Twintig jaar
hulpverlening aan
slachtoffers van
loverboys. Twintig
verhalen.

Woord vooraf

Twintig jaar Asja. Het verhaal van Asja van twintig kanten.
Elf meisjes en jonge vrouwen die nu bij Asja wonen aan het woord: wat vinden ze moeilijk, leuk of stom? Wat hebben ze
aan Asja? Of juist niet? Wie dat wilde, heeft iets op papier gezet. Daarnaast vertellen vier meisjes en jonge vrouwen die hun
behandeling bij Asja hebben afgerond hun verhaal. Hoe kijken zij op de periode bij Asja terug? Hoe is het daarna met hen
gegaan? Heeft de opvang geholpen? Wat willen ze meegeven aan de meiden die nu bij Asja wonen?
Ook de verhalen van twee moeders komen aan bod. De dochter van één van hen is in behandeling geweest bij Asja. De andere
moeder zocht contact met het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel van Fier omdat ze bang was dat haar dochter
in handen was gevallen van een ‘loverboy’. Ze had geen keiharde bewijzen, wel een onderbuikgevoel. De onzekerheid was
slopend. Haar verhaal geeft een inkijkje in haar machteloosheid en hoe ze zich als ouder op zichzelf teruggeworpen voelde.
Tot slot de verhalen van twee professionals. Eén van hen was pionier van het eerste uur bij Asja en werkt nog steeds bij Fier. De
ander is betrokken bij Ravi; het tweelingbroertje van Asja voor jongens. Hij ziet bij Ravi misbruik in de ernstigste vorm: ‘We zijn
nog maar net begonnen, maar het staat vast dat we een heftig maatschappelijk vraagstuk aan het ontrafelen zijn’.
Twintig verhalen. Van meisjes en jongens die seksueel misbruikt en uitgebuit zijn. Van ouders die vechten voor hun kind.
Van professionals die het verschil willen maken. Wij zijn trots op de meiden en jongens, hun ouders en onze professionals die
bereid zijn geweest om hun verhaal te delen. Want wij zijn geraakt. Nog steeds.
De verhalen gaan over een samenleving waarin er veel meer seksueel misbruik en veel meer seksuele uitbuiting is dan we
weten, dan we durven denken. En de slachtoffers zijn steeds jonger; kinderen van elf, twaalf jaar. Kinderen en jongeren die er
met niemand over praten. Daar is een woord voor: Self silencing. Professionals die het (te) vaak missen. Er niet naar vragen.
Onze ex-voorzitter van de cliëntenraad deed onlangs op twitter (@Hopeschrijft) een indringende oproep aan professionals: Stel
dé vraag! Zij zegt: ‘Hulpverleners wachten. Wachten op het moment dat je zelf gaat praten. Praten over het feit dat je jarenlang
seksueel misbruikt, uitgebuit bent of op een andere manier met geweld te maken hebt of hebt gehad. Werkt dit? Nee!’ Laten we
kinderen en jongeren helpen door dé vraag te stellen en self silencing te doorbreken.
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Deze verhalenbundel kwam tot stand ter gelegenheid van het
twintigjarig jubileum van Asja.

Daarnaast moeten we het onderwerp blijven agenderen: maatschappelijk en politiek. De beste hulp die wij onze kinderen en
jongeren kunnen bieden, is het uitbannen van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting uit onze samenleving.
Linda Terpstra
Anke van Dijke
Raad van Bestuur Fier

‘Ik was zo bevlogen om met
deze mensen te werken’
Als medewerker van het eerste uur vertelt Karina graag over haar werkzame periode als
groepsbegeleider bij Asja; zes jaren die haar een bijzondere schat aan ervaringen hebben opgeleverd.
Karina is nog steeds werkzaam bij Fier, maar niet meer op Asja.

‘Wij waren werkelijk met hart en ziel betrokken bij de meiden
die onze hulp nodig hadden. We hadden een woonhuis,
met een gezamenlijke woonkamer en vijf slaapkamers. De
vier meiden hadden een eigen kamer en wij – de leiding
– de vijfde slaapkamer. Deze was ook ons kantoor én ons
rookhok; ongelofelijk. In dit huis in een gewone woonwijk in
Leeuwarden vingen we de meiden en vrouwen op. We boden
hen bed, bad en brood en maakten van alles met elkaar mee.
Dag en nacht. Dan krijg je een sterke band en dat deed hen
goed. En ons ook. Als we zin hadden om te gaan zwemmen,
dan gingen we naar de Groene Ster. En wilden we samen
naar de kerk, dan deden we dat. Het heeft me een grote schat
aan ervaringen opgeleverd, om te werken met deze meiden.
Ze kwamen met vreselijke verhalen, hadden echt
verschrikkelijke dingen meegemaakt en waren hun leven
niet zeker. Maar tegelijkertijd hadden ze zóveel levenskracht
en doorzettingsvermogen, dat ik het stuk voor stuk prachtige,
bijzondere mensen vond. Ik was zo bevlogen om met deze
mensen te werken, ik had een passie om hen te helpen. Om
hen zonder oordeel op waarde te beoordelen en niet op hun
slachtofferschap. Ik ben integer en zuiver van aard en dat

bleken noodzakelijke eigenschappen voor deze doelgroep.
Het was zo belangrijk voor de meiden om op een veilige
manier en zonder schroom over seksualiteit te praten; met
meiden met vergelijkbare ervaringen én met anderen. Dat
kon bij ons. Wij waren als een warm bad voor hen en juist
door deze veiligheid en het enorme wederzijdse vertrouwen,
hadden we veel lol.
Wij waren pioniers. Wij kregen landelijke bekendheid en
waren daar trots op. Het werk gaf voldoening en het was niet
erg om over te werken. Want het werk was leuk en het was
goed.
En misschien waren we naïef. Of impulsief. Maar we déden
het gewoon en we deden het samen. Met een heel team met
bevlogen mensen en we maakten tijd voor tutten, leuke
dingen en individuele begeleiding. Van traumabehandeling
was toen nog geen sprake, dat kwam pas later. Toch leek de
opvang ‘volledig’ als ik er op terugkijk. We werkten vanuit
onze ideologie om deze meiden te helpen en we kenden
elkaar als medewerkers ontzettend goed. Ik kijk met plezier
terug op deze fantastische tijd.’

Uit eten in Groningen met het eerste team van Asja
v.l.n.r.: projectleider Grietje en allround hulpverleners
Diny, Anke, Karina, Mirjam, Judith, Annie en Sonja

‘Soms is het lastig
om dingen te
vertellen’

Fenna (14) verblijft bijna tien maanden op Asja.
‘Het leukste wat ik bij Fier vind, is dat we elke dag
in het weekend iets leuks doen. Laatst hebben we
samen ergens een ijsje gehaald en gewandeld.
En we gaan ook uit eten, met alle begeleiding en
meiden. Ik heb ook een leukste moment; dat is
dat we met twee begeleiders en alle meiden op
vakantie gingen.
Soms is het ook lastig om dingen te vertellen. De
begeleiding vraagt dan door en dat vind ik de
lastigste momenten. Ik heb nu twee therapieën:
dramatherapie en gedachtenordener. Ze helpen
echt met alles wat je nodig hebt en wat zij
denken dat jij nodig hebt.’

‘Als je verdrietig bent,
word je door alle meiden
en mentoren getroost’

De dertienjarige Sophie is sinds haar vierde uit huis geplaatst.
Ze weet het niet meer precies, maar daarna heeft ze op zes of
zeven plekken gewoond voordat ze bij Asja kwam.
‘Ik vind het leuk van Fier dat ze je wel met je problemen
helpen. Bij mij zelf is dat nooit gebeurd; ik woonde altijd op
plekken waar ik niet zo goed werd behandeld. Ik kreeg geen
therapie, werd op sommige plekken geslagen en niet eerlijk
behandeld.
Het leukste moment van Fier is dat je gewoon met iedereen
bent en positieve dingen doet. Je lacht, maar je huilt ook wel
eens en dat is natuurlijk niet erg. Het mooiste moment is dat
als je verdrietig bent, je door alle meiden en mentoren wordt
getroost.
Het lastigste moment was dat mijn opa overleed toen ik bij
Asja zat. Ik geloof nog steeds niet dat hij er niet meer is! Ik
denk steeds als ik mijn oma bel: ‘Okee, nu kan ik Opa ook
even spreken’, maar daarna besef ik dat hij er niet meer is.
Ik leer veel bij Fier, bijvoorbeeld hoe je met je telefoon om
moet gaan. Ook hoe je met je gedrag om moet gaan ook. En
als je jongensproblemen hebt, dan helpen ze je er ook heel
erg mee. Ook bouwen ze je verlof op. Voor sommige mensen
is dat goed, maar voor anderen is dat niet nodig.’

Vrijdagavond: het leukste
uurtje van de week
Ex-cliënte Lotte kijkt terug op haar tijd bij Asja.

‘Als ik kijk naar mijn periode bij Asja, zijn er veel dingen die ik
graag anders had willen doen. Zo wilde ik aan het begin geen
contact met mijn ouders, omdat ik me schaamde en bang was
voor hun reactie. Gelukkig is dat nu allemaal goed gekomen.
Dit kwam mede door de systeemgesprekken die wij hadden.
Ik vond persoonlijk de systeemgesprekken best moeilijk,
omdat mijn ouders graag veel wilden weten en ik het niet
noodzakelijk vond dat ze alles wisten. Ik zal niet zeggen dat de
systeemgesprekken het werk hebben gedaan voor mij, want
er veranderde pas veel in de relatie tussen mijn ouders en mij
toen ik wegging bij Fier.
Er zijn zóveel leuke momenten en dierbare momenten op Asja
geweest, dat deze voor mij de slechte en zware momenten wel
waard maakten. Je woont natuurlijk met een groep meiden en
dit kan voor veel problemen zorgen. Maar je woont ook met
meiden die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Hierdoor is
er vaak meer begrip en voel je je minder alleen.
Op vrijdag mocht je bijvoorbeeld later op bed, wat er voor
zorgde dat we een uur zonder begeleiding (er was dan een
nachtdienst die over drie groepen liep) op de groep zaten. Dit
uurtje op vrijdagavond was het leukste uur van de week. De
muziek ging aan en we hadden het gezellig. Dit was het uurtje
dat ik altijd even kon vergeten waar ik woonde. Ook heb ik
vriendinnen aan Asja overgehouden, die ik regelmatig nog
spreek via de app of waar ik mee afspreek.’

‘Ik gun iedereen dat ze
weer in zichzelf kunnen
geloven’

De 22-jarige Nina is sinds acht maanden bij Asja. Ze heeft
eerder hulp gehad bij een andere zorginstelling.
‘In mijn periode bij Asja vond ik het zwaar om met zeven
meiden samen te leven op een groep. Ik heb deze meiden niet
zelf uitgekozen als mijn vriendinnen en af en toe waren er wel
irritaties. Ik vond het dan lastig om mij te focussen op mijn
eigen behandeling, maar ik wil heel graag doorzetten om het
voor mezelf af maken.
Ik vond het moeilijk dat ik alle controle los moest laten voor de
afspraken rondom de behandeling. Zoals telefoon inleveren,
niet veel in contact met familie de eerste maanden en dingen
die ik thuis gewend was; die moesten ineens veranderen. Ik
had graag gezien dat de belmomenten vaker waren, ik vond
het in het begin erg lastig dat ik mijn moeder niet veel kon
spreken.
Maar op de moeilijke momenten probeerde iedereen er wel
voor elkaar te zijn. Het was dan ook gezellig op de groep en
er was een fijne sfeer. Met mijn mentor had ik een hele goede
band. Ik kon altijd bij hem terecht, wat het ook makkelijker
maakte.
Beeldende therapie en weerbaarheid hebben ervoor gezorgd
dat ik veel trauma’s heb verwerkt en ik sterker in mijn
schoenen sta. Hierdoor ben ik gelukkiger geworden. Ik
wens anderen toe dat ze kunnen doorzetten en niet moeten
opgeven, omdat ze er uiteindelijk sterker uitkomen. Ik gun
iedereen dat ze weer in zichzelf kunnen geloven.’

‘Ik heb geleerd om
‘nee’ te accepteren’
Esmee (13) zit sinds vier maanden op Asja.

‘Toen ik net bij Asja kwam, vond ik het echt niet
leuk om hier te wonen. Ik zag het nut er niet van
in. Ook was het niet fijn om weinig contact te
hebben met de buitenwereld. Maar nu ben ik heel
erg blij dat ik bij Fier zit en de juiste hulp krijg.
Maar dat we vrijheden moeten opbouwen, vind ik
jammer. Ik weet dat ik het wel kan, want thuis kon
ik dat ook.

‘Het stomste aan Fier
is dat ze je dwingen
om het te vertellen’
Maria (13) zit sinds acht maanden op Asja.

Toen ik klein was, heb ik nog in therapie gezeten
bij Fier. Ik heb ook veel thuishulp gehad, zoals een
gezinsvoogd en therapie.

‘Het was niet moeilijk voor mij om bij Asja te komen,
eigenlijk vond ik het wel leuk. Ik ben er gewend
aan geraakt! Dat komt omdat ik sinds mijn vierde
uit huis ben geplaatst. Ik had woedeproblemen en
agressieproblemen en dat heeft ook te maken met
mijn verleden. Ik wist sowieso dat het goed met mij
zou komen bij Fier. Ik heb veel dingen geleerd, zoals
met mijn boosheid omgaan en aan mijn verleden
werken. Ze helpen je eigenlijk overal mee, met wat
je therapie nodig hebt.

Bij Asja heb ik geleerd dat het niet erg is om fouten
te maken. Dat je gewoon jezelf mag zijn. Ik heb
ook geleerd om ‘nee’ te accepteren, want dat kon ik
eerst echt niet.’

Het stomste aan Fier is dat als je iets vertelt, de
leiding je dan dwingt om het te vertellen. Terwijl je
het misschien nog niet wilde vertellen. Ik hoop dat
ze dat gaan inzien en ons erbij helpen.
Ik ben bij Fier voor verschillende redenen, zoals
misbruik, soort van verkrachting, thuisproblemen,
woede- en agressieproblemen. Ik word hier wel
echt heel erg geholpen met de dingen uit m’n
verleden. Er zijn nog veel meer dingen in mijn
verleden gebeurd, maar dan moet ik nog heel lang
doorschrijven.
Instellingen kunnen meer therapieën geven zoals
bij Fier. Ik vind dat iedereen het verdient om een
goede behandeling te krijgen.’

‘De tijd gaat heel snel als je terug kijkt’
Verhaal van Charlotte (14), sinds elf maanden en twee weken op Asja.

‘Toen ik voor het eerst bij Fier kwam voor een gesprek, vond ik het erg spannend. Na de intake
heb ik twee maanden moeten wachten. De eerste dag ging ik na een gesprek even naar de groep
toe om te kijken en de meiden zaten allemaal aan de lunch en begroetten me liefdevol. Zij gingen
naar school en ik weer naar mijn gesprek. Na die hele lange dag kwam ik weer op de groep en
begroetten de meiden me weer lief alsof ik er al heel lang was. Echt raar was dat. En nu zit ik er al
elf maanden en twee weken. De tijd gaat heel snel als je terug kijkt.
Vroeger was ik vooral zelfstandig en negeerde ik mensen. Ik vertelde niet wat er met mij aan de
hand was. Nu ben ik erg veranderd en kan ik beter omgaan met feedback. Ik vind het soms nog
wel moeilijk om me niet schuldig te voelen, maar dat komt omdat vroeger veel mensen mijn
vertrouwen hebben geschaad.
Het leukste moment bij Fier was dat we met twee begeleiders en acht meiden op vakantie gingen
en toen naar Moviepark Germany zijn gegaan. Dat was echt erg gezellig en leuk en we konden al
onze problemen vergeten.
Er is niet zo veel wat ik leuk vind van Fier. Maar het is wel fijn dat ze je 24/7 helpen en er voor je
willen zijn.
Het lastigste is dat ik geen contact meer heb met m’n pleegmoeder. Zij heeft zes maanden lang
de telefoon niet opgenomen toen ik elke week drie keer belde. Steeds maar weer tot ik m’n eigen
telefoon kreeg en toen stopte ik er mee.
Mijn moeder kreeg me op haar zeventiende. Toen ik vier jaar was, ging ik met m’n driejarige zusje
uit huis; naar een kindertehuis in Den Haag. Daar woonde ik twee jaar en toen ging ik wonen bij
mijn tante en oom. Toen ik tien jaar was, begonnen zij mijn zusje en mij te slaan en op achtjarige
leeftijd is m’n broertje uit huis geplaatst vanwege gedragsproblemen. Dat was erg lastig. In 2015
werd de drieling geboren en toen startten ze met schelden, slaan en vastpakken van mijn zusje en
mij. In 2017 ging het niet zo goed met mijn zusje en toen ging zij naar m’n andere oom en tante.
Toen liep ik weg naar mijn ex-pleegouders en daar heb ik gewoond tot ik bij Fier terecht kon.
Na Fier ga ik naar een gezinstehuis. Ik heb nu contact met m’n zusje en zij zit ook bij Fier. Mijn
broertje woont in een gezinstehuis. En ik ben blij dat ik bijna een plekje heb waar ik me goed voel!’

‘Ik was erg boos op mijn
moeder, maar dat is nu
minder’

‘Ik was helemaal in de
war met mijn emoties’

‘In het begin vond ik het naar om bij Asja te komen, maar nu ik
hier maanden zit, valt het wel mee. Ik was in het begin heel erg
boos op mijn moeder, maar dat is nu minder. Ik ben bij Asja
gekomen, omdat ik trauma’s heb/had en omdat ik ooit ben
misbruikt en daarom had ik dit heel hard nodig.

‘Wat ik leuk vind aan Fier zijn de activiteiten en de meiden
(soms). Er is altijd wel wat te doen. Mijn leukste moment bij
Fier weet ik nog niet, want ik heb mijn behandeling nog niet
afgerond. Maar er zijn wel al heel veel leuke dingen gebeurd.

Britt (17) is uit huis sinds haar zesde. Ze zit sinds zeven
maanden op Asja.

Ik vond het wel stom dat ik geen fysiek contact met mijn
familie had toen ik hier kwam. Nu heb ik alleen belcontact met
mijn moeder. Ik zie haar nog steeds niet, omdat mijn moeder
niet kan komen.
Het leukst vond ik dat we met zijn allen met Kerst naar Omnia
gingen en dat we het gezellig vonden.
Ik ben al vanaf mijn zesde uit huis en ik weet nog dat ik uit
huis werd gehaald om een reden die ik niet kende. Ik ben van
plek naar plek gegaan en vind het wel jammer dat het zo is
gegaan op zo’n jonge leeftijd. Ik vind het ook jammer dat ik nu
nog uit huis ben. Ik heb er echt geen woorden voor.’

Verhaal van Lynn (14), die sinds vijf maanden in behandeling
is bij Asja is en vertelt wat ze leuk en moeilijk vindt. Het is haar
tweede keer dat ze hulp krijgt; drie jaar geleden is ze bij
Blijf-van-mijn-lijf geweest.

Een lastig moment voor mij was toen ik hier net kwam en
afgesloten was van iedereen. Mijn familie was ver weg en dat
was wel echt een hele moeilijke periode voor mij geweest.
Uiteindelijk zie je wel in dat Fier je wel helpt, ook met je
emoties. Fier helpt je met alle persoonlijke problemen; kleine
maar ook grote problemen. Zodat je uiteindelijk als een nog
beter en sterker persoon bij Fier weg kunt gaan.
Ik zit nu vier maanden bij Fier. Ik zit hier omdat ik meerdere
keren misbruikt ben en mezelf afsloot door drugs te gebruiken.
Ik ben echt super dankbaar dat ik bij Fier zit en mijn ouders
mij nooit opgegeven hebben.
Fier heeft mij in een korte tijd heel veel geholpen met mijn
emoties. Ik was helemaal in de war met mijn emoties en daar
heb ik me een stuk in verbeterd. Wat ik leuk vind bij Fier, is dat
ze altijd begrip voor je hebben en je altijd willen helpen. De
therapieën zijn ook erg fijn en ik voel me erg op m’n gemak
bij de therapeuten. Voor mij is Fier echt het beste wat mij is
overkomen.’

‘Ze hadden zes keer
per dag seks’

Horen dat je dochter twee jaar lang is misbruikt door je buurman, hoe is dat als moeder? Wanneer je
dochter naar een geheim adres wordt gebracht, dat jij als ouder niet mag weten? Dat je niet mee mag
naar de politie om aangifte te doen, niet mee mag naar het ziekenhuis voor medisch onderzoek en je
kind niet kunt opvangen als je dit nieuws hoort? Lees het verhaal van een moeder van een ex-cliënte,
die sinds twee jaar op de automatische piloot leeft.

‘Het was vreselijk. Gewoon vreselijk. Mijn hele leven stond op
zijn kop. Het moment dat je hoort dat je dochter vanaf haar
dertiende is misbruikt. Dat ze naar een veilige, onbekende
locatie is en dat je niet weet waar dat is. Ik kreeg alleen een
kort telefoontje van haar, waarin ze hem verdedigde en me
vroeg: ‘Het komt allemaal wel goed, hè mama?’. Dat gaat
je door merg en been. Want wij waren vriendinnen, mijn
dochter en ik, en ik wist alles van haar. Dacht ik. Maar niet
dat ze van de buurman hield en geloofde dat hij ook van haar
hield. Dat hij was gescheiden om haar; toen zij elf jaar was.
Dat ze gingen trouwen en kinderen zouden krijgen. Hij zat in
haar schoolsysteem, in haar accounts op social media en hij
bood haar troost als ze thuis ruzie zocht en – op zijn bevel naar hem vluchtte. Ze hadden zes keer per dag seks. Dertien
jaar hè, en die man bijna 40, dat is toch niet te geloven?
Nu mijn dochter bij Fier zit – of eigenlijk: zát, want ze heeft
haar behandeling drie dagen geleden afgesloten – kan ik
er eindelijk anders naar kijken. Dat komt omdat ze bij Fier
opnieuw heeft leren praten. Over wat er is gebeurd en over
hoe het heeft kunnen gebeuren. En ze heeft geleerd om haar
grenzen aan te geven. Dat is zó belangrijk voor een meisje
van vijftien met de behoefte om mooi te zijn en aandacht
te krijgen. Dat zijn begrijpelijke behoeften van meisjes van
vijftien – zeker met alle sociale media van tegenwoordig.

Dat de buurman straf heeft gekregen, een pedofiel is en
zwakbegaafd blijkt te zijn, verzacht de pijn iets. Hij moet twee
jaar zitten, maar zij is haar jeugd kwijt.
Mijn dochter is nog steeds te lief. Net als haar moeder en
haar oma; wij zijn te streng voor onszelf en te lief voor een
ander. Maar ze heeft een vechtersmentaliteit en komt er wel.
Ze heeft een paar nieuwe hartsvriendinnen bij Fier gekregen
– dat zijn stuk voor stuk geweldige meiden - en dat heeft
haar gesterkt. Ze krijgen ook zoveel voor hun kiezen, maar bij
Fier hebben ze veel leuke activiteiten gedaan.
Voor mijn dochter was die periode heel goed, maar voor
mijzelf minder. Ik heb altijd alles zelf geregeld, ook voor mijn
dochter en mijzelf na de scheiding. Maar dat kon ineens niet
meer, het enige dat ik nog mocht, was óveral toestemming
voor geven. En deelnemen aan systeemgesprekken die
ik nergens op vond slaan. Met die kaartspellen en smileys
heb ik werkelijk niets. Ze zoeken overal wat achter en op
een gegeven moment ga je gewoon dingen verzinnen om
er vanaf te zijn. Dat is natuurlijk niet goed, dat weet ik ook
wel. Maar het is zó vreselijk en emotioneel allemaal. En ook
moeilijk om op je vingers getikt te worden door leidsters
van begin twintig die net zelf komen kijken en nog geen
kinderen hebben. Wat wisten zij nou eigenlijk van het leven?

Nog zo’n voorbeeld, de intake. Vreselijk. Een dag lang,
non-stop informatie over het misbruik van je kind. Geen
adempauze, geen tijd om het op je in te laten werken,
maar meteen door naar het volgende gesprek. Met je eigen
bammetje snel tussendoor. Nee, dat zijn geen dagen om
positief op terug te kijken. Maar in algemene zin heb ik
de periode dat mijn dochter bij Fier zat, niet als onprettig
ervaren. De groepsleiding was vriendelijk en meedenkend
en ik zag dat de behandeling mijn dochter goed deed.

‘Hij moet twee jaar zitten, maar
zij is haar jeugd kwijt’

En nu, na veertien maanden opvang en intensieve
behandeling, is ze weer vrij. We zijn verhuisd naar de andere
kant van het land en wonen tijdelijk bij mijn moeder – haar
oma – in huis. Mijn dochter start overmorgen op haar
nieuwe school en alles komt weer op de rit. Wat heb ik daar
naar uitgekeken.
Het zijn rotjaren geweest en ik gun dit mijn ergste vijand niet.
Maar áls opvang nodig is om wat voor reden dan ook, dan
raad ik Fier zeker aan. De meiden zitten er echt op hun plek.’

‘Ik werd moeder van een heel lief jongetje’

Emma is drie maanden opgevangen op Asja en heeft daarna op andere groepen van Fier haar behandeling afgerond.
‘Mijn periode op Asja was een emotionele rollercoaster met ups en downs. In het begin vond ik het moeilijk om op een groep
te zitten met meiden die ook allemaal hun eigen emotionele bagage met zich meedroegen, maar uiteindelijk begon ik meer
aan de meiden en begeleiding te wennen en heb ik ook veel van andere meiden opgestoken. Er waren momenten dat ik in
diepe dalen zat en het moeilijk vond om op de groep te zijn, maar van elke dieptepunt of diepe dal heb ik iets nieuws geleerd
hier op de groep. De groep heeft me zeker ook veel dierbare momenten opgeleverd.
Op Asja Rotterdam kwam ik erachter dat ik moeder werd van een heel lief jongetje. Hoe angstig ik ook was, de meiden en
begeleiding gaven mij moed en kracht dat ik het allemaal wel aankon.

‘In het begin waren de therapieën erg zwaar’
Verhaal van Mila, die al bijna vijftien maanden op Asja verblijft en al veel groepstherapieën heeft afgesloten.

‘Als ik kijk naar mijn periode bij Asja, vond ik het de eerste maanden erg lastig om de meiden en de begeleiders op de groep
te vertrouwen. Ook vond ik het lastig om mezelf te zijn. In het begin waren de therapieën ook erg zwaar en durfde ik nog
niet gelijk alles te delen. Geleidelijk aan werd dit steeds makkelijker en heb ik voldoende mentoren die ik met alles vertrouw.
Vooral met mijn mentor heb ik een goede en vertrouwde band. Ik zou in het vervolg graag meer zelf willen bepalen over mijn
behandeling. Verder ben ik tevreden met hoe het is gegaan.
Het allerleukste bij Asja vond ik de vakantie met de groep. We waren naar een vakantiehuisje gegaan ergens in het noordoosten
van Nederland. We vertrokken op maandagochtend en vrijdagavond waren we weer op de groep. Tijdens de vakantie deden
we veel leuke dingen. Zo gingen we maandagavond naar de bioscoop, dinsdag gingen we een hele dag naar Walibi, woensdag
naar het strand en de barbecue met alle therapeuten en mentoren van de groep. Donderdag gingen we naar een klimbos, waar
we als groep elkaar ook erg hielpen en elkaar vertrouwden. Ik en een paar andere meiden hadden hoogtevrees en de rest van
de meiden en twee mentoren van de groep hadden ons geholpen om tot het eind te komen. We hadden echt een teamspirit!
Daarna gingen we nog even naar het strand en vrijdag gingen we inpakken en terug naar de groep.
Ook de motortoertocht was erg leuk. We gingen met de hele groep naar Fier in Friesland en daar mochten we allemaal achter
op de motor bij politieagenten een toertocht maken door de buitenwegen en dorpjes van Friesland. Na afloop was er een
barbecue en muziek. Verder hebben we in de vakanties nog meer leuke uitjes, dit is echt leuk en het is fijn om dan even niet
bezig te zijn met je behandeling en de therapieën op de groep. Verder helpt het ook om de band in de groep onderling sterker
te maken. Je leert elkaar beter kennen en doet ondertussen leuke dingen met elkaar.’

Asja Rotterdam gaf me nog meer dierbare momenten zoals alle filmavonden, beauty-avonden en uitjes met de groep. Ik
wens Asja Rotterdam veel kracht toe om meer meiden te helpen die het nodig hebben en meer meiden hun kracht te helpen
ontdekken na een negatieve periode.’

Julia heeft een gedicht geschreven over haar tijd bij Asja.

Net thuis

Op Asja lag ik altijd in een deuk.
Oh, wat was Asja leuk.
Op Asja had ik een leuke tijd.
Ook al was ik meestal een stoute meid.
We konden altijd met elkaar lachen en huilen.
Nee, op Asja hoef je je tranen niet te verschuilen.
Het is niet altijd leuk daar,
maar er komt een tijd waarin je kan zeggen: ben hier klaar.
Het leukste op Asja was met zijn allen voor de buis.
Ja, het was net thuis.

‘Ik vond het moeilijk
om te accepteren dat
ik hulp nodig had’
Verhaal van Naomi, die is gestart met ambulante
hulp van Fier en – omdat ze intensievere
begeleiding nodig had – op Asja is opgenomen.

‘Terugkijkend op mijn periode bij Asja, was het een
moeilijke tijd waar ik veel van heb geleerd. In het
begin vond ik het heel moeilijk om te accepteren
dat ik hulp nodig had. Dat ik mijn problemen niet
zelf op kon lossen. Achteraf ben ik blij dat ik de
hulp heb aangenomen, maar natuurlijk zou ik ook
liever sommige dingen anders hebben gedaan.
Ik was absoluut geen lieverdje en haalde de gekste
streken uit. Bijvoorbeeld ontsnappen uit het
raam, zodat de mentoren de deur niet hoorden
dichtslaan. Zo zijn er wel veel meer gekke dingen.
Ik heb niet één bepaald mooiste moment, maar wat
mij heel erg heeft geholpen, zijn de meiden en de
mentoren die 24/7 voor mij hebben klaargestaan.
En er is wel iets dat ik heb geleerd. Iets dat ik
altijd bij me zal dragen en waarvan ik hoop dat de
andere meiden dat ook zullen doen. Dat is dat het
niet erg is als alles even misgaat. Dat als je vooruit
blijft kijken en ergens voor gaat, de vervelende
gebeurtenissen vanzelf een plekje krijgen.
Want waar een wil is, is een weg.’

‘Mijn mentor en ik konden het
bizar goed met elkaar vinden’

Na haar periode van zestien maanden op Asja, heeft Suze een paar maanden
geleden haar behandeling bij Fier afgesloten.
‘Mijn beste herinnering van Asja is mijn mentor. Wij waren samen één team
met één taak, wij konden het bizar goed met elkaar vinden. Ik had het gevoel
dat ik haar al jaren kende en kon alles met haar bespreken. Daardoor kon ik
veel van haar hebben. Ook haar scherpe feedback en daar heb ik veel aan
gehad.
Op Asja vond ik de afstand tot mijn sociale leven wel moeilijk. Ik voelde me
beroofd van mijn vrijheid en dat was ook echt wel zo. Ik heb ook gesloten
gezeten en daar had ik meer vrijheden dan op Asja. Daardoor had ik de
neiging om dingen stiekem te doen. En achteraf begrijp ik nog steeds niet
waarom de regels zó streng waren. Als je privézaken met andere meiden
wilde bespreken, wilde je dat natuurlijk niet in de huiskamer doen. Maar zelfs
in de deuropening van je eigen kamer mocht dat niet. Dan kreeg je strafwerk
en dat vond ik echt doorgedraaid. Ik ging tegen die regels in en trapte op de
rem. Daarom ben ik lang op Asja geweest.
Er was één meisje op de groep waar ik het heel goed mee kon vinden, maar
zij verpestte het binnen hele korte tijd voor zichzelf en moest weer ergens
anders heen. Ik heb het contact met haar verbroken, want ze was niet goed
voor mij. Ik wilde door met mijn behandeling en niet langer tegen de leiding
ingaan.
Want uiteindelijk begreep ik dat ik moest gehoorzamen en ik kan andere
meiden alleen maar aanraden om dit ook te doen. Je mag wel zeggen wat je
vindt, maar je moet wel meewerken. De begeleiders zijn professionals en zij
weten echt wel wat goed voor je is. Ik dacht dat ik dat ook wel wist, maar dat
was dus niet zo. Toch voelde ik me vanaf het begin wel gezien en uiteindelijk
heeft de periode op Asja me veel opgeleverd.’

’Ik was doodsbang en liet het gebeuren; je weet
wat er gebeurt als je niet luistert’

Eline is 28 jaar en werkt in de kinderopvang. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen. In 2006 is ze een jaar bij Asja geweest.
‘Het was Kerstavond toen ik bij Asja binnenkwam, ik was 15
jaar. Wat een verademing vond ik het bij Asja. Daarvòòr had ik
in een crisisopvang gezeten – ik zat daar maar in m’n uppie,
want niemand mocht weten dat ik daar zat. Zelfs m’n ouders
niet. Maar bij Asja werd ik zo warm ontvangen door de andere
meiden. Ik weet nog dat we met Kerst een lange wandeling
met elkaar maakten.
Thuis ging het niet goed. Mijn ouders waren gescheiden en
alleen met zichzelf bezig. Ik raakte van het pad af. Winkeldiefstal,
dat soort dingen. Ik kreeg een taakstraf. Daar kwam ik met
‘hem’ in aanraking. Hij had ook een taakstraf. Hij deed aardig,
alsof hij een broer van me was. Onze ouders kenden elkaar; ze
hadden een eigen bedrijf in dezelfde branche en kwamen bij
elkaar over de vloer. Hij woonde in de straat achter ons.
Op een gegeven moment liet hij zijn ware gezicht zien. Het
was een Turkse jongen en ik had niet alleen met hem te
maken, maar met z’n hele familie. Het waren allemaal neven
en nichten. Ik was doodsbang. Liet het gebeuren. En ze deden
ook in drugs, ik heb gezien hoe zij hun zaken afhandelden. Ik
heb gezien hoe ze mensen zo in elkaar hebben geslagen dat er
geen leven meer in zat. Als je dat hebt gezien, als je weet waar
ze toe in staat zijn, dan durf je niet tegen ze in te gaan. Je weet
wat er gebeurt als je niet luistert.
Mijn ouders hadden het een tijd helemaal niet door. Tegen
m’n moeder zei ik dan dat ik bij m’n vader was en tegen m’n
vader dat ik bij m’n moeder was. Ze hadden in die tijd helemaal
geen contact met elkaar; ze spraken geen woord met elkaar. Ze
hadden het lange tijd helemaal niet door wat er gebeurde. Er
werden allerlei afspraken met mannen gemaakt. Vaak gewoon
ergens in de bosjes, waar ik dan m’n ding moest doen. Op een

gegeven moment ging ik steeds minder naar school. En als ik
wel naar school ging, dan was ik moe omdat ik ’s avonds of ’s
nachts overal naar toe werd gebracht. Op het eind heb ik zelfs
een tijd opgesloten gezeten.
En toen kwam ik bij Asja. Daar ben ik bijna een jaar geweest
en was het super goed. De groep mocht zelf best veel
beslissingen nemen, bijvoorbeeld wat we aten. We deden
zelf boodschappen en kookten zelf. Ik had ook een hele fijne
lieve mentor. We hadden een dagprogramma. We kregen
bijvoorbeeld zelfverdedigingslessen en lessen hoe je met geld
en relaties omgaat; daar heb ik veel aan gehad. Die map met
alle informatie er in, heb ik nog steeds. Ik heb hem al die tijd
bewaard. Soms kijk ik er nog weleens in. Het is informatie waar
je wat aan hebt. Verder kreeg ik bij Asja EMDR. Dat is om je
trauma’s te verwerken. Dan ga je terug naar dat ene moment,
het ergste moment. Het was heftig, maar ik ben er doorheen
gegaan en dat heeft me innerlijke rust gegeven.
Waar ik verder ontzettend blij mee was, is dat Asja bemiddeld
heeft tussen mijn ouders. Ze spraken geen woord meer met
elkaar. Mijn vader was er kwaad over dat hij moest komen.
Hij heeft het er nog weleens over. Maar ze hebben het vanuit
Asja doorgezet. In het begin was er één persoon die met m’n
moeder zat en één met mijn vader. Uiteindelijk hebben ze het
voor elkaar gekregen dat mijn ouders weer met elkaar konden
praten en daar ben ik nog steeds blij mee. En toen ik al een
tijdje bij Asja was, kwam er een meisje dat met diezelfde familie
te maken had gehad. Voor haar was het nog moeilijker. Zij had
helemaal geen familie en daardoor hadden die jongens – die
familie – nog meer macht over haar. Voor haar was het nog
moeilijker dan voor mij.

Ik vind het belangrijk dat Asja er is. Er zitten allemaal meisjes
die hetzelfde hebben meegemaakt. Dat is zo belangrijk. Want
anderen snappen het niet. Anderen zeggen bijvoorbeeld tegen
je: ’Ik snap niet dat je je zo laat intimideren door een paar van
die jongens.’ Maar ze hebben geen idee waar die jongens toe
in staat zijn. Dus vinden ze jou stom en vinden ze eigenlijk dat
het je eigen schuld is. Ze begrijpen gewoon niet waarom je doet
wat die jongens zeggen en waarom je niet weggaat. Dan hou je
al gauw je mond, want jij krijgt de schuld. Maar bij Asja kun je er
over praten. Want alle meisjes en de leiding weten hoe het echt
in elkaar zit. Wat er echt gebeurt en hoe het is voor een meisje.
Eerlijk gezegd is mijn ervaring dat ze er in de ‘jeugdzorg’ niets
van snappen. Ik heb in de crisisopvang gezeten en na Asja in
een gezinsvervangend tehuis en in een netwerk-pleeggezin.
Maar toen ging het allemaal gewoon door. De intimidatie, ik
werd in elkaar geslagen. Ik heb keer op keer gevraagd of ik
ergens anders kon wonen en steeds gezegd dat het niet veilig
was. Maar ze luisterden niet, ik werd niet serieus genomen.
De jeugdzorg drukte gewoon hun eigen zin door. Dat is geen
hulp. Dat is iemand nog verder in de shit drukken.

‘Mijn ervaring is dat ze er in de
‘jeugdzorg’ niets van snappen’

Toen ik klaar was bij Asja, moest ik van de jeugdzorg terug naar
mijn oude woonplaats, de stad waar alles was gebeurd. Ik heb
zóveel gehuild en gesmeekt of ik niet terug hoefde. Ik was zo
bang. Ik wist wat er zou gebeuren als ik die jongens tegen het
lijf zou lopen. Maar ‘jeugdzorg’ vond het belangrijk dat ik naar
een netwerk-pleeggezin zou gaan, naar familie in de buurt. Ze
vonden het belangrijk dat ik weer terug zou gaan naar mijn
eigen woonplaats, omdat ik daar mensen kende. Zodat ik niet
ergens helemaal opnieuw hoefde te beginnen. Het is precies
zo gegaan als ik gedacht had.

Dus ik ging daar naar het ROC. En die jongens deden de
opleiding voor beveiliger; ze deden hun praktijkervaring op als
beveiliger van de school. Gewone studenten hebben met hun
pasje alleen toegang tot hun eigen afdeling, maar deze jongens
hadden met hun pasje toegang tot alle afdelingen. Het was
eigenlijk geen leven voor mij. Ik ben in de pauzes verschillende
keren in elkaar geslagen. Ik heb het op een gegeven moment
tegen een lerares verteld en zij is er mee naar het hoofd van de
afdeling beveiliging gegaan. Maar die wilde er niets mee. Hij
zei: “Ik sta voor mijn jongens”. Toen heeft die lerares nog wel
stiekem de namen en adressen van die jongens opgezocht en
aan mij gegeven. Ze zei: “Misschien heb je hier ooit nog iets aan.”
Er zijn in die tijd hele erge dingen gebeurd. Niet alleen met
mij. De jongens intimideerden ook mijn ouders. Ze reden
voortdurend langs en dat was heel beangstigend. Maar je kon
ze er niet echt op pakken. De wijkagent kwam dan wel langs,
maar ze deden niks. Uiteindelijk is mijn moeder verhuisd met
het bedrijf; het ging gewoon niet meer.
Toen ik achttien werd, had ‘jeugdzorg’ niets meer over mij te
zeggen. Ik ben direct verhuisd. Ik ben in een andere provincie
gaan wonen en heb daar mijn studie afgemaakt.
Ik zal het nooit vergeten. Als ik na al die jaren weer eens in mijn
woonplaats ben, voel ik me er nog steeds niet veilig. En weet
je wat zo erg is? Het gaat gewoon door. Ik zie nog weleens één
van die jongens in een auto rijden met een jong meisje. Ze
gaan gewoon door, want er is niemand die het stopt.
Ik heb aangifte gedaan, maar veel is er niet mee gebeurd. Het
was mijn woord tegen het zijne. Ik vond het verhoor heel
moeilijk. Het waren twee agenten die uren en uren lang met
mij wilden praten en alles wilden weten. Ze wilden een beetje
te veel en er was niemand bij me. Ik was nog zo jong.
Misschien heb ik wel een tip voor Asja. Laat iemand met een
meisje mee gaan die verhoord wordt. Iemand die haar kan
steunen of kan zeggen dat het genoeg is geweest voor vandaag.’

De machteloosheid
Moeder Daniëlle nam contact op met het CKM omdat
ze zich zorgen maakte over haar dochter. Ze had geen
keiharde bewijzen, wel een heel bezorgd onderbuikgevoel.

‘Wij zagen dat onze dochter onder de blauwe plekken zat. Ze wist
niet waar ze van kwamen en wij wisten niet dat er een vriendje in
het spel was. Later bleek er inderdaad een vriendje te zijn; een jongen
die in onze straat bekend stond als drugsdealer. Het bekende type
‘buitenlandse hangjongere met nektasje om’, je kent ze wel. Onze
dochter bleek helemaal afhankelijk van hem en liep weg.
Wij regelden hulp. Ook voor die jongen. Want onze dochter was
verliefd en wilde hem niet kwijt. Maar wij wilden háár niet kwijt.
Gelukkig werkten de begeleidingsgesprekken en kwam zij weer
thuis slapen. Maar het duurde niet lang. Ze werd agressief, zag
er slecht uit, was altijd moe en trok zich terug van ons. En ze had
weer blauwe plekken. Toen hebben we opnieuw hulpdiensten
ingeschakeld. Politie en justitie konden echter niks voor ons
betekenen. Hij bleef ons en haar lastig vallen, en zij konden
volgens hen niks doen. Als uiterste middel hebben we haar
in een crisisopvang geplaatst. De keuze die je als ouder moet
maken om je dochter te laten opsluiten, voor haar veiligheid, is
verschrikkelijk. Maar zelfs dat hielp niet. Die jongen haalde haar
daar steeds weg en dan waren ze beide onvindbaar. Uiteindelijk
werden we geconfronteerd met een hoge hotelrekening, waar zij
verbleven en waar de boel was vernield. Hij had haar opgesloten,
haar mobiel in beslag genomen en alles ervan verwijderd. Wij
hebben alles geprobeerd; politie, 112, de gemeente. Zelfs het verhaal
van haar vriendin, aan wie onze dochter had verteld dat ze op haar
hotelkamer een vreemde jongen ontving, hielp niet. Het was zo
ingewikkeld allemaal. Ze is uiteindelijk in het geheim opgenomen
in een jeugdzorginstelling (niet Fier, red.) aan de andere kant van

van een ouder
het land. Maar ook daar zakte ze steeds verder af, ook mentaal.
En ondertussen reed deze jongen dagelijks door onze straat.
Stalkte hij ons, gooide yoghurtpakken tegen onze ramen,
dreigde ons zoontje aan te rijden op zijn fiets. Gelukkig kreeg
ze daar therapie. En een vriendin, die op haar bleef inpraten
dat ze haar ouders te vriend moest houden. Daar ben ik die
vriendin zo dankbaar voor.

‘Onze dochter werd agressief, zag
er slecht uit, was altijd moe en trok
zich terug van ons’

Mijn dochter is getraumatiseerd. Niet alleen door wat die
jongen haar heeft aangedaan, maar ook door wat ze allemaal
heeft meegemaakt in de jeugdzorg. De jongen heeft - na onze
gesprekken met het Openbaar Ministerie en de burgemeester
- een straatverbod en een contactverbod gekregen. En dat is
uitgebreid, want hij hield zich er niet aan. Maar ook dat hielp
niet. Wij hadden maar liefst 187 meldingen gedaan dat hij het
overtrad, maar er werd niks aan gedaan. Zelfs niet toen hij
mijn man laatst met een wapen had bedreigd.
Het is zo’n lang verhaal. Ik had zo gehoopt dat de hulpdiensten,
instanties, gemeentes ons konden helpen. Dat hij langer vast
kwam te zitten dan een paar dagen, nadat hij haar in het
ziekenhuis had geslagen. Dat onze vele aangiftes serieus
genomen zouden worden. Dat we steun hadden gevoeld.
Maar keer op keer werd de zaak geseponeerd, onder op de
stapel gelegd of niet serieus genomen.

Maar afgelopen vrijdag hebben we goed nieuws gehad.
Binnenkort is er een rechtszaak. Hij wordt aangeklaagd voor
zware mishandeling, stalking en vernieling van auto’s. En
van mishandeling van andere meisjes, want hij heeft meer
slachtoffers gemaakt dan onze dochter. Ik hoop dat hij zwaar
gestraft wordt en dat wij dit kunnen afsluiten. Onze dochter
hoopt binnenkort te beginnen met een nieuwe opleiding.
Ze moest met haar oude opleiding stoppen, omdat hij haar
daar opzocht. Ze is ook twee keer haar stageplek kwijtgeraakt,
omdat hij haar daar bedreigde. Ze werkt nu gelukkig weer,
maar waar ze werkt, houden we strikt geheim. Dat is toch van
de zotte? Ze heeft nu één vriend die ze vertrouwt en met wie
ze alles doet. Ze wil geen vriendje meer. Ze hoopt psychische
hulp te krijgen, voor alle nachtmerries die ze heeft.
En wij? Ook wij zijn getraumatiseerd door alles wat er is
gebeurd. Ik voel me nog steeds rot dat ik mijn dochter heb
moeten opsluiten. We moeten ons steeds inhouden om
geen eigen rechter te gaan spelen. Je wilt er zo graag iets aan
doen, maar je staat gewoon machteloos. Momenteel is het
rustig rondom hem, maar de angst blijft dat dit zo weer kan
veranderen. Met die angst leven we elke dag, al drie jaar.
Wij hopen dat er hulp komt. Voor alle meisjes die deze loverboy
in zijn greep heeft. Wij weten dat dat er nog heel veel zijn. Ik zal
blijven strijden tegen loverboys en hier aandacht voor blijven
vragen. Maar eerst moet ik beter worden. Moet ik herstellen
van mijn operatie tegen de kanker. Ik zal alles op alles zetten
voor mijn eigen gezondheid en die van mijn dochter. Zodat zij
eindelijk weer de oude gaat worden. Ik hoop dat wij eindelijk
rust krijgen in ons leven.’

Onze droom

Teamleider Jaco de Rapper vertelt over Ravi; de specialistische opvang- en behandelvoorziening voor jongens. Deze
groep is net gestart en biedt nu hulp aan vier jongens.

‘Vanuit Fier bieden we al twintig jaar hulp aan verwaarloosde,
mishandelde, misbruikte, gebruikte en bedreigde meisjes
en jonge vrouwen. Francien Lamers – emeritus hoogleraar
preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling
– vergelijkt traumatische gebeurtenissen bij kinderen en
jongeren met een sloopkogel: Eentje die er voor zorgt dat ons
centraal zenuwstelsel niet meer werkt zoals het zou moeten
werken. Verbindingen in de hersenen worden vernietigd of
niet aangemaakt en er ontstaan gaten in het brein. Met alle
gevolgen van dien.
We weten wel dat niet alleen meisjes traumatische gebeurtenissen meemaken. Jongens worden net zo goed verwaarloosd, mishandeld, misbruikt, gebruikt en bedreigd. Toch
hebben we daar bij jongens veel minder aandacht voor. Bij
jongens gaat het vaak over hun gedrag, niet over hun trauma’s.
Maar wij zien het aantal jongens met dergelijke problematiek
jaarlijks groeien. Bijvoorbeeld op onze chat (chatmetfier.
nl). In de eerste vier maanden van dit jaar meldden zich
al 28 mannelijke slachtoffers van seksueel geweld via de
chat. Daarom wilden wij een behandelgroep starten voor
jongens met een achtergrond van bedreiging en geweld. Een
voorziening met high intensive care, high safety & intensive
education, net zoals we de meiden en vrouwen bieden. Zo
ontstond dit jaar de jongensgroep Ravi, twintig jaar na de start
van Asja. Het is de eerste gespecialiseerde voorziening voor
jongens in Nederland.
Ravi biedt opvang aan jongens van 11 tot 17 jaar, die te maken
hebben gehad met misbruik, geweld en bedreiging. Jongens
die het slachtoffer zijn van sugardaddy’s, pooiers of loverboys.

‘Jongens worden net zo goed
verwaarloosd, mishandeld,
misbruikt, gebruikt en bedreigd’

Die op zeer jonge leeftijd geronseld zijn en onder dwang seks
hebben. Eenmaal gevangen in een loverboy-, mensenhandelof crimineel circuit is het moeilijk om hier uit te komen.
Mensenhandel en seksueel misbruik van jongens worden
te vaak vergeten in Nederland. Er is voor hen weinig tot
geen gespecialiseerde hulp, laat staan een gespecialiseerde
opvang- en behandelvoorziening. Met Ravi zet Fier een eerste
stap. De groep biedt slachtoffers een veilige plek om aan hun
trauma’s én hun toekomst te kunnen werken.
Hoe groot de groep jongensslachtoffers van seksueel
misbruik en seksuele uitbuiting in Nederland is, is onbekend.
Net als met de meiden, hebben we hier geen cijfers van.
Jongensprostitutie speelt zich niet alleen af in een schimmige,
bijna onbereikbare wereld, er rust ook nog eens een groot
taboe op. Het wordt hoog tijd dat we dit taboe doorbreken en
het onzichtbare zichtbaar maken. Laten we daar met z’n allen
keihard aan werken. Fier wil niet dweilen met de kraan open.
De kraan moet dicht! Daarom moeten ook de verhalen van de
jongens verteld worden. Zodat we weten wat er in ons land
gebeurt. Zodat we ook jongens beter kunnen beschermen.
Want we willen een land waarin alle kinderen en jongeren
veilig kunnen opgroeien.

Wie de jongens van Ravi precies zijn, kunnen we nog niet
zo goed vertellen; ze zijn nog maar kort bij ons. Ze beginnen
hun verhaal net te doen. Hun ouders beginnen te vertellen,
het is nog maar het topje van de ijsberg. Want angst voor
(voor)oordelen, taboes, immense schaamte, schuldgevoelens,
trauma’s maken het moeilijk om te praten.
Voorbeeld: een jongen die op z’n twaalfde uit huis werd
geplaatst, omdat hij thuis seksueel misbruikt werd. Toen hij
een ander kind misbruikte, werd hij niet als slachtoffer gezien
maar als dader. De eerste impuls was om de jongen op z’n
twaalfde naar een behandelgroep voor ‘daders’ te sturen.
We zien echter vaak dat seksueel misbruikte kinderen in de
war zijn over seks. Hun grenzen werden niet gerespecteerd,
waardoor het voor hen zelf ook moeilijk is geworden om de
grenzen van anderen te respecteren. Toevallig wist iemand
dat Ravi net geopend was. Deze misbruikte jongen moest niet
benaderd worden als dader maar als slachtoffer.
Nog een voorbeeld: een jongen worstelde met z’n seksuele
identiteit; wellicht maakte hem dat kwetsbaar voor mannen
die uit waren op seks met een jongen. Hij ontmoette Martin
toen hij veertien was. Martin was vijftig. Hoe noem je de relatie
die hij gedurende twee jaar met Martin had? Noem je Martin
een sugar daddy? De jongen kreeg cadeaus, een smartphone
en drugs. En hij had seks. Niet alleen met Martin. Hij kwam op
de meest extreme plekken waar mannen bizarre seks hadden;
niet de seks die bij een jongen van veertien hoort. Hij bleef
steeds vaker weg van huis. Zijn ouders hadden geen grip meer
op hem. Er ontstonden thuis steeds meer spanningen. Tot hij

zijn ouders aanviel en zijn ouders een streep trokken: tot hier
en niet verder. Nu moet het afgelopen zijn. De hulpverlening
en zijn ouders werken nu samen om deze jongen los te weken
uit de circuits van mannen, seks en drugs waarin hij verstrikt
is geraakt. Om hem weer ‘gewoon’ naar school te laten gaan.
Om hem de kans te geven zijn trauma’s – in een veilige
omgeving - te verwerken en te ontdekken wie hij is en wat
zijn eigen dromen zijn.

‘Hun grenzen werden niet
gerespecteerd, waardoor het voor
hen zelf ook moeilijk is geworden om
die van anderen te respecteren ’

Vier jongens telt Ravi nu. Het zijn kwetsbare jongens.
Beïnvloedbaar. Ze worstelen met hun identiteit. Alle vier
zijn ze misbruikt, in de ernstigste vorm. Alle vier zijn ze
getraumatiseerd.
Dit vraagt een andere benadering van ons als hulpverleners,
want seksualiteit werkt bij mannen anders dan bij vrouwen.
We zijn nog maar net begonnen en zijn opnieuw aan het
pionieren, net als twintig jaar geleden bij Asja. Maar het is al
duidelijk dat we een heftig maatschappelijk vraagstuk aan het
ontrafelen zijn.’

Het verhaal van de
Raad van Bestuur

Asja is uitgegroeid van een piepkleine voorziening voor vier
meisjes naar een gespecialiseerde landelijke voorziening met
groepen in Leeuwarden en Rotterdam. Het zorgprogramma
Asja is gebaseerd op drie pijlers: high intensive care, high
safety & intensive education. De laatste is recent toegevoegd,
omdat ‘onderwijs’ en ‘leren participeren’ niet vanzelfsprekend
maar wel noodzakelijk is in de jeugdzorg. Ook in onze eigen
organisatie is het niet altijd vanzelfsprekend: professionals
zijn door opleiding en ervaring zo gefocust op hulp-biedenbij-problemen dat ze soms vergeten hoe belangrijk het is om
óók aandacht te besteden aan leren en participeren. Net zoals
bij hun eigen kinderen.
Wij kijken naar jongeren als mens; we zijn niet alleen
geïnteresseerd in hun problemen en hun trauma’s. We vragen
jongeren: Waar word je blij van? Waar ben je goed in? Wat is
je toekomstdroom? Waar kunnen we je mee helpen? En dat
zijn niet alleen hun problemen. Ons motto: TRAUMA TROTS
TOEKOMST.

Met trots kijken we terug op wat we in 20 jaar voor elkaar
hebben gekregen; waar we nu staan. Maar we zijn nog
lang niet klaar, want zolang er meisjes seksueel misbruikt
en uitgebuit worden, zal Asja er voor hen zijn en zullen we
blijven werken aan de best mogelijke zorg, aan hun veiligheid
en hun toekomst. We zullen ons er voor blijven inzetten dat
kinderen in de residentiële jeugdzorg óók het best mogelijke
onderwijs krijgen. De verkokering voorbij. Niet de systemen
maar kinderen horen centraal te staan.

Waar staan we nu; twintig jaar later…? Waar houdt een Raad
van Bestuur zich mee bezig als het om Asja gaat? Als het om
meisjes gaat die seksueel misbruikt en uitgebuit zijn?

NOODZAAK VAN HIGH INTENSIVE CARE
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp.
Omdat niet alle jeugdhulptaken op het niveau van gemeenten
uitgevoerd kunnen worden, werken gemeenten met elkaar
samen in 42 jeugdhulpregio’s. Naast lokale en regionale
jeugdhulp, is er ook nog een aantal zeer specialistische
landelijke functies. Asja is daar één van: Asja biedt high
intensive care. Landelijke functies worden niet in iedere regio
aangeboden omdat de doelgroep te klein is en de zorg zeer
specialistisch is. Het lijkt op deze manier goed geregeld. Maar
in de praktijk valt dat toch tegen.

Op 29 mei 2018 bood Fier een manifest aan de Tweede
Kamer aan: een manifest voor het behoud van (zeer)
schaarse specialistische functies voor kinderen en
jongeren. Het werd ondertekend door 76 hoogleraren,
lectoren, directeuren, bestuurders, toezichthouders,
kinderartsen, vertegenwoordigers van politie en
Openbaar Ministerie, cliënten, ouders en anderen.

HET MANTRA: GÉÉN KIND DE REGIO UIT
Sinds de decentralisatie is er een aantal ‘mantra’s’ die
doorklinken. Het eerste is dat problemen op het niveau van
de wijk, het stadsdeel of het dorp opgelost moeten worden.
Het tweede mantra is dat verwijzen naar specialistische zorg
default is: dat doe je pas als het écht niet meer anders kan. Het
derde mantra is ‘Geen kind de regio uit!’: verwijzen naar een
landelijke voorziening doe je pas als het echt niet meer anders
kan. Met deze mantra’s is een cultuur geïntroduceerd van
stepped care waarin kinderen en jongeren alleen nog worden
verwezen naar een landelijke functie als een (boven)regionale
aanbieder echt met de handen in het haar zit. Hierdoor
worden kinderen en jongeren niet verwezen op het moment
dat ze specifieke zorg nodig hebben, maar wanneer de hulp
volledig gestagneerd is. Een gemiste kans. We zien nu (te)
veel meisjes die in dure specialistische voorzieningen terecht
komen, terwijl ze eerder en beter geholpen hadden kunnen
(en moeten) worden. Hulp die past bij het probleem waarmee
deze meisjes worstelen. Matched care!

‘We zien nu teveel meisjes die
eerder en beter geholpen hadden
kunnen worden’

gevolg dat verwijzers afhaken. Regelmatig maken we mee dat
professionals niet doorverwijzen naar Fier, omdat Fier niet
in het systeem van gecontracteerde verwijzers zit van hun
gemeente of jeugdhulpregio. Hier zijn de meest kwetsbare
meisjes het slachtoffer van, want juist zij hebben het landelijk
specialisme hard nodig.

ALS EEN BRANDWONDENCENTRUM
Het belang van Asja voor seksueel misbruikte en uitgebuite
meisjes en jonge vrouwen laat zich het beste uitleggen
door een vergelijking met de drie brandwondencentra in
Nederland. Het is volstrekt helder dat je wordt doorverwezen
naar een van deze drie specialistische centra wanneer je
ernstige brandwonden oploopt. Het zijn plekken waar de
beste artsen rondlopen en waar de hoogste kwaliteit van
zorg geleverd wordt. Kwaliteit die niet alleen gebaseerd is op
opleiding, maar vooral op ervaring, op vlieguren. Je wordt
immers pas echt een specialist door veel ervaring op te doen,
veel vlieguren te maken. Op het terrein van mensenhandel
is Asja een dergelijk centrum; een van de twee die ons land
rijk is. Het is zorgelijk dat ondanks de toename van het aantal
slachtoffers, het aantal verwijzingen naar de specialistische
centra afneemt. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en
Seksueel Geweld tegen Kinderen luidde al eerder de noodklok.
Hij gaf in het voorjaar van 2018 aan dat slachtoffers van
loverboys (mensenhandel) doorgaans niet de zorg krijgen die
zij nodig hebben. Hij wijt dat aan gebrekkige of ontbrekende
triage in de jeugdzorg en onvoldoende functioneren van
matched care. Een grote zorg.

OBSTAKELS BIJ DE VERWIJZING NAAR
LANDELIJK AANBOD
Daarnaast zijn er aanzienlijke obstakels om naar een
landelijke voorziening te verwijzen. De 42 jeugdhulpregio’s
hebben namelijk de landelijk voorzieningen niet automatisch
opgenomen in hun systemen van gecontracteerde
aanbieders. Oftewel, bij een verwijzing van een jongere moet
dit steeds opnieuw ingeregeld worden. Dat brengt niet alleen
heel veel (papier)werk met zich mee, maar het heeft ook tot

HIGH SAFETY CRUCIAAL
Op papier weten we inmiddels waar de gespecialiseerde zorg
voor slachtoffers van seksuele uitbuiting aan moet voldoen.
De commissie Azough I en II hebben heldere richtlijnen
opgesteld. In de praktijk is het echter nog niet zo eenvoudig
om invulling te geven aan deze richtlijnen. Om überhaupt
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behandeling te kúnnen bieden, moeten (potentiële)
slachtoffers van loverboys beschermd zijn tegen hun belagers,
hun foute vriendjes, hun loverboys en mensenhandelaren.
Het is onze ervaring dat teveel instellingen zich richten op
de zorgvraag, maar onvoldoende aandacht hebben voor
de bescherming en veiligheid van de meisjes en jonge
vrouwen. Illustratief is het artikel dat in september 2018 in De
Gelderlander verscheen; een artikel over een JeugdzorgPlusvoorziening in het oosten van het land. De voorziening werd
“een visvijver voor loverboys” genoemd. Behandeling heeft
geen zin als de veiligheid in het geding is.

‘Teveel instellingen richten zich op de
zorgvraag, maar hebben onvoldoende
aandacht voor bescherming
en veiligheid’
De problemen van deze JeugdzorgPlus-instelling staan
niet op zichzelf. Het is welhaast een publiek geheim dat de
residentiële jeugdzorg, inclusief de gesloten jeugdzorg, in veel
gevallen nog geen adequaat antwoord heeft op criminelen
die kwetsbare jongeren - meisjes én jongens – ronselen
en uitbuiten. Soms komt het in de krant, maar meestal niet.
Vanuit Fier willen wij een lans breken voor dit probleem, want
dit vraagstuk verdient het om in alle openheid besproken
te worden, zodat we met elkaar naar serieuze oplossingen
kunnen zoeken. Hier hebben de slachtoffers recht op: ze
vertrouwen op ons voor hun veiligheid. Dat is de reden
dat wij binnen Asja ‘veiligheid’ en ‘bescherming’ als een
van onze drie pijlers benoemd hebben. Want oplossingen

moeten aansluiten bij getraumatiseerde meisjes. En geen
hertraumatiserende herbelevingen oproepen, zoals repressie,
isoleren en opsluiten doen; het opnieuw beleven van de nare
situaties die ze hebben meegemaakt met hun ‘vrienden’.
Daarom pleiten wij voor het verder ontwikkelen van het
concept ‘relationele beveiliging’.

GEEF MEISJES EEN TOEKOMST:
INTENSIVE EDUCATION
Fier heeft vele onderzoeken en evaluaties uitgevoerd om de
aanpak verder te kunnen aanscherpen en verbeteren. Steevast
kwam hieruit naar voren dat veel meisjes nauwelijks tot geen
goed onderwijs gevolgd hebben. Vaak zijn ze afgezakt qua
niveau, zijn ze gepest en hebben ze zich door al hun problemen
nauwelijks kunnen concentreren op leren. Ze hebben forse
gaten in hun onderwijscarrière. De meeste meisjes vinden
leren niet leuk, vinden school niet leuk en denken inmiddels
dat leren niets voor hen is, dat ze niet kúnnen leren! Een deel
kan aangemerkt worden als voortijdig schoolverlater. Dit
maakt hen kwetsbaar om opnieuw slachtoffer te worden.
Zonder diploma’s of een startkwalificatie hebben ze nauwelijks
kans in de maatschappij en daarmee nauwelijks kans om
een andere weg in te slaan. En zo blijven ze gevangen in de
vicieuze cirkel van deviante vriendengroepen, foute vriendjes
en geweld. Goed onderwijs is daarom van groot belang, van
levensbelang.
Veel Asja-meisjes hebben al in andere instellingen gezeten.
Desondanks hebben ze al tijden geen onderwijs gevolgd of
hebben ze pro forma onderwijs gevolgd. Soms wordt onderwijs
uitsluitend gezien als dagstructuur of dagbesteding; goed
onderwijs heeft te vaak geen prioriteit. Wet- en regelgeving
helpen ook niet mee. Hier ligt een van onze grote zorgen.
Daarom werken we bij Asja intensief samen met verschillende
scholen om op de best mogelijke wijze onderwijs te
geven. Daarom besteden we ook veel aandacht aan ‘leren

participeren’; meedoen in de samenleving. Geaccepteerd
worden. Van betekenis kunnen zijn. Dat is niet makkelijk,
maar wij zijn ervan overtuigd dat als we niet investeren in
hun educatie, we deze meisjes tekortdoen. En het is onze
overtuiging dat dit een van de leidende mantra’s binnen de
hele jeugdzorg zou moeten zijn.

‘Bij Asja werken we intensief
samen met verschillende scholen
om op de best mogelijke wijze
onderwijs te geven’
OPLOSSINGEN VAN OUDERS:
GESLOTEN OF VERHUIZEN
Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)
deed een (beperkt) onderzoek onder ouders die zich ernstige
zorgen maken over hun dochter en bang zijn dat hun dochter
slachtoffer is van een loverboy (mensenhandelaar) of een
andere foute man. De politie deelde deze zorgen. Uit het
onderzoek komt naar voren dat noch de zorg, noch de politie
veel voor deze ouders (en hun dochter) kon betekenen.
Vaak belanden de meisjes uiteindelijk in de gesloten
jeugdzorg omdat ouders denken dat hun dochter dan niet
weg kan lopen en geen contact kan hebben met hun ‘foute
vriendjes’. Ouders waren teleurgesteld en gedesillusioneerd
over de gesloten jeugdzorg. Het tegendeel was namelijk waar:
de meisjes hadden óók in ‘gesloten’ voorzieningen contact
met hun vriend.

Een andere ‘oplossing’ die ouders kiezen, is om met het hele
gezin te verhuizen naar een ander deel van het land of om
hun dochter naar familie aan de andere kant van het land of
het buitenland te sturen. Ook met inschakeling van de politie
– en soms zelfs de burgemeester – lukt het deze ouders niet
om van de mannen af te komen die het op hun dochter
gemunt hebben. Vaak wordt niet alleen hun dochter bedreigd
en geïntimideerd, maar ook haar ouders, broertjes en/of
zusjes. Niet alleen meisjes zijn slachtoffer, hele gezinnen
worden bedreigd en geïntimideerd, raken ontregeld, uitgeput,
wanhopig. En als samenleving hebben we hier nog geen
antwoord op. Vanuit het CKM, de ngo-poot van Fier, zullen we
hier samen met onze partners, stevig op inzetten de komende
jaren. Deze terreur moet stoppen.
Door de jaren heen hebben we de populatie van Asja zien
veranderen. We zien steeds jongere meisjes maar ook veel
risicomeisjes en vermoedelijke slachtoffers. In dit boekje staan
de verhalen van een aantal van deze meisjes. Sommigen van
hen zijn nog maar dertien of veertien jaar oud en we nemen
soms zelfs meisjes van elf op. De meisjes en de ouders die
hun verhaal in dit boekje hebben verteld, zijn onze drijfveer.
Elk meisje heeft haar eigen, unieke verhaal en elk verhaal
motiveert ons elke dag weer om het beter te doen. Zij zijn de
reden dat we Asja begonnen zijn en hebben ontwikkeld tot
wat het nu is. Waarom we dag in dag uit blijven werken aan de
beste mogelijke zorg, bescherming en educatie voor hen. Niet
omdat ze er recht op hebben, maar omdat ze het allerbeste
verdienen.
Linda Terpstra
Anke van Dijke
Raad van Bestuur Fier

Van ‘bed, bad, brood en
bescherming’ naar ‘high
intensive care & high safety’

Artikel over twintig jaar hulpaanbod voor meisjes die slachtoffer zijn van loverboys, waarvan een uitgebreidere versie
in 2019 is verschenen in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek.
Leeuwarden was één van de eerste steden waar
jongerenwerkers constateerden dat minderjarige meisjes
en meisjes die net volwassen waren, ‘vriendjes’ hadden die
hen de prostitutie in manoeuvreerden. Ze hadden als snel
door dat het om een complex en hardnekkig probleem ging:
het lukte hen namelijk zelden om de meisjes los te weken
van hun nieuwe vriendjes. Ondanks het feit dat zij hen
mishandelden, misbruikten en uitbuitten, hadden ze een
enorme aantrekkingskracht op de meisjes. Een fatale cocktail
van (geveinsde) liefde en aandacht, intimidatie, bedreiging
en geweld, in combinatie met het vrijwel continu in de gaten
houden van waar de meisjes waren en wat ze deden. Het effect
was dat de meisjes (doods)bang waren, tegelijkertijd naar
hun ‘vriend’ verlangden en alles deden wat hij hen opdroeg.
Een deel van de meisjes werd niet alleen ingezet in het
loverboycircuit, maar voerden ook hand- en spandiensten uit
in het criminele circuit, zoals op de uitkijk staan bij inbraken
of drugs van de ene naar de andere plek brengen.
Het ambulante jongerenwerk kon met de middelen die ze
hadden geen serieus tegenwicht bieden. Er werd daarom
een werkgroep opgericht die zich over het vraagstuk boog.
Men wilde een kleinschalige voorziening realiseren; een plek
die veiligheid en bescherming bood, waar meisjes konden
herstellen en een nieuw leven konden opbouwen. Die plek
werd Asja.

Asja was de eerste opvangvoorziening in Nederland voor
meisjes die het slachtoffer zijn - of dreigen te worden - van
een loverboy. In 1999 startte deze voorziening met vier bedden
voor bed, bad en brood, op een geheime locatie. Interessant is
dat de opvang oorspronkelijk niet werd ondergebracht bij de
jeugdzorg, maar bij de vrouwenopvang. De gedachte was, dat
deze meisjes vooral beschermd moesten tegen de jongens die
misbruik van hen maakten. De jeugdzorg had in tegenstelling
tot de vrouwenopvang weinig tot geen ervaring met het
bieden van bescherming en veiligheid aan ernstig bedreigde
en misbruikte meisjes in een open setting.

‘Het lukte hen zelden om de
meisjes los te weken van hun
vriendjes’

We werden er echter als snel mee geconfronteerd dat veel
meisjes – ondanks het misbruik, de uitbuiting, het geweld,
de vernederingen en de angst - hun loverboy niet los konden
laten. Sommigen leidden zelfs een dubbelleven: ze hielden
contact met de foute jongens, het foute netwerk en werden
soms zelfs opnieuw slachtoffer. De professionals die bij Asja

werkten, constateerden dat ze ondanks hun inspanningen
maar weinig resultaat boekten. Eén ding was duidelijk: het
bieden van veilige opvang en bescherming alleen was niet
genoeg.
Om een aanpak te kunnen ontwikkelen die wèl werkte en om
de vicieuze cirkel te kunnen doorbreken, moesten we eerst de
essentie van het probleem doorgronden. Waarom kwamen
sommige meisjes en jonge vrouwen steeds weer in verkeerde
handen terecht? Waarom lukte het hen niet om uit een
situatie te stappen die zo traumatiserend en beschadigend
voor hen was? Wij moesten zicht krijgen op de factoren die
het probleem in stand hielden. Inzichten, die nog steeds
actueel zijn.

VEEL NEGATIEVE ERVARINGEN
Wat slachtoffers van loverboys bindt, is dat ze op grote
schaal een verleden kennen van negatieve jeugdervaringen.
Ze hebben vaak te maken (gehad) met verwaarlozing,
mishandeling, seksueel misbruik, huiselijk geweld, verslaafde
ouders, ouders met ernstige psychiatrische problemen,
gedetineerde
ouders,
disfunctionerende
gezinnen,
uitzichtloze schulden en armoede, uithuisplaatsingen et
cetera.

GROTE IMPACT VAN TRAUMA’S
Veel van deze meisjes ontwikkelen traumaklachten, ernstige
psychische problemen en ernstige gedragsproblemen. Ze
worden daarom vaak gezien als ‘moeilijke’ kinderen. Ze hebben
een grote mond, ze zijn brutaal, ze trekken zich van niemand
iets aan, ze spijbelen, ze verdwijnen ’s avonds of ’s nachts uit
huis, ze lopen weg uit instellingen. Een deel van hen snijdt
zichzelf (automutilatie), is depressief, krijgt eetproblemen,
gebruiken alcohol of drugs, heeft suïcidegedachten of doet
suïcidepogingen. De meiden vertonen vaak seksueel gedrag
dat niet bij hun leeftijd past en krijgen te maken met niet
geplande of afgebroken zwangerschappen.
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Hoe vroeger in het leven negatieve of traumatische ervaringen
plaatsvinden, hoe groter de schade in de hersenen. Er
ontstaan letterlijk gaten in de het brein van deze kinderen,
omdat bepaalde verbindingen in de hersenen niet of niet
goed worden aangelegd.
De middelbare school is voor veel van deze meisjes geen
succes: ze blijven zitten, stromen af, verzuimen en spijbelen.
Ze verlaten het onderwijs maar al te vaak zonder diploma of
startkwalificatie. Daarnaast hebben ze vaak geleerd dat seks
een manier is om gezien te worden en ze gebruiken dit als
middel in hun zoektocht naar liefde, intimiteit, aandacht en
erkenning. Daardoor zijn zowel misbruikte als verwaarloosde
meisjes verhoogd kwetsbaar voor seksuele uitbuiting.

Professionals hebben bij deze kinderen het gevoel dat ze maar
weinig opties hebben om hun gezag te doen gelden en de
orde te handhaven. Het gevolg is dat ze reageren met sancties
en repressie. Wat we in de praktijk dan ook vaak zien, is dat de
hulpverlening vaak te veel is gericht op gedragsbeheersing.
Repressie, machtsuitoefening, straffen, opsluiten, separeren
en isoleren, hebben een tegengesteld effect. Deze maatregelen
werken hertraumatiserend en bevestigen de overtuiging
van deze meisjes dat volwassenen niet te vertrouwen zijn,
dat volwassenen je niet écht zien. Het paradoxale van de
problematiek is juist dat het gedrag om een traumasensitieve
benadering vraagt. Men moet juist gericht zijn op nabijheid
en hechting, op het weer leren vertrouwen van anderen, op
contact maken met (pijnlijke) emoties en deze een plek geven,
op verwerking van trauma’s, op nieuwe kansen en op de
toekomst.

TE VEEL GEDRAGSBEHEERSING
Het probleemgedrag van deze meisjes komt voort uit pijn
en angst. Waar begrip nodig is, roept hun gedrag vaak een
tegengestelde reactie op, namelijk onbegrip en afkeuring.
Anderen interpreteren hun gedrag als respectloos,
ongehoorzaam, opzettelijk, humeurig, overdreven geagiteerd
en/of druk. Door de angst, de pijn, de frustratie en de woede
te negeren die onder het gedrag van ‘moeilijke’ kinderen
schuilgaat - en van hen te eisen dat ze ‘normaal doen’- wordt
een appèl gedaan op hun overlevingsmechanismen. Zwartwit gezegd: niet voelen, maar stoer zijn, mensen op afstand
houden en zorgen dat niemand je écht kan raken.

‘Waar begrip nodig is,
roept hun gedrag vaak een
tegengestelde reactie op’

ASJA: DE PIJLERS VAN HET ZORGPROGRAMMA
Op basis van onderzoek en de ervaringen met onze hulp aan
honderden meisjes en jonge vrouwen, is uiteindelijk het ‘high
intensive care & high safety’ zorgprogramma van Asja tot
stand gekomen met als belangrijkste pijlers:
Een positief en ontwikkelingsgericht leef- en leerklimaat:
Om echt het verschil te maken, moeten we samen met een
meisje aan de slag met de pijn, het verdriet, de woede, de angst
en de teleurstelling die haar psychische en gedragsproblemen
in stand houden. Meisjes moeten in hun behandeling de
confrontatie aangaan met hun kwetsbaarste zelf. Dit kan
alleen in een veilige en ontwikkelingsgerichte omgeving.
Traumabehandeling: Gezien de ervaringen van kinderen
die het slachtoffer zijn van mensenhandelaren, moet
gespecialiseerde traumabehandeling onderdeel zijn van een
zorgprogramma voor slachtoffers van loverboys.

Meisjesgroepen met lotgenoten: Meisjes worden opgevangen in een 24-uurs voorziening met andere meisjes die
hetzelfde hebben meegemaakt. Ze hoeven daar niet bang te
zijn voor het oordeel anderen; ze hebben immers allemaal
hetzelfde meegemaakt. Ze horen de verhalen van anderen en
zien ook wat andere meisjes hebben bereikt die aan het einde
van hun behandeltraject zitten. Zo leren de meisjes ook van
elkaar.
Werken aan basisbehoeften: De essentie van het
zorgprogramma
bestaat
uit
drie
psychologische
basisbehoeften: autonomie, verbondenheid en competentie.
Daarom werken we samen met ieder meisje aan haar dromen,
aan haar toekomst. We vragen niet alleen: “Wat is je probleem?”,
maar ook: “Wat zijn je dromen”?, “Waar word je blij van?. En
daarom hebben onderwijs, maatschappelijke participatie,
sport en hobby’s een centrale plaats in het zorgprogramma. In
het verlengde hiervan, gaan we voor kwalitatief hoogwaardig
onderwijs. Als we onderwijs en zorg niet volledig integreren,
dan werken we maar aan de helft van het probleem.
Bescherming en veiligheid in een open setting: Asja is
gebaseerd op het concept van relationele beveiliging; hoe
prettiger het leef- en leerklimaat voor een meisje bij Asja is,
hoe groter de kans dat zij bij Asja wil zijn en blijven. De kunst
is om zo snel mogelijk écht contact aan te gaan met het
meisje, om zo snel als het kan een beeld te krijgen van wie het
meisje is en wat haar triggers zijn c.q. wanneer de spanning
oploopt, zodat men daarop kan anticiperen. Asja is een open
setting: iedereen die binnen is, kan naar buiten omdat geen
enkele deur op slot gaat. Vanwege de bescherming en de
veiligheid, kunnen mensen van buiten echter niet ongezien
binnenkomen.

ERKEND ZORGPROGRAMMA
In 2012 heeft de erkenningscommissie interventies het
zorgprogramma Asja erkend als goed onderbouwd en
is het opgenomen in de databank effectieve interventies
van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).

TWINTIG JAAR ASJA
Anno 2019 worden er bij Asja per jaar meer dan 100
meisjes en jonge vrouwen behandeld in de leeftijd van
11 tot en met 24 jaar. Driekwart is minderjarig. Daarbij
valt op dat de slachtoffers steeds jonger worden. In
2019 zal Fier het zorgprogramma opnieuw aan de
erkenningscommissie interventies voorleggen voor een
herbeoordeling. In de nieuwste versie zijn alle nieuwe
inzichten en ontwikkelingen verwerkt.

‘Hoe prettiger het leef- en
leerklimaat voor een meisje bij
Asja is, hoe groter de kans dat
zij er wil zijn en blijven’

PUBLICATIES OVER ASJA EN/OF MENSENHANDEL
2019

Twintig jaar hulpaanbod voor meisjes die slachtoffers zijn van loverboys. Van ‘bed, bad, brood en bescherming’ naar
‘High intensive care & high safety’. In: Tijschrift voor Orthopedagogiek

2018

Hunkering naar genegenheid maakt kwetsbaar voor sexting. Online grensoverschrijdend gedrag. In: Jeugd en Co

2018

Brandwonden van binnen. In: Écht doen wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp

2018

Aangifte doe je niet. Een studie naar factoren die een negatieve invloed hebben op de aangiftebereidheid van
Nederlandse, minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting. CKM

2016

De keten van geweld, verwaarlozing en mishandeling heeft een andere aanpak nodig. In: Jeugdbeleid

2015

Rappende mensenhandelaren: een maatschappelijke probleem? IN: Jeugdbeleid

2015

Mensenhandelaren. Verhalen en vonnissen. Uitgeverij SWP

2015

Fier en verder. Meiden over hun leven na de hulpverlening. Uitgeverij SWP

2015

Loverboyslachtoffer en hulpverlening: In: Meisjes in zorg. Signalering, preventie en behandeling

2015

Haal jongens en meiden uit elkaar. Kanttekeningen bij een vanzelfsprekendheid. In: Sozio

2014

Complexiteit loverboyproblematiek maakt specialistische behandelcentra noodzakelijk.
In: Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk

2014

Seksueel misbruik, missen we (n)iets?!. In: mgvonline.nl

2013

Daar ben ik dat hoertje. Hier ben ik gewoon mijzelf. In: Pedagogiek in Praktijk

2012

Wie zijn de meiden van Asja? De gang naar de jeugdprostitutie. Uitgeverij SWP

2011

De kleine gids. Signalering en behandeling slachtoffers loverboys. Moeilijke zaken makkelijk uitgelegd. Kluwer

2006

De betovering verbroken. Methodiek preventie en aanpak meisjesprostitutie. Uitgeverij SWP

2005

Loverboys: feiten en cijfers. Een quick scan. Uigeverij SWP

2005

Loverboys, een publieke zaak. Tien portretten. Uitgeverij SWP

2004

Publiek geheim: Jeugdprostitutie. Negen portretten. Uitgeverij SWP

OVER FIER
Fier is het landelijke expertise- en behandelcentrum op het
terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. We bieden
hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld;
geweld dat plaatsvindt in relaties. Bijvoorbeeld tussen
ouders en kinderen, tussen partners, tussen jongeren die
verliefd zijn of tussen een loverboy of mensenhandelaar en
zijn slachtoffer.
Onze opdracht is geweld voorkomen, geweld stoppen en
hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Ons doel is de best
mogelijke zorg bieden. Dit doen we vanuit een holistische
visie: we zien de mens als totaal. We werken met onze
cliënten in een veilige omgeving aan trauma, trots en
toekomst.
Fier is expertisecentrum op het gebied van:
• Huiselijk geweld
• Kindermishandeling
• Eergerelateerd geweld
• Mensenhandel/loverboyproblematiek
• (Vroegkinderlijke) traumatisering/complex trauma
• Seksueel geweld
• Conflictscheidingen/hoog risico scheidingen
• Extremisme en radicalisering
Als expertisecentrum spelen we in op ontwikkelingen in
de samenleving en willen we leidend zijn als het gaat om
agendasetting, innovaties, professionalisering en onderzoek op
het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

CENTRUM TEGEN KINDERHANDEL EN
MENSENHANDEL
‘Maak mensenhandel zichtbaar.’ Onder dit motto voert het
Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM),
als ngo van Fier, de strijd tegen seksuele en criminele
uitbuiting.

Het CKM...
• heeft kennis en expertise op het gebied van kinder- en
mensenhandel;
• zet nationaal en internationaal in op een betere (rechts)
positie van slachtoffers;
• onderzoekt, opinieert en publiceert;
• lobbyt, informeert en praat mee over beleidsvorming;
• werkt aan en ontwikkelt projecten ten dienste van
slachtoffers van mensenhandel;
• werkt samen met nationale en internationale partijen in
de strijd tegen mensenhandel.
www.ckm-fier.nl

DE DIGITALE VESTE: HULP NAAR EEN
NIEUW LEVEL
Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest voor mensenhandelaren, stalkers, groomers en andere criminelen om in
contact te komen met potentiële slachtoffers. Het internet
is dé plek om hen te vinden, te bedreigen, te intimideren,
schade toe te brengen. In de digitale wereld kun je anoniem
opereren en het risico op vervolging bij online geweld is
minimaal.
Met de Digitale Veste willen het CKM en Fier hulp in
het digitale tijdperk naar een nieuw level brengen. De
Digitale Veste geeft een eigentijds antwoord op digitaal
geweld én op de vermenging van online en offline geweld
tegen kinderen, jongeren en volwassenen. Onderdeel
van de Digitale Veste is Chat met Fier, waar anoniem en
veilig met een hulpverlener van Fier gechat kan worden.
www.fier.nl/chat
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