voorop.”

Concept en uitvoering www.studioRAVEN.nl
Fotografie De geportretteerde personen in deze
uitgave hebben geen relatie met het onderwerp,
tenzij expliciet vermeld.
Tips Heeft u tips of vragen naar aanleiding van PM?
Heeft u onderwerpen die u graag aan bod ziet komen?
Laat het ons weten: mail naar pm@juvent.nl

Regiokantoor Zeeuws-Vlaanderen
Jacob Catsstraat 7, Terneuzen (tel: 0115-643030)
Regiokantoor Walcheren
Prins Bernhardstraat 4, Middelburg (tel: 0118-632900)
Regiokantoor Oosterschelderegio
Beukenstraat 62, Goes (tel: 0113-237066)

Vanuit Juvent

Vakantiegezinnen

gezocht!

Europa Kinderhulp: een stichting die al meer
dan 50 jaar kansarme, kwetsbare kinderen uit
diverse Europese landen laat genieten van een
onbezorgde vakantie.
Kinderen zoals Amani, die thuis nooit buiten kan spelen.
Enerzijds omdat ze in een flat 3-hoog-achter in het centrum
van Berlijn woont. Anderzijds omdat zij dagelijks na school
voor haar broertje en zusje moet zorgen, omdat haar alleenstaande moeder 2 banen heeft om het gezin te kunnen
onderhouden.
Kinderen die gemeen hebben dat ze kansarm en/of kwetsbaar zijn, door een verscheidenheid aan redenen. Ze komen
bijvoorbeeld uit gezinnen met grote sociale en/of financiële
problemen, uit grote gezinnen met een krappe behuizing,
of ze wonen in buurten die geen enkele speelruimte bieden.
In totaal heeft Europa
Kinderhulp in de afgelopen
jaren aan zo’n 100.000
kinderen uit binnen- en
buitenland een vakantie
kunnen bieden. Deze kinderen
verblijven, in de zomervakantie, ruim 2½
week bij Nederlandse
vakantiegezinnen. Veel van
deze kinderen zijn jaren
achtereen in de zomervakantie bij hun vakantieouders geweest en hebben hierdoor de mogelijkheid
gekregen een andere, positievere kijk op het gezin en de
samenleving te krijgen.
Wij horen geregeld dat potentiële vakantiegezinnen ook geïnteresseerd zijn in pleegouderschap. Er zijn zeker raakvlakken:
je trekt je voor een kortere of langere periode het lot aan
van een kind met een ietwat kleurloos bestaan. Je geeft het
kind weer de mogelijkheid kind te kunnen zijn! Ook aan de
slag als vakantiegezin?
Kijk voor meer informatie op
www.europakinderhulp.nl
of bel 0118-627974

Vanuit Juvent
Ruud Stevens
wordt opvolger
Hein Abbing
als bestuurder
Juvent
In de persoon van Ruud Stevens heeft Juvent een opvolger gevonden voor Hein Abbing die begin volgend
jaar de organisatie verlaat. Jan Bergen, voorzitter Raad
van Toezicht Juvent: “We zochten een verbindende man
of vrouw, met sterke communicatieve eigenschappen
zowel in de communicatie binnen Juvent als naar buiten
toe. In de heer Stevens hebben we iemand gevonden die
open en helder communiceert, blijk geeft van kennis van
zaken, goed kan luisteren en het initiatief neemt. Tevens
heeft hij veel kennis van de jeugdzorg en ervaring met
veranderingsprocessen.”
De Raad van Toezicht koos unaniem voor Stevens die
voor een periode van 4 jaar wordt aangesteld als nieuwe
bestuurder van Juvent. Na 3 jaar zullen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur evalueren en een plan maken
voor de toekomst. Ook de adviezen van het Managementteam en Medezeggenschapsraden wezen unaniem
Stevens aan als de opvolger van Hein Abbing.
Ruud Stevens is momenteel directeur Volwassenenzorg
bij Triade (gehandicaptenzorg, jeugdzorg en geestelijke
gezondheidszorg) in Flevoland en zal per 1 januari 2016
gaan starten bij Juvent.

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft MST (Multi Systeem Therapie) opgenomen in haar databank op het
hoogste niveau (effectief volgens sterke aanwijzingen). MST is de enige behandeling voor deze doelgroep in
deze hoogste categorie.

Gigi & Mik

MST is een bewezen effectieve behandeling voor jongeren
van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen (weglopen, spijbelen, pesten, intimideren, geweld thuis of op
straat, alcohol- drugs- en ander middelengebruik), bij wie
plaatsing dreigt in de (gesloten)jeugdzorg. Vaak is er sprake
van een combinatie van verschillende gedragsproblemen,
die vervolgens uitmonden in crimineel gedrag (dealen,
diefstal, vandalisme en loverboy-problematiek).
MST is wereldwijd met 500 teams actief (waaronder 1 in
Zeeland bij Juvent!) in 15 landen. In de 10 jaar dat MST in
Nederland actief is, zijn hier al meer dan 5000 jongeren

succesvol geholpen. MST is vaak de laatste stap om uithuisplaatsing, gedwongen opname of detentie te voorkomen.
Ingrid Roelvink, directeur MST-Nederland: “De hoogste vermelding in de databank van het NJi, bevestigt hoe krachtig
en effectief de MST therapie is. Uit onafhankelijk onderzoek
blijkt na MST therapie nog 96% van deze jongeren thuis
te wonen en 94% van hen niet vervalt in de oude gedragsproblematiek. Zij gaan een kansrijke toekomst tegemoet.
Dat is niet alleen winst voor de jongere, maar ook voor de
samenleving.”

Een nieuwe grote broer, door Evelien Drop. Als het muisje
Mik zijn papa in het grote bos kwijtraakt en verdwaald, krijgt
hij onderdak bij dwerghamstertje Gigi en haar mama. Het is
lang geleden dat Mik in een huisje heeft gewoond. Zijn papa
vindt het namelijk moeilijk om goed voor Mik te zorgen.
Dan krijgt Mik een idee. Kan hij misschien een tijdje bij Gigi
en haar mama gaan wonen? Gigi & Mik is een prachtig
geïllustreerd prentenboek dat (pleeg)kinderen tussen 4 en
6 jaar ondersteuning kan bieden bij de uitleg over pleegzorg. Tevens is dit boek ook voor kinderen en ouders zónder
ervaring met pleegzorg zeer vermakelijk. ISBN: 978-94-0220-843-6
Uitgever: Boekscout

Sponsor?

Pleegoudervoogdij

Op de website van Juvent zijn we een bibliotheek aan
het bouwen met daarin waardevolle documenten
voor onze pleegouders. Recent hebben we aan deze
bibliotheek een document toegevoegd waarin we een
overzicht geven van mogelijke sponsoren die kunnen
helpen bij het financieren van een sport, verbouwing
of een nieuwe fiets.

Als het perspectief voor het pleegkind op terugkeer naar de
eigen ouders niet meer aanwezig is, dient de vraag zich aan
of het kind permanent bij jou in het gezin kan blijven. Als
het antwoord daarop ja is, dan ligt het voor de hand om
na te denken over de vraag of je ook het gezag zou willen
dragen over jouw pleegkind. Voordat je hierover kunt
beslissen, wil je natuurlijk weten wat de gevolgen zijn, als je
het gezag over het kind aanvraagt. Meer informatie? Bestel
de folder pleegoudervoogdij via de website van Pleegzorg
Nederland of vraag hem op bij je pleegzorgbegeleider!

Benieuwd wat er nog meer in de bibliotheek staat?
Ga naar: www.juvent.nl/pleegouders/pleegouders/
bibliotheek.htm

Ruud Stevens

MST op het hoogst haalbare
niveau erkend door NJI

www.pleegzorg.nl/voor-pleegouders/pleegoudervoogdij/
Hein Abbin
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Sfeer proeven
bij Ko en Hildie

Het regent pijpenstelen onderweg naar het adres
van de familie Brand. Niets doet denken aan de
nazomers die Domburg in september rijk is. Met
een stap over de drempel van de voordeur, lijkt het
ker,
recamedewer
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alsof de warmte van dit relatief nieuwe pleeggezin
een voorbode voor het weer is; de zon begint te
schijnen! Ko en Hildie Brand laten je thuis voelen
in hun knusse Domburgse woning en vertellen
openhartig over hun ervaringen.

“Ik kan zeggen dat ik een persoonlijke
groei heb doorgemaakt, sinds wij
de KiM-training van Juvent hebben
afgerond.”

Hildie: “Als leerkracht in het basisonderwijs wordt
elk jaar naar mijn persoonlijk ontwikkeltraject gevraagd.
Ik kan zeggen dat ik een persoonlijke groei heb doorgemaakt,
sinds wij de KiM-training van Juvent hebben afgerond en
we ons eerste pleegkind inmiddels een half jaar onder onze
hoede hebben. Ik ben dan ook ontzettend veel gaan lezen
over de ontwikkeling van pleegkinderen. Dat in combinatie
met mijn onderwijsachtergrond maakt dat ik op beide vlakken
gegroeid ben en deze in de praktijk goed kan toepassen.
Het een versterkt het ander.”
Een bevriend pleegouder-echtpaar bracht ze in eerste
instantie in aanraking met het pleegouderschap. Ze waren
geraakt door het plezier en geluk dat ze zagen bij de pleegkinderen van dit gezin. “Het is gewoon een gezin, en de
kinderen draaien mee in de gewone dingen die het gezinsleven met zich meebrengt”, aldus Ko en Hildie.

Ko was het daar minder mee eens: “Ik zag de vakantieperiode als een periode waarin je een heel jaar het tekort
aan aandacht voor je eigen kinderen goedmaakt in die paar
zomerweken. Dan heb ik liever dat je het hele jaar door iets
betekent voor een kind in nood”. Ondanks de heftigheid
van de geschetste situatie waarin pleegkinderen kunnen
verkeren, schrok dat hen niet af op de bijeenkomst in
Sluiskil. Sterker nog; ze waren daardoor vastberadener dan
voordien. Ze zijn het er over eens: In de drukte van hun
eigen gezin past een kind dat hierin mee kan gaan.
Ko: “Mijn stelligheid en de onderwijskundige en didactische
vaardigheden van Hildie, en de planning in ons gezin van
vier kinderen (nu vijf) brengt ons balans.”
Ze zorgen nu een half jaar voor een meisje van net drie jaar
oud. “Hoe het gaat?”, zegt Ko: “Het valt niet tegen. Het is
onze eerste plaatsing, dus we kunnen het niet vergelijken
met andere situaties. In ons geval is het relatief makkelijk.
De omgang en communicatie met de biologische ouders
verloopt volgens afspraak. De pleegzorgbegeleider is gepokt
en gemazeld in het vakgebied, wat het voor ons alleen
maar fijner maakt”. Hun pleegdochter doet het goed in het
gezin. Ze zien dat ze groeit in haar ontwikkeling. Hildie:
“Natuurlijk heeft ze een rugzakje dat je nooit helemaal leeg
kunt maken. Anderzijds blijft het gewoon een kind van drie
in een fase in haar ontwikkeling die soms lastig is. Iedere
ouder kan beamen dat een peuter in sommige perioden
wat minder makkelijk is. We zien het als onze taak om haar
bagage verder te vullen met een opvoedkundig fundament
en leuke dingen in het leven. Plezier en het genot van een
gezinsleven. Zolang je er je energie uit haalt is het goed.
In ons gezin zijn de glazen halfvol!”.
Tekst: Debby van ‘t Westende
Fotografie: Ineke Houmes (Fotografien)

Eind 2014 stapten ze in de auto voor de informatieavond
van Juvent in Sluiskil. Hildie: “Ik speelde al langer met de
gedachte om kinderen in de vakantieperiode op te vangen”.
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De wereld van
Een nieuw bed, een nieuwe klok, nieuwe
huisdieren, nieuwe grote mensen en nieuwe
kinderen om mee in een huis te wonen. Er verandert
veel in de wereld van een pleegkind. In deze rubriek
laten pleegkinderen ons hun wereld zien met foto’s
die zij zelf hebben gemaakt. Wil je ook met je foto’s
in PM? Stuur dan een e-mail naar pm@juvent.nl
Kijk deze keer mee in de wereld van Alicia.
Zij is elf jaar en woont in een pleeggezin
in Nieuwerkerk.

Alicia
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Het dilemma van...

“De belangen van het kind
en zijn veiligheid staan bij
onze beslissingen altijd voorop.”
Jullie nemen belangrijke beslissingen die mede
bepalend zijn voor een pleegzorgsituatie. Welke
afwegingen spelen daarbij een rol?
“Wij moeten regelmatig beslissen of een kind dat in zijn
ontwikkeling wordt bedreigd nog bij de ouders kan blijven
wonen, dan wel of het beter is dat het (tijdelijk) uit huis
wordt geplaatst. Dat zijn lastige beslissingen die niet
gemakkelijk worden genomen want je haalt een kind
liever niet uit zijn vertrouwde omgeving weg. Meestal
gaat er een uitvoerig onderzoek aan vooraf waar we de
informatie uit kunnen halen die van belang is voor onze
beslissing. Daarnaast wordt er op zitting geluisterd naar de
argumenten van de ouders. Soms kan meer hulp binnen
het gezin een uithuisplaatsing voorkomen. Het komt echt
ook voor dat de situatie zo dringend is dat we direct tot een
uithuisplaatsing moeten beslissen. Dan gaan we in eerste
instantie alleen af op de informatie die we ontvangen van
de betrokken instanties en horen we de ouders en eventueel
het kind, pas achteraf. Gelukkig komt dat niet heel vaak voor.
De belangen van het kind en zijn veiligheid staan bij onze
beslissingen altijd voorop.
Als een kind uit huis wordt geplaatst heeft opvang in een
pleeggezin altijd de voorkeur, het liefst binnen het eigen
netwerk. Helaas zijn er niet altijd pleeggezinnen beschikbaar en moet er soms een alternatief worden gekozen. Bij
nieuwe uithuisplaatsingen houden we de termijnen altijd
kort om regelmatig te kunnen evalueren of het kind al terug
naar huis kan. Naarmate de uithuisplaatsing langer duurt en
het perspectief van het kind duidelijker wordt, worden ook
de termijnen meestal langer. Als een kind langer dan een
jaar in een pleeggezin heeft gewoond wordt ook naar de
pleegouders geluisterd.”
Wat is daarbij jullie grootste dilemma?
“Soms is het belang van een kind lastig te bepalen. Kinderen
zijn altijd heel loyaal naar hun eigen ouders. Een kind
wil vaak bij de ouder blijven, ook al kan die ouder niet
goed voor het kind zorgen. Een breuk met die ouders kan
dan ook schadelijk zijn. Je hoopt dan dat dat zo beperkt
mogelijk blijft en dat de voordelen van de uithuisplaatsing

uiteindelijk opwegen tegen de nadelen, maar helemaal zeker
weet je dat niet altijd. Anderzijds is het soms ook lastig als de
ouders hun leven inmiddels weer op orde hebben, maar er
inmiddels zoveel tijd is verstreken dat het niet meer verantwoord is het kind weer van opvoedsituatie te laten wisselen
en het bij hen terug te plaatsen. Zeker aan ouders die er heel
hard aan hebben gewerkt, is dat dan moeilijk uit te leggen.
Moeilijk zijn ook situaties waarbij een kind in meerdere
pleegsituaties niet lijkt te passen en steeds weer opnieuw
ergens moet starten.”
Hoe overwinnen jullie uiteindelijk dit dilemma?
Wie kan jullie hierbij helpen?
“Als we niet direct op zitting kunnen beslissen, nemen
we de tijd om er nog eens rustig over na te denken. Bij
moeilijke beslissingen, zoals het beëindigen van gezag van
een ouder, beslissen we vaak met drie rechters. Dan kan
je samen met de griffier alle voors- en tegens op een rijtje
zetten en argumenten uitwisselen. Daarbij luisteren we naar
de ouders, betrekken we de adviezen van de Raad voor
de Kinderbescherming, de informatie van de instelling die
de ondertoezichtstelling uitvoert en hebben we soms ook
informatie van betrokken hulpverleners. Verder bespreken
we regelmatig zaken met elkaar en kunnen we altijd bij collega’s binnenlopen om van gedachten te wisselen. Gelukkig
hebben we een hele organisatie achter ons en staan we er
niet alleen voor!”
Hebben jullie wel eens een verkeerde beslissing
genomen?
“Wij proberen met alle informatie die we krijgen om voor
het kind de beste beslissing te nemen. Er zijn geregeld
zaken waarbij het niet geheel duidelijk is wat nu het beste
is. Toch moet er dan een knoop worden doorgehakt. Het
kan zijn dat achteraf blijkt dat een beslissing tot niet of
onvoldoende verbetering in de situatie van een kind heeft
geleid. Dan denk je wel ‘hadden we dit of dit moeten doen’.
Of het dan verkeerde beslissing is geweest, is moeilijk vast te
stellen omdat je niet weet hoe een situatie zou zijn geweest
als er een andere beslissing zou zijn genomen.”
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Hadden jullie 10 of 20 jaar geleden in uw vak
dezelfde dilemma’s? Wat is er veranderd in de
afgelopen decennia?
“We zijn alle drie nog niet zo lang kinderrechter dat we
deze vraag makkelijk kunnen beantwoorden. Vroeger was
de rol van de kinderrechter groter, maar de wetgever heeft
dat al jaren geleden veranderd en wij hebben die periode
niet meer meegemaakt. De laatste tijd zien we wel dat er
toenemende aandacht is voor problematische echtscheidingen
(vechtscheidingen) en dat dit ook leidt tot meer ondertoezichtstellingen en in een enkel geval ook tot uithuisplaatsingen. Het is goed dat deze aandacht er is want gebleken is
dat kinderen in zo’n problematische scheidingssituatie veel
schade kunnen oplopen.”
Liggen jullie er ‘s nachts wel eens wakker van?
“Nee we liggen er niet wakker van maar er zijn zeker hele
heftige of verdrietige gevallen waaraan je ook in je thuissituatie nog geregeld denkt. Sommige dingen die je leest in een
dossier of meemaakt op een zitting moet je echt verwerken
en dat kost de ene keer meer tijd dan de andere.”
(Pleeg)ouders hebben vast ook dilemma’s. Wat
zouden jullie hen willen meegeven?
“Als een kind in een pleeggezin is geplaatst is het voor dat
kind heel belangrijk dat de verstandhouding tussen ouders

6 jaar rechter waarvan 2 jaar
kinderrechter (voorheen en nog
steeds strafrechter), werkzaam bij
rechtbank Zeeland-West Brabant loca
tie
Middelburg, hobby’s: hardlopen en
bootcamp, moeder van 2 kinderen

en pleegouders goed is. Dan moet je soms in het belang
van het kind heel veel overwinnen om toch het gesprek met
de ander aan te gaan. Dat zijn vaak lastige situaties. Probeer
dan zoveel mogelijk uw eigen reserves en bezwaren opzij te
zetten en te bedenken hoeveel makkelijker het voor het kind
is als alle volwassenen om hem heen op een lijn zitten en de
zelfde boodschap uitstralen.”
En tot slot: welk dilemma denken jullie dat pleegkinderen het meest bezighoudt?
‘Een kind wil natuurlijk het liefst dat alles normaal of in elk
geval duidelijk is. Vaak is dat niet het geval en zitten pleegkinderen klem tussen hun loyaliteit naar de eigen ouder en
de vraag of ze niet beter in het pleeggezin kunnen blijven.
Ook is niet altijd duidelijk hoe lang ze in het pleeggezin
zullen blijven. Dan is het moeilijk een goede band met de
pleegouders op te bouwen. Sinds 1 januari 2015 biedt de
wet meer mogelijkheden om sneller duidelijk te krijgen waar
de pleegkinderen verder zullen opgroeien. Hopelijk gaat dit
voor die kinderen positief uitpakken.”

Tekst: Mirjam de Smet
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#Supergewonemensen

Landelijke campagne
slaat aan!
De start van de nieuwe landelijke wervingscampagne vond
in september plaats. En niet ongemerkt! In november bleek
de teller op 6000 aanvragen voor een informatiepakket te
staan. Dat is landelijk een groot succes.
Zeeland
Juvent heeft in Zeeland deze campagne regionaal
uitgedragen. Zo was de campagne supergewonemensen
gezocht in de week van de pleegzorg ‘site van de week’ op
de Zeelandnet-startpagina. Met 90.000 unieke bezoekers
per dag, zijn we goed in het vizier van de Zeeuw gekomen.
Juvent stond op de weekmarkten van Goes, Middelburg
en Terneuzen met een wervingsteam; had uitzendtijd bij
Omroep Zeeland tv en radio en was die week 4 keer te
horen bij WalcherenFM96. Dat resulteerde in ongeveer 250
informatiepakketaanvragen.
Sponsorborden
In de regio zijn we flink aan het inzetten op de juiste middelen
op de juiste plaats om een zo efficiënt mogelijk effect in
Zeeland te krijgen. Juvent wil dat de komende drie jaar de
campagne zichtbaar is en blijft onder de Zeeuwen. De inzet
van sponsorborden bij sportverenigingen blijkt daarin een
goede keuze. Bij sportverenigingen komen gezinnen, is vaak
een familiegevoel en wordt veel genetwerkt. Ook worden veel
foto’s gemaakt. Zelfs bij de grote clubs komen we wellicht
nog eens in beeld als er regionale televisieverslagen worden
uitgezonden.
De borden worden weggezet tegen een maatschappelijk
tarief, waarbij Juvent de productie van de borden op zich
neemt en de verenigingen de borden ‘om niet’ plaatsen.
Al veertien verenigingen hebben een sponsorbord besteld of
inmiddels geplaatst. De komende drie jaar heb je grote kans
dat je een bord tegenkomt. Dat is pas maatschappelijke
betrokkenheid als je het ons vraagt!

Informatieavonden
We merkten dat - na de week van de pleegzorg- de informatieavonden drukker bezocht werden. De informatieavond
van de regio Walcheren was zelfs afgeladen; geen stoel
bleef onbezet. Er is een duidelijke groei te merken in het
aantal intakes. Al met al moeten we niet te vroeg juichen.
Gaandeweg het traject van werving, voorbereiding en selectie
vallen nieuwe aspirant-pleegouders af. Zaak voor de werver
om continu de aandacht te blijven vestigen op het pleegouderschap. Van alle zaadjes die we nu planten met deze
wervingsactie (de campagne van supergewonemensengezocht loopt nog drie jaar) plukken we later pas de vruchten.
Voor werving is en blijft een lange adem nodig.
Publiciteit
Steeds vaker worden (pleeg)ouders zelf door de media
benaderd of weten zij zelf de weg naar publiciteit te vinden.
Jeroen Rempt, Communicatieadviseur bij Juvent: “Extra
aandacht is natuurlijk mooi meegenomen en helpt Juvent
bij haar zoektocht naar nieuwe pleegouders. Zorg er wel
voor dat iedereen in het netwerk rondom een (pleeg)kind
tijdig op de hoogte wordt gebracht zodat niemand wordt
verrast met een artikel, reportage of post op Facebook.
Check ook altijd even of er toestemming is: een leuke foto
bij een artikel is zo gemaakt maar de privacy van het kind
staat natuurlijk altijd voorop!”

Ook meehelpen?

Campagne
ISMAEL (2) ZOEKT

EEN PLEEGMOEDER
DIE OOK VROLIJK
WORDT VAN NIJNTJE
IN DE SNEEUW

SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL

JIMMY (9) ZOEKT
EEN PLEEGVADER
DIE AF EN TOE
EEN POTJE WIL
VOETBALLEN
IN DE TUIN

TOPRAK (6) ZOEKT

SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL

SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL

EEN PLEEGVADER
DIE WEET HOE JE
SNEL EEN
PAARDENSTAART
KUNT MAKEN

YUSUF (10) ZOEKT
EEN PLEEGVADER
OM SAMEN
HARRY POTTER
TE LEZEN VOOR
HET SLAPEN

REIN (7) ZOEKT

EEN PLEEGGEZIN
WAAR ZE AF
EN TOE SAMEN
FRIETJES ETEN

SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL

SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL

SOFIE (8) ZOEKT
EEN PLEEGMOEDER
DIE AF EN TOE EEN
LIEF BRIEFJE
IN HAAR
BROODTROMMEL
STOPT

JORDY (17) ZOEKT
EEN PLEEGVADER
DIE HEM KAN
VOORDOEN
HOE JE EEN
STROPDAS STRIKT

AICHA (6) ZOEKT
EEN PLEEGMOEDER
DIE DE
ALLERLEKKERSTE
MUFFINS
KAN BAKKEN

SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL

SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL

SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL

Het delen van uitingen via social media (of het zichtbaar plaatsen van een campagneposter) juichen we
van harte toe! Wil je meehelpen? Stuur een e-mail
naar: DvantWestende@juvent.nl
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Campagne

Eet-mee actie geslaagd!
In de Week van de Pleegzorg aten verschillende wethouders en ambtenaren van de Zeeuwse gemeenten
mee bij een pleeggezin van Juvent. Zo ook wethouder Saskia Szarafinski en beleidsambtenaar Otto
Recourt van de gemeente Middelburg. Zij schoven
aan bij pleegmoeder Desi.
Binnenstappen en een gedekte tafel treffen; dat gebeurt
niet iedereen dagelijks. De Oosterse geuren komen je vanuit
de keuken tegemoet. Iets in de geur doet vermoeden dat
het geen Conimex-maaltijd is. “Dat klopt”, zegt Desi. “Ik
ben getrouwd geweest met een man van Indische afkomst,
ik ben wel bekend in de Indische keuken”. De tafel staat vol
met nasi, bami, kroepoeks en satehs. Hoeveel meer mensen
hier gaan aanschuiven? “Nee hoor, we zijn compleet”,
lacht Desi. Op uitnodiging van regiomanager Walcheren,
Andrea Klap, is wethouder Saskia Szarafinski (portefeuille
Zorg, Welzijn en Volksgezondheid
én voorzitter Taskforce Jeugd)
samen met beleidsmedewerker
Otto Recourt aangeschoven. Om
te zien hoe het reilt en zeilt in een
pleeggezin. Maar ook om te horen
hoe pleegouders de transitie in de
Jeugdzorg ervaren.

woensdag

14

oktober

Gemeente Middelburg:
Otto Recourt & Saskia Sarafinski
Bij wie: Desi Schutte
Wanneer: 14 oktober, 18.00 uur
Wie: Andrea Klap

als alle andere leeftijdsgenootjes. “Daar kun je eindeloos
shoppen voor weinig”, zo stelt Michaela.

maandag

12

oktober

Quote Juvent op Twitter:
“Wethouder @CLiefting
at mee bij een pleeggezin. “Een veilig thuis
voor een kindje die dat echt nodig
had, zo natuurlijk, zo bijzonder!”

Desi is alleenstaande pleegmoeder en heeft een puberpleegdochter van 13. Michaela is al 9 jaar bij Desi en noemt
haar ook ‘mama’. Ze zijn sinds dit weekend nog maar met
zijn tweetjes, want een van de kinderen van Desi gaat op
zichzelf. Michaela heeft een tomeloze interesse voor rugby,
voetbal en natuurlijk shoppen. Het liefst in de Primark, net

14

oktober

13

oktober

Gemeente Sluis:
Wethouder Albert de Bruijn
Bij wie: Fam Voswijk
Wanneer: 13 oktober, 17.30 uur
Wie: Antoon Zwart

Quote Juvent op Twitter: “Wethouder de Bruijn
van @gemsluis at mee in een pleeggezin van
@Juventjeugdhulp. “Geweldig, wat gezellig,
wat lief. Fijn dat dit bestaat!”

Gemeente Goes:
Wethouder Derk Alssema
Bij wie: Familie Poleij- de Koe
Wanneer: 14 oktober, 17.30 uur
Wie: Monique Bastinck

donderdag

Quote Derk op Twitter: “Vanavond in kader van
#weekvandepleegzorg meegegeten met een
pleeggezin @Juventjeugdhulp. Goed om de
praktijk te horen en te zien! #respect!”
Desi werkte tot voor kort bij Juvent. Eerst via een aanleunproject waarbij ze 20 uur werkte en 24 uur bereikbaar
was. Later op de Buitenhovelaan. “Dat laatste, werken met
pubers, dat is pas topsport”. “De zorg voor pleegkinderen
is heerlijk, maar brengt ook veel met zich mee. Je krijgt niet
alleen een pleegkind, maar ook de biologische familie erbij”.

donderdag

15

oktober

Desi is al bijna 25 jaar actief in het pleegouderschap. “Ik
heb al zes pleegkinderen voor lange tijd opgevangen. Alle
kinderen komen nog steeds bij mij over de vloer. Zonder
verplichtingen overigens. Twee ervan zijn getrouwd en
hebben zelf kinderen. Ze komen nog altijd en ik sta ze met
raad en daad bij”.

dinsdag

Quote Saskia in de nieuwsbrief Juvent:
“Saskia Szarafinski: “Pleegouders moeten zich
niet hoeven bezighouden met bijzaken.”

Gemeente Terneuzen:
Wethouder Cees Liefting
Bij wie: familie Otjes
Wanneer: 12 oktober,12.00 - 13.30 uur
Wie: Antoon Zwart

woensdag

Gemeente Veere:
Wethouder Maas
Bij wie: Familie A. de Joode-van Kuyk
Wanneer: 15 oktober, 12.15 uur
Wie: Andrea Klap

Quote Juvent op
Twitter: “Wethouder
@ChrisMaas van de
@Gemeente_Veere at
mee in een pleeggezin:
“We moeten pleeggezinnen ontzorgen”.
Michaela valt Mieke ongeduldig bij: “Heb je het al over de
fiets gehad? Of over mijn bril”? Desi: “Ze heeft het over de
kostenvergoeding. Voor een fiets krijg je maar € 175,- vergoed.
Ook voor een bril is de toelage niet toereikend.” Szarafinski
valt bij: “We zijn bezig met een Zeeuwse regeling, die voor
iedereen geldt. Net als we bij het armoedebeleid hebben
gedaan”. Ook Otto Recourt ziet dat in de vergoeding verschillen bestaan. Andrea Klap legt uit wat er in de transitie
gaande is: “Vroeger verliep de bijzondere kosten regeling
via Intervence. Met de overgang naar de gemeente is de
verantwoording bij Juvent terecht gekomen. Het potje met
geld voor die kostenregeling is alleen niet meegekomen.

15

oktober

Gemeente Hulst:
Wethouder Frank van Driessche
Bij wie: Fam. Van Goethem – Langeraert
Wanneer: 15 oktober, 17.30 -18.00 uur
Wie: Antoon Zwart

Quote Antoon Facebook:
“Goed om te zien dat wethouder van den Driessche
zo ontzettend geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van een pleeggezin. Hij had er merkbaar plezier in!”.
We gaan ervanuit dat we dat kunnen rechttrekken, maar
formeel is dat nog niet geregeld. De pleegouder ondervindt
hier last van. Het duurt langer voordat een vergoeding uitgekeerd wordt”. Wethouder Szarafinki was zich niet bewust
van het feit dat de middelen hiervoor nog niet geregeld
waren. “Ik stuur gelijk een e-mail naar de beleidsmedewerker en de inkoop-organisatie” en voegt de daad bij het
woord.

maandag

26

oktober

Gemeente Veere:
Beleidsadviseur Marga de Brauwer
Bij wie: de familie Brand en
A. de Joode-van Kuyk
Wanneer: 26 oktober, 18.00 uur
Wie: Irene den Ouden

Quote Juvent op
Twitter #Eetmee
bij pleeggezin:
Marga de Brauwer,
beleidsadviseur
@gemeente_Veere: “Inzetten op preventie ter
voorkoming van uithuisplaatsing”.
Tekst: Debby van ‘t Westende
Fotografie: medewerkers Juvent
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Column
“‘t Is groen

en rolt van
een berg”

GERDIEN MALJAARS IS MOEDER
VAN JACK (5), PLEEGMOEDER VAN ZIJN
BRAZILIAANSE HALFZUSSEN NATHALIA (10)
EN MIKAELA (7) EN STIEFMOEDER VAN
VIER ZOONS. SAMEN MET HAAR MAN
KEES GENIET ZE VAN DIT DRUKKE HUISHOUDEN. OPENHARTIG VERTELT ZE
OVER HAAR ERVARINGEN.

Heb je jezelf ook weleens afgevraagd hoe super gewoon
je eigenlijk bent? Ik was daar niet heel erg bewust van
tot de landelijke wervingscampagne van Pleegzorg
Nederland erover begon. Supergewone mensen gezocht.
Aan de hand van de kreten die ze aanreiken, ben ik
mezelf nog eens gaan screenen. Soms een overvolle
mailbox, check. Niet elke week naar Duinrell, check.
Pleegmoeder voelt zich geen superheld, check. Check,
check, check, het bewijs dat ik suuuuuuper gewoon ben,
komt zo wel schrikbarend makkelijk op tafel te liggen...
In de keuken staat een pan met een grote hoeveelheid
Hollandse snert te pruttelen op het fornuis. Op de tafel
staan acht borden klaar, een evenredig aantal soepkommen en er ligt een geurend bruin pompoenbrood te
wachten op de snijplank. We zijn klaar voor ons bezoek.
Andrea Klap (regiomanager Walcheren bij Juvent) en
Wanda Springeling (teamleider bij Porthos) schuiven bij
ons aan in het kader van de Week van de Pleegzorg. De
kinderen hebben eerder deze middag de nodige grapjes
gemaakt over de achternamen van deze twee dames en
ik heb ze op het hart gedrukt dat ik hun humor waardeer, maar het absoluut niet de bedoeling is om die
straks nog eens te herhalen. Wat onwennig schuiven we
met z’n allen aan tafel. Het duurt niet heel lang voordat

het gesprek op gang komt, maar ik kreun onhoorbaar.
Hoe risicovol is het om juist met zulk hoog bezoek moppen te gaan tappen? ‘t Is groen en vliegt rond de kerk...
Een heilig boontje! Het gesprek blijft even in deze kleurstelling hangen. ‘t Is groen en rolt van een berg... Een
skiwi! De ene mop volgt naadloos de andere op. ‘t Is
groen en hangt onder een auto... Een spruitlaat! Tot nu
toe leek het mee te vallen tot Jack aan de andere kant
van de tafel grijnzend opbiecht: “Toen ik moest lachen
liet ik bijna een scheet uit m’n kont!” Ik kijk hem even
fel aan in de hoop dat hij begrijpt dat dit taalgebruik
echt niet kan, maar tevergeefs. Andrea en Wanda lachen
om de mopjes en lijken het gewoon te vinden dat er
zo’n opmerking van Jack tussendoor wordt gegooid. We
praten wat over en weer over pleegzorg. Wanda vraagt
aan Mikaela hoe ze het vindt om in een pleeggezin te
wonen. Ze antwoordt: “Nou, dat vind ik wel leuk!” Ze
werpt vluchtig een blik naar mij en vraagt bevestigend:
“Toch mam?” Ik beantwoord haar met een brede glimlach en geef haar een knipoog. Dit compliment werkt
verzachtend voor m’n verse titel van ‘supergewone
pleegmoeder’, maar het sublieme gevoel is van korte
duur. Aan de andere kant van de tafel wijst één van de
kinderen niet begrijpend naar Kees die z’n best doet om
niet geheel bedreven, maar toch zo hygiënisch mogelijk te werk te gaan: “Waarom gebruik je een theedoek
om dat brood te snijden?” Ik kan het hem niet kwalijk
nemen want het is een ongewoon gezicht dus probeer
ik zonder al teveel omhaal van woorden uit te leggen
dat het iets hygiënischer is i.p.v. met je blote handen.
Lachend vergoelijkt Andrea de situatie: “Ik begrijp het
hoor, normaal gebruiken jullie vast nooit een theedoek
om het brood te snijden!” Ik voel me een beetje betrapt, maar laat me niet kennen. In gedachten voeg ik er
voldaan eentje toe aan mijn screenlijstje. Brood snijden
zonder theedoek, check.

