
nisatie die gezinshuisouders onder-
steunt.
De Alliantie Kind in Gezin,

waarin Gerard Besten ook een rol
speelt, denkt dat 10.000 jongeren
die nu nog in klinieken wonen te-
recht kunnen bij gezinsouders,
meestal echtparen. Anders dan bij
pleeggezinnen is in een gezinshuis
minstens een van de ouders profes-
sioneel jeugdhulpverlener.

Professionele hulp
Besten: ,,Sommige kinderen zijn te
problematisch voor de pleegzorg, ze
hebben professionele hulp nodig.
Toch willen we ze het liefst in een
huiselijke situatie onderbrengen.’’
Jeugdzorg Nederland ziet dat

zorgaanbieders druk bezig zijn het
aantal gezinshuizen verder uit te
breiden. ,,In zo’n gezinshuis hebben

de kinderen vaste opvoeders en een
overzichtelijke leefsituatie,’’ aldus
Jeugdzorg-voorlichter Janette Reu-
kers. Bovendien is de opvang een
stuk goedkoper. Naar verluidt kost
een plek in een jeugdzorginstelling
minimaal 100.000 euro per jaar, de
opvang in een gezinshuis circa
45.000 euro per kind per jaar.
Henrique probeert ‘haar’ tiener-

moeders een zo normaal mogelijk
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Laten we het spel ‘doet-ie
het of doet-ie het niet?’ spe-
len.
Casus: een uit Syrië gevluchte
asielzoeker, Mahmoud Abdul-
lah, woont sinds kort in een
Duits opvanghuis waar hij een
spartaans ingerichte kamer
deelt met een oudere man.
De vlucht naar Duitsland heeft
hem zijn laatste centen gekost.
Als asielzoeker mag hij niet
werken. Van zijn bescheiden
uitkering stuurt hij maande-
lijks 50 euro naar zijn vrouw
en dochter die in Turkije zijn
achtergebleven. Maar dan
vindt Mahmoud op straat twee
briefjes van 500 euro en een
spaarboekje van de Deutsche
Bank.

Vraag: houdt Mahmoud het
geld zelf of gaat hij met de
vondst naar de politie?
Het zou interessant zijn om te
weten hoeveel procent van de
lezers meent dat Mahmoud,
onder de geschetste moeilijke
omstandigheden, het geld voor
zichzelf houdt. Als ik eerlijk
ben, zou ik ook gedacht hebben
dat hij dit grote geldbedrag
stiekem in zijn zak zou hebben
gestoken om er vervolgens
zichzelf en zijn gezin mee te
ondersteunen.

Hoezo vooroordeel? Want
onze Mahmoud raapt alles
op, twijfelt geen moment en
loopt er linea recta mee naar
het politiebureau. Hij licht het
voor de verbaasde pers als
volgt toe: ,,Bij ons thuis werd
ons kinderen altijd voorgehou-
den dat je iets wat van een
ander is, of het nou geld is of
goud, altijd moet teruggeven.
Andermans geld dat je zelf
houdt, brandt als vuur op je
huid. Daar word je nooit geluk-
kig van”.
Zelden heb ik iemand onze
nogal platvloerse uitdrukking
‘het verschil kennen tussen
mijn en dijn’ mooier horen ver-
woorden. Dit is niet alleen poë-
zie van de zuiverste soort, maar
zou bovenal de ultieme waar-
schuwing moeten zijn aan al
die lieden die vinden dat ze an-
deren moeten bestelen, bero-
ven of afpersen.

Mahmoud heeft als eerlijke
vinder inmiddels al diverse re-
gionale en landelijke tv-ploe-
gen op bezoek gehad. Zelf
vindt hij helemaal niet dat hij
iets bijzonders heeft gedaan:
,,Ik voel me goed bij het idee

dat de eigenaar zijn geld
terug heeft”.
Hij ziet zelfs af van het
vindersloon van 5 procent
waar hij recht op had en
waarmee hij zijn gezin in
Turkije een maand had
kunnen onderhouden.
“Dat geld is van ie-
mand anders, ik hoef
daar niets van te heb-

ben”.
Een lichtend
voorbeeld.

Officier
van
Justitie

R coolco-
lumns.com

Een voorbeeld voor
dieven en afpersers

De Amsterdamse Souraya was pas
15 toen ze zwanger raakte. Ze was te
jong om op zichzelf te gaan wonen,
kon niet bij haar moeder terecht en
jeugdzorginstellingen hadden geen
plek voor een tienermoeder met
kind. De enige optie: een gezinshuis.
En dus kwam Souraya 3 weken voor
haar bevalling bij Xiomara Henri-
que in huis.
,,Ze was heel blij. Ze had geen

goede relatie met haar ouders en in
ons gezinshuis ben ik echt een soort
moeder, voor haar en de andere kin-
deren,’’ vertelt Henrique.
Henrique werkt haar hele leven in

de jeugdhulpverlening en leidt,
samen met haar man, een gezins-
huis voor tienermoeders. Die wor-
den door Altra, een instelling voor
jeugd- en opvoedhulp en speciaal
onderwijs, bij haar geplaatst.
In drie voormalige eengezinswo-

ningen in Amsterdam Zuidoost
vangt ze de meiden op. Hoogzwan-
ger, net bevallen of met een iets
ouder kind komen ze binnen. Ze
kampen met gedragsproblemen,
schulden of hebben moeite met de
opvoeding van hun kind.

Opvangplekken
Het aantal gezinshuizen steeg sinds
2012 met 22,5 procent. In het hele
land zijn circa zeshonderd van der-
gelijke opvangplekken, waar in to-
taal 2000 jongeren wonen; drie à
vier per gezinshuis.
Sinds 1 januari moeten jeugdzorg-

instellingen kinderen zo veel moge-
lijk bij een gezin onderbrengen. Nu
wonen nog ongeveer 17.000 kinde-
ren in jeugdzorginstellingen. ,,Wij
zijn in Nederland kampioen in het
plaatsen van kinderen in instellin-
gen,’’ verklaart Gerard Besten, direc-
teur van gezinshuis.com, een orga-

Al 2000 jongeren in gezinshuizen
AMSTERDAM |Kinderen en jongeren die niet langer
thuis kunnen wonen, komen steeds vaker in een ge-
zinshuis terecht in plaats van in een kliniek. Zo kun-
nen ze toch in een gezin wonen, terwijl ze hulp krijgen
van een deskundige gezinshuisouder.
ELLEN VAN GAALEN

Z Xiomara Henrique met enkele van ‘haar’ meiden: ‘Ze moeten hun eigen keuzes maken.’ FOTO DINGENA MOL

Soms jeukenmijn
handen, maar ze
moeten zichzelf
leren redden
–Xiomara Henrique

leven te laten leiden. Hoewel haar
handen vaak jeuken, laat ze de mei-
den hun eigen kind verzorgen.
,,Soms heb ik de neiging om te zeg-
gen: ‘geef maar hier, ik doe het wel’.
Maar ik weet dat ik dat echt niet
moet doen. Ze moeten zichzelf leren
redden.’’
De moeders hebben een eigen

woonkamer, maken zelf hun eten en
slapen met hun kind op een eigen
kamer. Henrique en haar man zijn
er voor hen als ze hulp of begelei-
ding nodig hebben. ,,Als ze iets doen
wat niet hoort, spreek ik ze daar op
aan,’’ vertelt Henrique. ,,Ik probeer
ze te laten nadenken en leg uit hoe
en waarom ze het beter anders kun-
nen doen.’’
Een gezinshuisouder moet 24 uur

per dag, 7 dagen in de week klaar-
staan voor de jongeren. Makkelijk is
dat niet altijd, zegt Henrique. ,,Tegen
mijn man moet ik vaak zeggen: ‘je
bent hun vader niet’. Anders dan
toen wij onze eigen zoons opvoed-
den, zijn deze meiden al gevormd.
Ze moeten hun eigen keuzes
maken.’’

Behandeling
De 15-jarige Souraya moest na een
jaar in het gezinshuis terug naar een
jeugdzorginstelling voor verdere be-
handeling. Haar zoontje woont tij-
delijk bij zijn oma. ,,Ze heeft zich
hier in ieder geval goed aan haar
kind kunnen hechten,’’ constateert
Henrique.
Achter haar in de keuken staat

Daisy haar kastjes leeg te ruimen.
Zij betrok vorige week een eigen
kamer met haar 4 maanden oude
zoon en komt nu haar laatste spul-
letjes ophalen. ,,Toen ik hier net
kwam, was ik zó boos. Ik wilde op
mezelf wonen,’’ blikt Daisy terug.
In het gezinshuis moest ze om

19.00 uur thuis zijn, vertellen waar
ze naartoe ging en zich melden als
ze terug was. ,,Ik was vrijheid ge-
wend. Maar achteraf gezien voelde
ik me hier echt heel erg thuis.’’

De namen Souraya en Daisy zijn
om privacyredenen gefingeerd.

‘Ikbenechteen
moedervoorze’

Andermans
geld brandt
als vuur op
de huid,
daar word
je echt niet
gelukkig van


