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Kek Mama i.s.m. Je eigen plek

‘Met ons hele
huis vol kinderen
genieten we het
meest’
PETER (51) EN DORIEN (50) KEURENTJES HEBBEN EEN
BIJZONDER GEZIN, MET HUN BIOLOGISCHE KINDEREN,
ADOPTIEKINDEREN ÉN GEZINSHUIS-KINDEREN. 'WIJ VINDEN
GEWOON: IEDER KIND VERDIENT EEN GOEDE PLEK.'
tekst

mariëtte middelbeek

fotografie

cees rutten jr.

DORIEN: ‘Als klein meisje wist ik het zeker: later

door. Mijn motto is: beweeg waardoor je bewogen
wordt. Ik werd bewogen door kinderen in nood, en nu
was het tijd om letterlijk in beweging te komen. Dus
meldden we ons aan. Wat ook meespeelde was dat ik
een droom had gehad. Ik droomde over een baby die
ik in mijn armen kreeg, en over een drugsverslaafde
moeder, op zoek naar hulp. Die droom was levensecht
en raakte me ontzettend. Ik voelde dat dit kind er
echt zou komen. Voor mij is God de droomgever.’
PETER: ‘We wisten wel allebei: als we hieraan beginnen, dan is het voor de lange termijn. En dus moesten
we er goed over nadenken. Als we een kind opnamen
in ons gezin, wilden we niet na een paar maanden
moeten opgeven omdat het te zwaar was. We volgden
de verplichte cursus vanuit Pleegzorg Nederland, om
te kijken wat pleegzorg inhield en om te testen of wij
geschikt waren. Tijdens de cursus groeide onze overtuiging dat dit was wat we wilden doen.’
DORIEN: ‘Niet zo lang daarna kregen we te horen dat
er een kind voor ons was, een baby van vier maanden,
Sammy*. Zijn verhaal kwam precies overeen met
mijn droom. Ik kreeg kippenvel toen ik dat hoorde.’
>

ga ik naar Afrika. Daar word ik moeder van kinderen
die geen moeder hebben. Als ik beelden van Afrikaanse kinderen op tv zag, zat ik te huilen. Het gevoel
dat ik kinderen wilde helpen, is altijd gebleven.’
PETER: ‘Ik had dat niet. Als je mij vroeger verteld
had dat ik nu een gezinshuis zou hebben, zou ik je
hebben uitgelachen. Tot twintig jaar geleden. Ik reed
in de auto toen ik ineens een stem in mijn binnenste
hoorde zeggen: ‘Jij gaat later een kindertehuis beginnen.’ Ik wist dat het waar was. Ik ben ervan overtuigd
dat het een stem van God was.’
DORIEN: ‘Een paar jaar later kregen we zelf kinderen.
We hadden het er steeds vaker over: we willen meer
doen, een steentje bijdragen om de nood in de wereld
op te lossen, vooral voor kinderen. We dachten na
over Afrika, maar als jong gezin was dat geen optie.
Toch bleef de wens knagen. Ik vind dat alle kinderen
– in wat voor traumatische, armoedige, gevaarlijke
of bizarre situatie ook – recht hebben op een goede
plek om op te groeien. Toen er een folder van Pleegzorg Nederland op de mat viel, hakten we de knoop

V.l.n.r.: Peter, Sammy* (9), Patrick*
(9), Dorien, Hadassah (7). Boven
de schutting: James* (13). Niet op
de foto: Jeremy (23) en zijn vrouw
Rozemarijn, David (21) en Sarah (20).
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NOG MEER KINDEREN
DORIEN: ‘Ook na de komst van Sammy hadden wij
het gevoel: er is nog ruimte in ons gezin. En opnieuw
kreeg ik een droom. Deze keer was het donker en zag
ik in de verte een baby liggen, spartelend en huilend.
Zij was achtergelaten, dat voelde ik meteen. In mijn
droom hoorde ik de vraag of ik haar wilde. Toen
begon ik te huilen. Natuurlijk wilde ik haar. Een paar
maanden later kwam Hadassah – toen zes maanden
oud – bij ons. Ook haar verhaal klopte precies met
mijn droom. Ze was achtergelaten door haar moeder,
die niet voor haar kon zorgen. Inmiddels is Hadassah
zeven. We waren in eerste instantie niet van plan
haar te adopteren, maar door allerlei bureaucratisch
gedoe bleek dat de beste oplossing. Op die manier
konden wij haar veiligheid en stabiliteit waarborgen.
Die adoptiewens hebben we nu ook voor Sammy.’
PETER: ‘We hadden de wens om nog meer kinderen
op te vangen, en we wisten precies wat we wilden:
een huis met genoeg kamers, zodat ieder kind een
eigen plek zou hebben. En in een woonwijk waar de
kinderen gewoon op straat konden spelen en opgenomen zouden worden in een netwerk van normale
gezinnen, zodat ze zich daaraan konden spiegelen.
Een huis waar wij zelf zouden wonen met onze kinderen en waar andere kinderen zouden kunnen komen
om voor kortere of langere tijd – zo lang zij het nodig
hadden – ‘mee te vliegen’ in ons gezin. Uiteindelijk

heb van tevoren niet ingeschat hoe heftig het zou zijn.
En dat is maar goed ook. Nadat we ons huidige huis
hadden gekocht en klaar waren om ons gezinshuis
te beginnen, kregen we twee kinderen: Jayden* en
Lisa*. Jaydens was bijna vijf, Lisa was acht. Meestal
lopen kinderen met een trauma achter, soms wel een
jaar of twee. Als er op sociaal-emotioneel gebied zo
veel gebeurt, heeft de ontwikkeling daaronder te
lijden. Jayden en Lisa waren verwaarloosd, niet goed
gehecht en totaal onbegrensd. Vooral met Jayden
was het heftig. Als ik niet de hele dag achter hem
aanliep, ging het mis. Hij pakte alles wat een ander
had, zonder te beseffen wat hij deed. Hij kon geen
normaal contact leggen, hij deed dat met uitdagen
of vervelend gedrag. Hij liet zich niet begrenzen, hij
voelde simpelweg niet dat hij iets verkeerd deed. Hij
was niet ondeugend, hij was totaal losgeslagen. Jayden had ook niet de kans gehad een eigen identiteit
te ontwikkelen. Al snel werd Sammy (toen 2,5) zijn
voorbeeld. Soms zag ik dat hij letterlijk ín Sammy
wilde kruipen, hij wilde hem zíjn. Ik was de hele
dag bezig de andere kinderen te beschermen tegen
Jaydens uitspattingen. Als ik probeerde hem te leren
wat de grenzen waren, schold hij me uit. Dan moest
ik hem op zijn kamer te zetten tot hij afgekoeld was.
Daar sloeg hij vervolgens de boel kort en klein. En zo,
dat ze het vijf huizen verderop konden horen. Dat was

‘IK HEB VAN TEVOREN NIET INGESCHAT HOE HEFTIG
HET ZOU ZIJN, EN DAT IS MAAR GOED OOK’
ontmoetten we via via iemand die bezig was met een
zorgconcept dat helemaal aansloot bij wat wij wilden: gezinshuis.com (zie kader, red.). Het concept is
gebaseerd op duurzame zorg voor uit huis geplaatste
kinderen binnen een bestaand gezin. Eerst deden we
allerlei testen om te zien wat onze sterke en zwakke
punten zijn en volgden we bijscholing om te kunnen
omgaan met kinderen met allerlei problemen. En met
hun biologische ouders, want een van de speerpunten van gezinshuis.com is dat die zo veel mogelijk in
beeld blijven en betrokken worden.’

heftig. Het grootste deel van de dag stond ik er alleen
voor omdat Peter fulltime werkte. Soms had ik het
idee dat ik in een waterval zwom en niet meer boven
kwam. Ik dacht: dit wilde zo graag, maar hoe heb
ik dit ooit kunnen verzinnen? Pas toen we vanuit de
zorginstelling die de kinderen bij ons had geplaatst
een goede behandelcoördinator kregen, ging het
beter. Langzaam boekte ik winst met Jayden. Vaak
waren het maar kleine momentjes dat hij even naar
mij luisterde of liet zien dat hij begreep waarom hij
iets niet mocht doen. Dat waren mijn feestjes.’

TOTAAL ONBEGRENSD

DIKKE TRANEN

DORIEN: ‘We noemden ons gezinshuis Weesthuis.com.
Onze visie is dat ieder kind er mag zijn, met alles wat
het voelt, met alles wat het vindt en met alles wat het
kan. Je mag hier zijn wie je bent en je mag je thuis
voelen. Het voelde goed om eindelijk van start te
gaan met ons gezinshuis. Al zeg ik nu wel eerlijk: ik

PETER: ‘Eerder dit jaar gingen Jayden en Lisa na
zeven jaar bij ons terug naar hun biologische vader.
Dat is een belangrijk punt: de biologische ouders
moeten zo veel mogelijk in beeld blijven en als het
ook maar enigszins kan, gaan de kinderen uiteindelijk terug. Ook als dat niet kan, is het belangrijk de >
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vertelde het hem, meteen betrok zijn hele gezichtje.
Ik troostte hem, praatte even en daarna ging het wel
weer. Even later zaten Patrick en James samen aan de
keukentafel. Hoorde ik ze praten over dat wij eigenlijk best lief waren. Zo ontroerend.’

ouders te betrekken. Al was het maar om het voor de
kinderen makkelijker te maken bij ons te wonen. Een
moeder die aan haar kind laat merken dat ze het niks
vindt dat het kind bij ons woont, maakt het voor hem
of haar moeilijk zich bij ons thuis te voelen. Want dan
‘mag’ een kind het hier niet leuk vinden. Nu woont
Patrick* bij ons. Zijn moeder geeft hem toestemming
om zich hier ook thuis te voelen, net als bij haarzelf.
Patrick is best een pittig jongetje, maar er is geen
vijandigheid en dat maakt het verschil. Ik vind dat
groots, als je dat als ouders kunt zeggen.’
DORIEN: ‘Wij zijn niet de ouders van de gezinshuis-

BAAN OPGEZEGD
Peter: ‘Een groot gezin is flink aanpoten, zeker met
deze kinderen die elk met hun eigen netwerk komen.
Eerst deed Dorien het overdag in haar eentje: voor
iedereen zorgen, halen en brengen naar school, sport
en clubjes, ieder kind de juiste begeleiding geven. Dat

styling

esther loonstijn

visagie

w il m a s c holt e

'WE HEBBEN HET GEVOEL DAT WE MET ONS GEZINSHUIS
ONZE BESTEMMING HEBBEN GEVONDEN'

6

kinderen en dat willen we ook niet zijn. Dat neemt
was veel, misschien wel te veel. Toen Jayden en Lisa
niet weg dat we ook met hen een band opbouwen.
weggingen, hebben we elkaar goed in de ogen gekeSoms is het daarom moeilijk als een kind wegken en ons afgevraagd of we door wilden gaan. Afgaat. Er zijn verschillende niveaus van binding, ook
zonderlijk van elkaar besloten we dat we dat wilden,
afhankelijk van of het kind zich zelf openstelt. Met
maar dan zouden we wel aanpassingen moeten doen.
Jayden had ik heftige confrontaties, maar tegelijkerEen daarvan was dat ik mijn baan zou opzeggen en
tijd óók een sterke band. Toen hij wegging, vond ik
we het samen zouden doen. Dat is dit jaar gebeurd.’
dat moeilijk. En Sammy ook. Die twee hadden veel
DORIEN: ‘Grappig genoeg merk ik dat Peter hier nog
ruzie, maar toen Jayden met zijn tasje klaarstond
beter in is dan ik. Hij heeft automatisch een coaom weg te gaan, gaf Sammy hem ineens een dikke
chende rol op zich genomen en hij is de bemiddelaar,
knuffel en zei: ‘Ik vind het zo jammer dat je wegook richting de ouders van de kinderen. Ik ben veel
gaat.’ Dikke tranen, natuurlijk, ook bij ons. Dat was
meer gericht op het doel, de oplossing. Op die manier
zo’n bijzonder moment. Met Lisa heb ik veel minder
vullen we elkaar aan. We hebben allebei het gevoel
te stellen gehad, maar tegelijkertijd heb ik met haar
dat we met Weesthuis.com onze bestemming hebook minder een band opgebouwd. Zij heeft een heel
ben gevonden. Je kunt dit alleen doen als je er met
heftige geschiedenis qua verwaarlozing. Dan is het
z’n allen honderd procent achter staat, wij én onze
voor een kind moeilijk zich te hechten. Eigenlijk
biologische kinderen. We zijn trots op hen en de rol
heeft ze haar hart hier nooit echt geopend. Andere
die zij hebben vervuld en nog steeds vervullen. Op
pleegouders omschrijven dat alsof een kind altijd z’n
hoe zij hun eigen plek hebben gedeeld. Hun relatie
jas aanhoudt.’
met de andere kinderen was en is van onschatbare
PETER: ‘Sinds deze zomer woont James* bij ons, een
waarde. Een gezinshuis is hard werken, maar het
jongen van dertien met een eveneens heftige voorgegeeft veel voldoening dat we deze kinderen kunnen
schiedenis. Hij hield in het begin niet alhelpen. Binnenkort komt er
leen figuurlijk, maar ook letterlijk zijn jas
nog een gezinshuis-kind bij
aan. Kwam hij thuis, dan liep hij zo door
ons wonen. Ik kijk ernaar uit
Meer info
naar boven, vaak ook nog met oordopjes
om ons gezin verder uit te
Gezinshuis.com is opgericht door
in. Zelfs gedag zeggen was voor hem te
breiden. Als ik mijn hele huis
Gerard Besten, die zijn sporen heeft
spannend. Inmiddels komt hij vragen of
vol kinderen heb, als de een
verdiend in de jeugdzorg. Kinderen
hij erbij mag zitten. Langzaamaan gaat
fijn buiten speelt, de ander
die uit huis zijn geplaatst krijgen in
die jas uit. Het is mooi om te zien als dat
zit aan tafel te knutselen en
gezinshuizen de kans op te groeien
gebeurt. Je kunt zoiets niet forceren, je
iedereen is lekker bezig, dan
binnen een gezinssituatie, met be
kunt alleen maar proberen het kind het
kijk ik rond en geniet ik echt
geleiding op maat van de gezins
gevoel te geven dat het kan en mag.’
intens.’
huis-ouders en zorgprofessionals.
DORIEN: ‘Soms merk je dat je daarin
Meer info: gezinshuis.com. Voor
blijkbaar iets goed doet. Onlangs belde
* Deze namen zijn om privacy
meer informatie over Pleegzorg
Patricks moeder af voor haar bezoek. Ik
redenen gefingeerd.
Nederland kijk je op pleegzorg.nl.
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