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	 	Mart	Visser	en	Fier		
creëren	iets	moois

‘	Ik	houd	van	
spullen	met	
een	ziel’	

	 	Hélène	werd	als	kind		
misbruikt	en	maakte		
een	eigen	magazine:

‘	De	literatuur		
over	incest		
vond	ik	bagger’	

	 Schokkend:

		15	miljoen		
kindbruiden	per	jaar

	 Sexting	en	de	gevolgen

‘	Hé	schatje,		
mag	ik	je		
tieten	zien?’
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Roos (15 jaar), 9 maanden bij Fier, 
schreef een brief aan haar ouders

‘ Tijdens mijn verblijf bij Fier schreef ik mijn 
ouders meerdere brieven. Dit is de laatste. Mijn 
behandeling hier zit er bijna op en dan ga ik 
terug naar huis. Deze brief wilde ik schrijven 
om te laten weten hoe dankbaar ik ze ben. 
Ondanks alles zijn ze me altijd blijven steunen. 
Er is veel gebeurd in het verleden en ik wil mijn 
ouders laten weten dat ik veranderd ben. Ik ben 
niet meer hetzelfde meisje van negen maanden 
geleden. Eindelijk kan ik mezelf weer zijn. 
Ik kan de dingen die ik altijd al wilde doen nu 
oppakken, zoals bakken en tekenen. Schrijven 
lukt beter dan praten. Als ik schrijf, weet ik 
beter hoe ik iets moet uitleggen. Dat heb ik hier 
geleerd: als praten niet lukt, schrijf het dan 
maar op.’

Een brief is als een kleine autobiografie.  

Wie een brief schrijft, vertelt over zichzelf. 

Samen met de meiden van Asja in Rotterdam 

werkten biografe en levensloopcoach Annita 

Lageweg en schrijfster Ellen de Ruiter aan een 

serie brieven. De meiden bepaalden zelf aan wie zij 

hun brief schreven. Ze kozen hun eigen zinnen en 

beschreven hun eigen verhaal. De insteek: zie jezelf, 

laat zien wie je wilt zijn en vertel wat je wilt vertellen. 

Het resultaat: een serie prachtige, ontroerende 

brieven. 'Kippenvel’, zegt Annita Lageweg. ‘Wat een 

power hebben deze meiden om zo op te schrijven wat 

ze hebben meegemaakt. Uit de brieven wordt duidelijk 

dat ieder meisje op heel eigen wijze haar eigen weg in 

het leven volgt. En dat is mooi om te zien.’ 

De brieven worden gebundeld in een kleine publicatie. 

Voor dit magazine kozen we alvast de meest 

sprekende citaten uit. (Zie pagina 42-45)
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M
ijn naam is Judith, ik ben 18 jaar, verblijf 

nu ongeveer 9 maanden bij Metta II, en 

heb te maken met trauma-, dubbele 

diagnose- en verslavings problematiek. Ik 

luister op de groep erg veel muziek, lees 

veel, en zit vaak achter de computer, vooral om te schrijven. 

Ik vind het erg leuk om artikelen en columns te schrijven 

voor onder andere blogs, en heb dit ook ongeveer een jaar 

als werk mogen doen. Daarnaast vind ik het geweldig om 

in contact te zijn met mensen die zich kunnen vinden in de 

stukjes die ik schrijf. Het contact en het gevoel dat je mensen 

kunt helpen is voor mij dan ook een van de redenen dat ik 

in middels weet welke opleiding ik wil gaan doen, namelijk de 

opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

Omdat ik op papier, door middel van schrijven, mijn 

gevoelens en gedachten erg goed kwijt kan, stelde een van 

mijn begeleiders voor om iets te gaan schrijven voor het 

Fier Magazine. Ik ben gelijk op dit voorstel ingegaan en heb 

samen met mijn mentor contact gezocht met de redactie 

van het Fier Magazine. 

Ik heb besloten om mee te werken aan het artikel over pesten, 

omdat dit iets is wat in mijn ogen nog niet serieus genoeg 

genomen wordt. Ik, en met mij vele anderen bij Fier, hebben 

hier ervaring mee. Dit artikel is voor mij de ultieme kans om 

dit te kunnen delen en nog een keer duidelijk te maken hoe 

belangrijk het is dat ook hier aandacht voor is. 

Ik wens jullie heel veel leesplezier!

Judith
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SUMMERSCHOOL Kaatsen, collages maken, rekenen in Excel, djembé spelen, 

haken en nog veel meer; de Summerschool was weer een groot succes, dit jaar 

zowel in Friesland als in Rotterdam. Aan iedereen die zijn of haar passie of talent 

heeft gedeeld met onze cliënten tijdens de inspirerende en leerzame workshops: 

bedankt!

PLUK DE DAG Gespot in onze moes tuin: 

Plukklare aardbeitjes en kruiden. Lekker! En je 

raadt het al: op gekweekt en verzorgd door onze 

eigen meiden, samen met vrijwilligers van vrije 

baptisten gemeente De Wijn gaard in Leeuwarden.

SPEELTUIN Het buitenterrein van de Veilige 

Veste krijgt een make-over: naast de Fiere Farm, 

het Cruijff Court en de moestuin worden prachtige 

speel toestellen, fitnessapparaten en gezellige zit-

hoekjes geïnstalleerd. Allemaal mogelijk gemaakt 

door donaties!

ONZICHTBARE KINDEREN Onze kinder-

psychiater Cecil Prins begeleidt slachtoffers van 

mensen handel en hun kinderen. Onlangs werd 

ze door Famme.nl geïnterviewd over haar werk 

en in het bijzonder over het project Onzichtbare 

Kinderen. Cecil: ‘Helaas is er in Nederland wel 

subsidie voor de opvang en begeleiding van de 

moeders, maar niet voor de kinderen. Zij zijn 

onzicht baar.’ Meer over onzichtbare kinderen 

verder op in dit magazine.

NIEUWE FIERE VRIENDJES Onze twee 

varkentjes, vier schapen en twee mini-ezeltjes 

krijgen er straks drie huisgenootjes bij: deze jonge 

gansjes werden in het voorjaar van 2015 geboren 

en nemen binnenkort hun intrek in de Fiere Farm. 

Lief!

SUIKERFEEST Veel van onze meiden doen mee aan de Ramadan. Bij Fier sloten 

we deze periode samen af met een lunch, geheel in stijl van het Suikerfeest: de 

meiden van Zahir maakten zelf de meest verrukkelijke hapjes klaar. Zalig!

WEGGEEFWINKELTJE In de weggeefwinkel kunnen vrouwen, jongeren en 

kinderen die bij Fier worden opgevangen terecht voor kleding, speelgoed, huis-

houdelijke artikelen en nog veel meer. De spullen zijn allemaal gedoneerd.  

Én: de weggeef winkel is een intern leerbedrijf en wordt dus gerund door  

de meiden van Fier.

Bij Fier gebeuren mooie dingen. Dingen die de moeite 
waard zijn om bij stil te staan, het liefst bewapend met een 
fotocamera. En dat levert een heleboel Fiere kiekjes op!  
Hierbij enkele hoogtepunten.

Meer van onze Fiere kiekjes vind je op instagram.com/Fier_NL
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S
adia houdt het netjes. Beloofd is beloofd. In haar hand 

houdt ze een lijstje met zeer beschaafde vragen. ‘Ik heb 

niets voorbereid hoor’, zegt Khalid met een ernstige 

blik. ‘Beter’, grijnst Sadia, ‘Zo is het veel leuker. Lekker 

spannend toch?’ Sadia neemt gelijk het heft in handen: 

‘Eerst even over je werk, dan doen we straks de privé-dingen, 

goed?’ Khalid knikt. En daar gaan we dan.

HOE KWAM JE BIJ FIER TERECHT?
Khalid: Ik had gesolliciteerd op de functie allround hulpverlener 

voor Zahir. Fier was op zoek naar mannen: “Welke haan durft het 

aan?”, stond er in de advertentie. In dat kippenhok hoor ik misschien 

wel thuis, dacht ik. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek, maar ik 

kreeg de baan niet. Te zakelijk in mijn antwoorden, denk ik. Ik vond 

het nog lastig om het écht over mezelf te hebben. Een halfjaar later 

heb ik het opnieuw geprobeerd; Fier bleef me triggeren. Gelukkig 

werd ik toen wel aangenomen. Maar dat ging niet zomaar hoor. 

Ze waren best voorzichtig in het begin. Een man als hulpverlener 

op zo’n groep kwetsbare meiden en ook nog iemand met een niet-

Nederlandse achtergrond… Ik denk dat ze even aan me moesten 

wennen.’ Sadia: ‘Ik weet nog goed dat we hoorden dat er een man 

op de groep zou komen. We hadden net gesport en zaten in de 

huiskamer te wachten en daar liep jij binnen. Ik vond het niet erg 

hoor, dat je een man was.’ Khalid: ‘Sommige meiden vonden het 

best lastig in het begin. Wat nu als hij mijn vader kent, dachten ze, 

of mijn broer? Maar al snel ging het helemaal goed. Ik kreeg een 

fijne band met alle meiden.’

JE HEBT BIJNA DRIE JAAR OP ZAHIR GEWERKT, HOE 
WAS DAT?
Khalid: ‘Zahir was goed. En leuk. Ik heb daar een heel mooi tijd 

gehad. Daar kwam ik echt tot mijn recht als hulpverlener. Ik heb er 

veel positieve ontwikkelingen doorgemaakt. Hoe was jouw tijd op 

Zahir?’ Sadia: ‘Ik heb bijna twee jaar op Zahir gewoond en ik vind 

het nog steeds heel bijzonder wat ik heb meegemaakt. Ik ben zo 

veranderd, heb zoveel geleerd. De persoon die bij Fier binnenstapte 

ben ik niet meer. Ik ben iemand anders, eindelijk mezelf.’ Khalid: 

‘Toen ik je voor het eerst ontmoette, was je nog echt een kind dat 

geen idee had hoe de wereld in elkaar stak. Je was timide, speels 

en bescheiden en had geen idee hoe je nee kon zeggen. Nu ben 

je zoveel verder. Je bent van geen identiteit naar een heel sterke 

identiteit gegaan. Van een klein kuikentje naar een trotse kip.’ 

Sadia: ‘Ik weet nu wat ik wil. En ik kan steeds meer mijn eigen 

keuzes maken. Dat is heel fijn.’ Khalid: ‘Het viel me gelijk op dat je 

een harde werker bent. Vonden de andere meiden op de groep het 

moeilijk om een bijbaantje te zoeken, jij en je zusje kregen het altijd 

voor elkaar. Vanaf dag één had je werk.’ Sadia: ‘Ik werk nog steeds 

hoor. Naast mijn studie ongeveer vijftig uren per week.’ Khalid: 

‘Dat verbaast me niets. Dat is die sterke Pakistaanse eigenschap 

die je in je hebt. Heel positief, maar het kan ook je valkuil zijn hè? 

Daar hebben we je vaak voor gewaarschuwd.’

Sadia: ‘Weet ik, haha.’ 

WAAROM WERK JE NOG STEEDS BIJ FIER?
Khalid: ‘Fier is een heel ondernemende organisatie die constant 

in ontwikkeling is. Fier speelt in op maatschappelijke vraagstukken 

en heeft alles behalve een tunnelvisie. Dat trekt me aan. Zelf ben 

ik ook een ondernemer met oog voor wat er in de maatschappij 

gebeurt. Je moet niet teveel stilstaan bij het oude, vind ik, maar 

kansen grijpen. Dat is wat ik hier kan doen.’

Sadia: ‘En waar sta je over vijf jaar?’

INTERVIEW 

SADIA EN DE  
ALLROUND  
HULPVERLENER

KHALID: 

‘EEN MAN MET 
EEN NIET-

NEDERLANDSE 
ACHTERGROND… 

ZE MOESTEN 
EVEN AAN ME 
WENNEN HIER’

OF ZE HET ALSJEBLIEFT EEN BEETJE NETJES WIL HOUDEN TIJDENS DIT INTERVIEW. KHALID EL 

OUARIACHI KENT SADIA NAMELIJK AL LANGER DAN VANDAAG. IN 2012 LEERDEN ZE ELKAAR 

KENNEN BIJ FIER, TOEN KHALID SADIA’S MENTOR WERD. HET KLIKTE VAN MEET AF AAN. ZELFS 

NU SADIA OP ZICH ZELF WOONT EN KHALID EEN ANDERE FUNCTIE HEEFT BINNEN FIER, HEBBEN ZE 

NOG REGEL MATIG CONTACT. ‘WE HEBBEN GOEDE GESPREKKEN’, ZEGT SADIA. KHALID: ‘ALS ER IETS 

IS, ZEG IK TEGEN SADIA: LATEN WE EVEN EEN BAKJE KOFFIE DRINKEN. MET OPZET. IK WEET DAT ZE 

HELEMAAL GEEN KOFFIE LUST.’

33
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Khalid: ‘Oeh, dat is lastig. Ik kan natuurlijk niet in de toekomst 

kijken. Maar ik ben iemand die wil blijven ontwikkelen. Misschien 

heb ik dan wel weer een andere functie. Nog wel iets in de hulp-

verlening, want het contact met mensen spreekt me erg aan. 

En de spanning wanneer je mensen kan ondersteunen in een 

crisis situatie. Verder houd ik van ondernemen. Samen met een 

compagnon heb ik net een grillrestaurant overgenomen. Genoeg 

te doen dus. En jij?’ Sadia: ‘Geen idee. Ik hoop dat ik dan klaar 

ben met mijn opleiding en kan doorstromen naar het HBO... Dat 

lijkt me mooi. International Business Management.’ Khalid: ‘Ook 

onder nemen dus. Nou dat komt vast goed. Ik heb je aan het werk 

gezien in het restaurant waar je werkt. Dat ging er pittig aan toe. 

Ik heb gezien hoe je jongens die ouder dan jij zijn daar een schop 

onder hun kont geeft als dat nodig is. Je had er toen net eentje 

ontslagen. Je bent een baasje hoor, Sadia, er is niets mis met jouw 

management skills.’ Sadia: ‘Hahahaha.’

WAT IS HET BESTE ADVIES DAT JE OOIT AAN 
IEMAND HEBT GEGEVEN?
Khalid: ‘Poeh, daar vraag je wat. Ik zou het je zo niet kunnen 

vertellen.’ Sadia: ‘Mag ik het zeggen?’ Khalid: ‘Haha, ja natuurlijk.’ 

Sadia: ‘Het beste advies dat je mij ooit gaf was: doe wat je zelf wilt, 

maar wees je bewust van wat je doet. Dat heb ik altijd onthouden. 

Het was tijdens een van de vele gesprekken die we voerden. We 

zaten buiten - ik weet het nog precies. Ik had veel problemen en ik 

wist niet wat ik moest doen. Totdat jij dit tegen me zei. Toen dacht 

ik: ik mag best mijn eigen keuzes maken als ik er maar niemand pijn 

mee doe.’ Khalid: ‘Je was net achttien en moest veel beslissingen 

nemen… Wat mooi dat je dit hebt onthouden.’ Sadia: ‘Ja, ik denk 

er nog vaak aan terug.’

LET OP, KHALID. HIER KOMT EEN HEEL BELANG
RIJKE VRAAG: HOE HOUD JIJ WERK EN PRIVÉ 
GESCHEIDEN?
Khalid: ‘Die is gemakkelijk: door goed mijn grenzen te bewaken. 

In mijn begintijd bij Fier had ik daar veel moeite mee. Ik was té 

flexibel.’ Sadia: ‘Klopt. Je was niet naar huis te krijgen. Ik weet 

nog dat je een keer na je avonddienst tot vier uur ’s ochtends bent 

gebleven. Khalid: ‘Toen moest ik nog iets afmaken voor mijn 

vakantie.’ Sadia: ‘Ik deed mijn best om je naar huis te sturen, maar 

jij stuurde me terug naar bed.’ Khalid: ‘Het gaat nu beter hoor. 

Door mijn werk bij de DHHG werk ik nu regelmatiger. Als ik thuis 

ben, gaat de telefoon uit.’

EENS EVEN KIJKEN… JA, DEZE IS WEL MOOI: WIE IS 
JOUW GROTE VOORBEELD? 
Khalid: ‘Mijn vader.’ Sadia: ‘Dacht ik al.’ Khalid: ‘Van kleins af 

aan en nog steeds. Helaas is hij tien jaar geleden overleden. Hij was 

sociaal, een allemansvriend en een echte familieman. Traditioneel 

- hij hechtte veel waarde aan religieuze aspecten - maar ook ruim-

denkend. Een ondernemer, een harde werker. Hij heeft negen 

kinderen opgevoed en ervoor gezorgd dat we alle negen goed 

terecht zijn gekomen. Wie is jouw voorbeeld?’ Sadia: ‘Heel veel 

mensen. Mijn beste vriend, David, bijvoorbeeld. Ik heb veel van hem 

geleerd. En iedereen bij Fier. Ze zijn allemaal een voorbeeld voor 

me. Ik noem het hier mijn tweede familie. Ik heb hier zoveel liefde 

gekregen…’ Khalid: ‘Dat komt vaak terug in onze gesprekken, dat 

de mensen bij Fier als familie voor je zijn. Heel bijzonder dat je dit zo 

ziet. Je hebt hier pas geleerd om je te hechten. Normaal gesproken 

doe je dat al vanaf dat je baby bent. Ik ben blij dat we jou het gevoel 

hebben gegeven dat je er mag zijn.’

LEES JE VEEL BOEKEN?
Khalid: ‘Nee, niet echt. Ik lees online veel; verslagen onderzoeken, 

dat soort dingen. Het laatste boek dat ik heb gelezen was “Van 

fobie naar vrijheid”. De auteur Pieter Frijters was vorig jaar bij Fier 

om een workshop te geven tijdens Summerschool. Hij leerde de 

meiden hoe ze zichzelf kunnen presenteren. Heel erg interessant. 

Lees jij boeken?’ Sadia: ‘Ja, heel veel. Ik heb er meer dan duizend 

thuis. Mijn huisgenoot verkoopt boeken. Als er iets nieuws is, begin 

ik te lezen. Min lievelingsschrijver is James Worthy. Hij schrijft heel 

mooie boeken. Soms heel grof en onbeschoft. Dat vind ik leuk.’ 

Khalid: ‘Grappig. Jij bent zelf totaal niet onbeschoft. Zou jij dat 

ook wel eens willen? Zo kunnen praten en geen blad voor de mond 

nemen?’ Sadia: ‘Soms wel.’ Khalid: ‘Houd je je vaak in?’ Sadia: 

‘Hmmm ja. Ik wil gewoon geen gedoe. Daar heb ik geen zin in.’ 

Khalid: ‘Ah, je bent een conflictvermijder.’ Sadia: ‘Ja, en nu graag 

terug naar Khalid. Volgende vraag.’

ALS JE EEN DIER ZOU ZIJN, WAT ZOU JE DAN ZIJN 
EN WAAROM? 
Khalid: ‘Dat hangt af van de omgeving. In de oceaan zou ik een 

sardientje willen zijn, omdat sardientjes altijd in grote aantallen bij 

elkaar zijn, één grote familie die ook bescherming bij elkaar zoekt 

als ze worden aangevallen. Op het vasteland voel ik de meeste 

verwantschap met een zee arend. De zee arend is een sociaal 

dier zonder territorium, heeft geen vijanden. Dat zou ik ook wel 

willen, lekker een beetje vliegen zonder bang te zijn dat je wordt 

aangevallen.’ Sadia: ‘Ik zou ook een vogel willen zijn. Welke, maakt 

me niet zoveel uit. Maar wel een vogel, want ik houd van vrijheid.’

NOU, DAT WAS HET. HEB JIJ NOG EEN VRAAG AAN 
MIJ?
Khalid: ‘Jazeker! Even nadenken…’ Sadia: ‘Moet je mijn 

vragenlijstje even lenen?’ Khalid: ‘Ha nee, ik weet al iets: als je 

jezelf in drie woorden moet omschrijven, welke woorden zijn dat 

dan? Sadia: ‘Shit. Geen idee. Khalid: ‘Lastig hè? Zal ik je helpen?’ 

Sadia: ‘Graag.’ Khalid: ‘Spontaan. Nu jij.’ Sadia: ‘Doelgericht. Jij 

weer.’ Khalid: ‘Doorzetter. Ja, dat past echt bij je. Jij geeft nooit 

op.’ Sadia: ‘Morgen hoor ik van school of ik door mag naar niveau 

4. Ik weet het niet hoor…’* Khalid: ‘Ik weet het wel: het komt 

helemaal goed. App je me even?’ Sadia: ‘Tuurlijk.’  

*Sadia is door naar niveau 4!

SADIA: ‘IK KAN STEEDS MEER  
MIJN EIGEN KEUZES MAKEN.  
DAT IS HEEL FIJN’
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DE PAKISTAANSE SADIA (19) WERD IN 2011 SAMEN 

MET HAAR ZUSJE OPGEVANGEN BIJ ZAHIR – DE OPVANG-

VOORZIENING VAN FIER VOOR SLACHTOFFERS VAN EER-

GERELATEERD GEWELD. SADIA EN HAAR ZUSJE VLUCHTTEN 

VOOR HUN EIGEN FAMILIE. MOMENTEEL VOLGT SADIA 

DE OPLEIDING FINANCIËLE ADMINISTRATIE, HIERNA WIL 

ZE GRAAG INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 

STUDEREN AAN HET HBO. IN HAAR ‘VRIJE TIJD’ WERKT ZE 

IN EEN RESTAURANT.

KHALID EL OUARIACHI (28) HEEFT DE 

MAROKKAANSE EN NEDERLANDSE NATIONALITEIT EN 

WERKT SINDS 2012 BIJ FIER. EERST ALS ALLROUND HULP -

VERLENER OP DE GROEP ZAHIR, NU ALS CASE MANAGER 

BIJ DE AFDELING DHHG (DIRECTE HULP BIJ HUISELIJK 

GEWELD). DAARNAAST VOERT HIJ MET ZIJN EIGEN 

BEDRIJFJE IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE SOCIALE 

ACTIVERINGS TRAJECTEN UIT, IS HIJ VRIJWILLIGER VOOR 

AMNESTY INTERNATIONAL EN HEEFT HIJ EEN EIGEN GRILL-

RESTAURANT. KHALID IS GETROUWD EN HEEFT ÉÉN ZOON.



MIJN 
MAMA 
HEEFT 
EEN
TRAUMA

DE NIET 
GENETISCHE  
ERFENIS VAN 
ONZICHTBARE 
KINDEREN:

Bomani is drie maanden oud als hij samen met zijn moeder wordt 

opgenomen bij Fier. Zwaar getraumatiseerd is de vijfentwintigjarige 

Nigeriaanse. Door de vlucht uit haar geboorteland, de oversteek 

met een mensenhandelaar, de eenzame opsluiting en de vele ver-

krachtingen. Verkrachtingen waarvan Bomani het resultaat is. Wie 

zijn vader is, is niet bekend - er waren zoveel mannen, zoveel klanten 

en dus zoveel mogelijke vaders. Bomani’s moeder is depressief. Zo 

depressief dat ze nergens op reageert, zelfs niet als Bomani huilt, 

honger heeft. En dat maakt dat Bomani niet heeft geleerd wat 

affectie is. Hij geeft weinig tot geen respons op prikkels. Met zijn 

drie maanden is hij al volledig apathisch. Als iemand hem aanraakt, 

verstijft hij. En dat is nog niet alles: Bomani is te klein voor zijn 

leeftijd, te licht. Het groeien schijnt maar niet te lukken.

ERFENIS
De fragiele toestand van Bomani is de niet-genetische erfenis van 

zijn moeders trauma, zegt Ceciel Schelvis, behandelaar van Fier. 

Schelvis houdt zich bezig met infant mental health, oftewel: trauma-

behandeling voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Ze legt uit: ‘Een 

kind dat wordt geboren bij een moeder die veel stress ervaart, heeft 

in de buik van de moeder al een achterstand. Tijdens de zwanger-

schap worden namelijk hormonen aangemaakt die de ont wikkeling 

van de hersenen van de baby beïnvloeden. Een moeder met stress 

maakt andere hormonen aan, waardoor het kind van deze moeder 

zich anders ontwikkelt dan in een gezonde situatie. Alle stress is 

slecht - angst, boosheid, verdriet - maar een trauma is nog slechter.’

En neem voeding. Hoe belangrijk is dat. Kijk maar naar kinderen die 

zijn geboren tijdens de hongerwinter, zegt Schelvis. ‘Het is algemeen 

bekend dat zij een slechtere ontwikkeling hebben doorgemaakt dan 

kinderen van moeders die voldoende en gezond te eten hadden.’ 

Roken, drugs, alcohol: ook funest. 

Een kind dat wordt geboren uit ongunstige omstandigheden is 

geprogrammeerd op overleven, zegt Schelvis. ‘Daar gaat alle energie 

naartoe, en veel minder naar bijvoorbeeld de groei van het lijfje of 

ontwikkeling van het IQ.’ 

VERSTOORDE INTERACTIE
Bomani heeft dubbel pech. Er is, zoals benoemd, A: een negatieve 

bio logische reactie van het lichaam van het kindje, maar er is ook 

nog B: de verstoorde interactie tussen moeder en kind. Bomani’s 

moeder reageert immers nauwelijks op haar zoontje. Bijna alle inter-

actie ontbreekt. Niet zo gek, zegt klinisch psycholoog Elisa van Ee. 

Van Ee, verbonden aan Psychotraumacentrum Zuid Nederland, 

deed onder zoek naar ernstig getraumatiseerde vluchtelingen en 

hun kinderen. Zij beschreef hoe posttraumatische stressklachten 

ouders belemmeren in de interactie met hun kind. De kern van het 

verhaal: een getraumatiseerde ouder zit zo vol met eigen klachten en 

problemen dat hij of zij minder sensitief is naar het kind. ‘Hoe erger 

de klachten van een ouder, hoe moeilijker het wordt om adequaat 

op het kind te reageren’, zegt Van Ee. ‘Dat terwijl sensitiviteit voor 

kinderen heel erg belangrijk is. Hoe jonger het kind, hoe belangrijker 

eigenlijk.’

Kinderen geven door middel van signalen aan dat ze iets nodig 

hebben van de ouder. Ze huilen, laten zien dat ze bang zijn of boos. 

Van Ee: ‘Een ouder met een trauma leest deze signalen niet goed en 

kan daardoor niet de reactie geven die het kind nodig heeft. Een baby 

die huilt wordt in dit geval niet getroost of gekalmeerd.’ En dat is 

heftig, zegt Van Ee. ‘Een kind kan zichzelf namelijk niet rustig maken. 

Dat leert het pas door de interactie met de ouder. Maar met een 

getraumatiseerde ouder blijft dit leerproces achterwege.’

‘Aan de interactie tussen moeder en kind kun je veel aflezen’, zegt 

Schelvis. ‘Moeders die weinig geduld hebben met het kind, te moei-

lijke spelletjes doen, niet rustig kunnen blijven, te wild met het kind 

doen… Soms zien ze gewoonweg niet wat er moet gebeuren, soms 

is de verantwoordelijkheid ook teveel - een baby die helemaal af-

hankelijk is van jou. Dit gaat nogal eens mis met jonge, onervaren 

moeders en moeders met een trauma. Met name deze laatste groep 

heeft vaak niet geleerd een warme band met anderen aan te gaan.’

SOMS ZIJN ZE NOG NIET EENS GEBOREN ALS ZE VOOR HET EERST BIJ FIER BINNEN
KOMEN. PIEPKLEINE KINDJES, VEILIG OPGEBORGEN IN DE BUIK VAN HUN MOEDER. 
SOMS KUNNEN ZE AL EEN BEETJE LOPEN, WANKELEND AAN DE HAND VAN HUN MOEDER. 
ONRUSTIG EN AF WACHTEND TEGELIJK. SOMS HEBBEN ZE AL MEER GEZIEN DAN MENIG 
VOLWASSENE, IN DE PEESKAMER VAN HUN MOEDER  TOEKIJKEND HOE MAMA KEER 

OP KEER SEKS HAD MET VREEMDE MANNEN. DEZE KINDEREN HEBBEN ÉÉN DING GEMEEN: HUN 
MOEDER HEEFT EEN TRAUMA. EEN ZWAAR TRAUMA. EN DIT TRAUMA INFECTEERT LANGZAAM 
MAAR ZEKER HUN KLEINE KINDERBREIN.
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WAT IS INFANT MENTAL HEALTH?
Infant mental health is geestelijke gezondheidszorg (GGz) 

voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar en houdt zich bezig 

met de (verstoorde of gestag neerde) sociale, emotionele, 

cognitieve en motorische ontwikkeling en de hechting van de 

allerkleinsten. Fier wil een zorgprogramma ontwikkelen met de 

basisprincipes van de reguliere infant mental health gericht op 

de gevolgen van traumatisering voor moeders en hun baby’s, 

peuters en kleuters. (zie kader Onzichtbare kinderen).

AMÉLIE
Amélie is zes maanden oud. Haar Guineese moeder is 

slachtoffer van internationale mensenhandel en werkte 

anderhalf jaar gedwongen in de prostitutie. Toen Amélies 

moeder acht maanden zwanger was, wist ze te ontsnappen. 

Niet veel later werd Amélie bij Fier in de opvang geboren. Door 

de traumatische gebeurtenissen die ze heeft meegemaakt 

kampt Amélies moeder met een ernstige stoornis. Kleine 

dingen, zoals een hand die onverwacht op haar schouder 

wordt gelegd, zijn al een trigger die ervoor zorgt dat Amélies 

moeder flauw valt. Amélie herkent de signalen hier van 

inmiddels maar al te goed en doet haar uiterste best om er 

voor te zorgen dat haar moeder niet flauwvalt. Bijvoorbeeld 

door aan haar moeders haren te trekken, geluidjes te maken 

en met haar handjes te wapperen. 

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing. EMDR is een behandelmethode die wordt 

gebruikt om nare ervaringen te verwerken. Het wordt specifiek 

ingezet bij mensen die last blijven houden van de gevolgen van 

traumatische ervaringen. Tijdens een EMDR-sessie moet de 

cliënt terugdenken aan de trauma tische gebeurtenis, inclusief 

bij behorende beelden, gedachten en gevoelens. De therapeut 

zorgt voor een afleidende stimulus, meestal zijn of haar hand, 

waarop de cliënt zich moet richten. De therapeut beweegt 

zijn hand vervolgens voor het gezicht van de cliënt langs. 

Hoe EMDR precies werkt is nog onduidelijk. Een mogelijke 

verklaring voor de effecten is de versnelde informatie-

verwerking die EMDR teweegbrengt. De combinatie van het 

sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht 

voor de afleidende stimulus zou er voor zorgen dat het 

natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd.

Bron: www.emdr.nl

VEILIGE HECHTING
Die interactie is van levensbelang. Want zonder normale interactie 

geen veilige hechting. En zonder veilige hechting, geen gezonde 

ontwikkeling. Schelvis: ‘Een goede hechting vormt de basis voor je 

hele verdere leven. Het is belangrijk dat je je als kind veilig voelt bij je 

ouders en dat je je, steeds een stukje verder weg bij je ouders, nog 

steeds veilig kunt voelen.’ Getraumatiseerde ouders kunnen vaak niet 

zorgen voor deze veilige hechting. Van Ee ziet wat de gevolgen zijn 

van trauma bij moeders. Van Ee: ‘Ik zie moeders die hun kindjes ver-

waar lozen, moeders die hun kindjes slaan. Ik zie vijandige moeders, 

depressieve moeders, moeders die angstig zijn, deuren en gordijnen 

gesloten houden, nooit met hun kindjes buiten komen. Moeders die 

tegen hun driejarige zeggen dat ze niet mogen spelen omdat mama 

anders doodgaat…’

Herkenbaar, zegt Schelvis. Dit zijn ook de jonge moeders die Fier 

op neemt. ‘Zij die beschadigd zijn door jarenlange dreiging, intimi-

datie, vernedering, isolement, lichamelijk en seksueel geweld.’ Denk 

aan Afrikaanse vrouwen, van wie het dorp is platgebrand door de 

Rebellen. Vrouwen die op de vlucht moesten nadat zij zagen hoe hun 

ouders werden vermoord. Vrouwen die honger hadden, dorst, en 

werden misbruikt in een vluchtelingenkamp. Vrouwen die een kind 

van een verkrachter dragen… Stuk voor stuk vrouwen die kampen 

met problemen en stoornissen die een veilige moeder-kindrelatie in 

de weg staan.

ALARMBELLEN
De gevolgen voor de kinderen die op jonge leeftijd beschadiging op-

lopen kunnen enorm zijn, zegt zowel Van Ee als Schelvis. ‘Het lijkt 

vaak allemaal wel redelijk’, zegt Schelvis. ‘Een kindje dat lacht en 

speelt… Maar als je goed kijkt, zie je iets aan deze baby’s. Ze ver-

stijven als je ze vastpakt, of verslappen juist helemaal. Baby’s die 

schrik achtig zijn en je met grote, angstige ogen aanstaren. Dan gaan 

bij ons de alarmbellen af. Je moet specifiek leren kijken naar baby’s. 

Waar is het net even anders? Neem het voorbeeld van het kindje dat 

in de crèche zit en slechts heel even opkijkt als moeder binnen  komt. 

Verder houdt het zich vlak, vertoont het geen enkele emotie. Dat is 

geen gezonde interactie. Als dit zich voordoet moet je heel goed gaan 

kijken: wat gebeurt hier?’

Kinderen die op heel jonge leeftijd getraumatiseerd raken, lopen 

een aan zienlijk risico op ontwikkelings-, gedrags- en psychische 

problemen (zie ook kader). Hoe vroeger de schade wordt opgelopen, 

hoe groter het effect. Schelvis: ‘De hersenen van deze kinderen 

zijn immers nog volop in ontwikkeling. Een trauma werkt door 

op alles. Het is van invloed hoe kinderen het doen op school, hoe 

sociaal vaardig ze zijn, of ze zich gelukkig met zichzelf voelen, of ze 

tevreden zijn en hoe hun relatie met hun ouders is. We zien dat veel 

beschadigde kinderen gedragsproblematiek vertonen en moeite 

hebben om stabiele vriendschappen aan te gaan.’ 

Ook ziet Schelvis veel psychische en lichamelijke klachten. ‘Kinderen 

die onder hoge druk leven worden al jong volwassen, komen al heel 

vroeg in de puberteit; een puur biologische reactie. We zien meisjes 

van acht die al ongesteld zijn. Het lichaam denkt dan: die genen moet 

ik zo snel mogelijk doorgeven, voor het te laat is. Dit maakt deze 

kinderen nog eens extra kwetsbaar. De hormonen zeggen het één, 

terwijl de hersenen nog lang niet aan dat soort dingen toe zijn. Dit 

brengt je in de problemen.’ Schelvis somt op: ‘Verkeerde contacten, 

criminaliteit, seksueel grensoverschrijdend gedrag, onzorg vuldig-

heid in vriendschappen, slechte prestaties op school, moeite met 

vertrouwen, gewelddadig gedrag… Als ik meiden van vijf tien bij Fier 

zie, denk ik: waar was jij vijftien jaar geleden? En als je dan terugkijkt, 

zie je dat daar al heel veel is misgegaan.’ 

TRAUMABEHANDELING
Fier werkt met een specifiek infant mental health-programma, 

afgestemd op geweld in afhankelijkheidsrelaties. Oftewel: trauma-

behandeling voor de allerkleinsten (zie kader). Deze vorm van 

behandeling wordt niet alleen ingezet voor kinderen van wie de 

moeder zwaar getraumatiseerd is, maar ook bij kinderen die op een 

andere manier getraumatiseerd zijn geraakt – bijvoorbeeld door 

mishandeling of seksueel misbruik. 

Schelvis: ‘We kijken op maat, stemmen de behandeling af op het 

kind in kwestie. Cognitieve gedragstherapie helpt bij heel jonge 

kinderen nog niet; je moet dus andere manieren vinden. We zetten 

bij de jongste kindjes vaak in op veiligheidsbevordering - een veilige 

omgeving - en hechtingsbevordering - een betere band met de ouder. 

Bij kinderen die al wel taalvaardig zijn, kun je woorden geven aan het 
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VAN EE: ‘IK ZIE MOEDERS 
DIE TEGEN HUN 

DRIEJARIGE ZEGGEN DAT 
ZE NIET MOGEN SPELEN 
OMDAT MAMA ANDERS 

DOODGAAT…’
geweld. Bij hen kun je stukjes controle gaan teruggeven, door middel 

van bijvoorbeeld spelvormen waarbij zij de controle krijgen.’ Schelvis 

geeft een voorbeeld: ‘Een peuter die misbruikt is, is alle gevoel van 

controle kwijt. Er gebeurt van alles met het kind zonder dat het kan 

ingrijpen. Dat levert angst op. Wij laten ze zien waar ze wel controle 

op hebben, dat ze zelf kunnen bepalen wat er gebeurt.’

Veel jonge kinderen die getraumatiseerd zijn en het gevoel hebben 

dat ze geen controle hebben, vertonen agressief gedrag. ‘Als je dat 

gaat analyseren’, zegt Schelvis, ‘dan blijkt dat de geweertjes die ze 

vast  houden bedoeld zijn om boze mensen weg te jagen, dan zie je 

dat de poppen of autootjes waarmee ze gooien symbool staan voor 

de dader.’

Zodra kinderen iets ouder zijn en duidelijk is welke beelden echt pijn 

doen, kan er EMDR worden ingezet. (Zie kader). Tijdens het voor-

lezen van het traumaverhaal (een weergave van de traumatische 

gebeurtenis) wordt het kind afgeleid door middel van bijvoorbeeld 

klopjes op de knie of vingers die voor de ogen langs bewegen. 

Dit werkt volgens Schelvis het best als de dader niet in de directe 

omgeving van het kind is - als het kind bijvoorbeeld is misbruikt door 

een opa of oom. In dat geval kunnen ouders ondersteunen bij het 

vertellen van het traumaverhaal. ‘Maar wat wij bij Fier vaak zien’, 

zegt Schelvis, ‘is complex trauma, waarin broertjes, zusjes, moeders 

ook slachtoffer zijn. Een traumaverhaal brengt de ouder dan juist uit 

even  wicht en daardoor kan hij of zij niet de steunende factor zijn voor 

het kind. Je zult dan altijd eerst de ouder zo moeten stabiliseren dat 

deze steunend kan zijn.’ En dat is lastig. Want: kinderen kunnen niet 

wachten. Schelvis: ‘Kinderen hebben geen tijd. Als je een kind van 

een halfjaar oud een halfjaar laat wachten, dan heb je de helft van zijn 

of haar leven weggegooid. Het is altijd schipperen. Wachten tot dat 

de moeder volledig is gestabiliseerd kan meestal niet, want dat kan 

gemakkelijk een jaar duren. Je moet wel iets gaan doen. En wat dat 

iets is, verschilt per kind.’

SNEL INGRIJPEN
Ook Van Ee benoemt het: wachten is schadelijk. ‘Hoe eerder de hulp, 

hoe minder de schade op lange termijn. Baby’s, peuters en kleuters 
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beschikken over een enorm leer- en ontwikkelingsvermogen. Een 

kind dat op tijd wordt behandeld, hoeft daar niet de rest van zijn of 

haar leven last van te hebben. Maar je moet snel zijn. Het liefst al bij 

de zwangerschap. Dan al moet je het er met de moeder over hebben: 

hoe beleef je je kind en je buik?’

‘Onder welke omstandigheden ontstaat de zwangerschap?’, vult 

Schelvis aan. ‘Wat is de situatie van de ouders? Hebben ze werk? 

Een stabiele relatie? Wat is hun leeftijd? Heel bepalende zaken die 

alle maal van invloed zijn op het welzijn van de baby. Gaat daar al iets 

mis, dan moet er eigenlijk onmiddellijk worden ingegrepen. Het is 

beter te investeren in een stevige basis, dan de boel op latere leeftijd 

weer oplappen.’

Schelvis: ‘We kijken wat we kunnen met deze beschadigde moeders. 

Samen met hen haken we aan op wat de baby vraagt en aankan. 

Dat kan heel lastig zijn, want niet iedere moeder blijkt uiteindelijk in 

staat om zelfstandig voor haar kind te zorgen. En nee, je hoeft echt 

geen tien te halen op je ouderschapskills, maar er zijn moeders die 

de zes nog niet eens halen. In dat geval gaan we op zoek naar een 

steun structuur. Krachten uit de omgeving, steunfiguren, die om de 

moeder en haar kind heen gaan staan. Denk aan een buurvrouw, een 

oma, mensen van school of een deeltijd pleeggezin.’ 

VEILIGE OMGEVING
Het ultieme doel van infant mental health is een veilige ontwikkelings-

omgeving voor het kind met zoveel mogelijk contact met de ouders. 

Schelvis: ‘Over die omgeving moet je afspraken maken met de 

ouders. Dit mag nooit meer gebeuren in het bijzijn van het kind. Punt. 

Die basisveiligheid is nodig voor herstel.’

Van Ee: ‘Deze ouders moeten leren: wat heeft mijn kind nodig in deze 

wereld en hoe kan ik dat bieden? En dat kan complex zijn als het 

bijvoor beeld gaat om moeders die een kind hebben uit verkrachting. 

Want hoe koppel je jouw kind los van wat er is gebeurd? Hoe kun je 

het scheiden van het trauma? Je moet de lading eraf halen, je moet 

leren zien: het is een kind uit verkrachting, maar ik kan het zien als 

een onschuldig kind. Of: ik kan het zien als een nieuwe start. Of: God 

heeft mij dit kind gegeven om mij na al die pijn iets moois te geven.’

Van Ee plaatst ook gelijk een kanttekening: ‘Het kind moet ook weer 

niet een overdreven positieve lading krijgen. Hij of zij moet er niet zijn 

om de ouders gelukkig te maken. Het is belangrijk om het negatieve 

zo neutraal mogelijk te maken en de moeder te laten kijken naar haar 

eigen gedachten en gedrag. Wat doe je als je geprikkeld wordt door 

het kind? Hoe stap je uit die situatie terwijl het veilig blijft voor je 

zoontje of dochtertje en hoe pak je de boel daarna weer op? Wat 

gebeurt er qua gedachten? En wat kun je tegen jezelf zeggen om 

rustig te worden en om op die manier ruimte te geven aan je eigen 

emoties zonder dat het kind er last van heeft.’

Schelvis: ‘Het is heel duidelijk: een kind mag nooit de dupe worden 

van de moeder. Het gaat om een mens, een klein persoontje. Dat 

houd ik ze altijd voor.’

PIONIEREN
Hiep, hiep hoera voor infant mental health zul je denken. Een methode 

die we toch allemaal moeten toejuichen. Toch wordt er in Nederland 

maar bar weinig geïnvesteerd in traumabehandeling voor baby’s, 

peuters en kleuters. In de maatschappelijke 

opvang, de vrouwen  opvang en de 

tienermoeder opvang in Nederland is 

nauwe  lijks of geen hulp beschikbaar 

voor deze kwetsbare kinderen. De 

oor zaak? Dat zijn er meerdere. Ten 

eerste is er geen financiering 

voor deze hulp (zie kader).Ten 

tweede is er weinig of geen 

kennis beschik baar over de 

schadelijke gevolgen die geweld 

heeft voor de aller  kleinsten 

en de manier waarop hulp-

verlening en behandeling 

in gezet kunnen worden. 

Ten derde: weinig 

professio nals zijn 

op  geleid op dit 

terrein, en binnen 

dit vak gebied 

is nauwe lijks 

of geen 

speciali satie op geweld in afhankelijkheids relaties en vroeg kinder-

lijke traumatisering. Oftewel: Nederland is niet ingericht op de aller-

kleinste slachtoffers van geweld. 

Van Ee: ‘Infant mental health staat nog in de kinderschoenen. 

Gelukkig zijn onze ideeën al meer ontwikkeld dan voorheen. Eerder 

werd er vooral onderzoek gedaan naar losse componenten, bijvoor-

beeld triggers die de interactie tussen moeder en kind bewerk-

stelligen, of de sociale steunstructuur. Nu wordt er meer naar de 

samen  hang van deze componenten gekeken. We kunnen daardoor 

beter zien hoe het komt dat trauma de interactie tussen ouder en 

kind beïnvloedt en welke gevolgen dat heeft voor de ontwikkeling 

van het kind. Toch is de behandeling die in Nederland wordt gegeven 

nog maar weinig onderbouwd door dit nieuwe onderzoek. Nog altijd 

kijkt men naar de losse componenten in de behandeling. Het is van 

belang dat we gaan insteken op het gehele probleem en een reeks 

in gang zetten, dat we zoeken naar de beste, meest krachtige inter-

ventie die past bij deze problematiek. Naar die informatie moeten 

we op zoek.’

‘Het is pionieren’, zegt Schelvis. ‘Infant mental health is nieuw, maar 

wat mij betreft zo logisch als wat. Niet alleen als het gaat om de 

nodige hulp aan deze kwetsbare kinderen, ook als je kijkt naar het 

kosten  plaatje. Ik denk dat we enorm kunnen bezuinigen in de GGZ 

als we gaan inzetten op interventies in de vroege jeugd. Wat we 

nu willen doen, is uitbouwen. Meer interventies inzetten op jonge 

leef tijd en professionals trainen. En ondertussen keihard werken. 

Nee, infant mental health is niet even leuk iets met baby’tjes, maar 

vooral: kwetsbare kinderen en ouders met grote problemen zien en 

heel moeilijke beslissingen nemen. En kleine stapjes nemen. Baby-

stapjes.’   

LEESTIP: A new generation: How refugee 

trauma affects parenting and child development. 

- Elisa van Ee. Amsterdam: Arq Psychotrauma 

Expert Groep, 2013.
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ONZICHT BARE 
KINDEREN - 
HET PROJECT
Fier en Terre des Hommes willen met het project ‘Onzichtbare 

kinderen’ een belangrijke slag slaan in de hulp aan getraumati-

seerde baby’s, peuters en kleuters. Belangrijk onderdeel van dit 

project is het ontwikkelen van een speciaal zorgprogramma: 

Infant mental health met als specialisatie geweld in 

afhankelijkheids relaties. 

Het project Onzichtbare kinderen heeft een looptijd van twee 

jaar. Tijdens de eerste fase (jaar 1) doen we internationaal 

onderzoek naar infant menthal health-programma’s, plegen 

we literatuur onderzoek en voeren we gesprekken met 

specialisten. Daarna beschrijven we het concept zorg-

programma, testen en evalueren dit en stellen het definitief 

bij. De tweede fase (jaar 2) omvat doorontwikkeling van het 

zorg programma en het schrijven van het handboek voor 

professionals. Ook wordt er een congres georganiseerd en 

wordt er scholing aangeboden op het gebied van infant mental 

health.

WAAROM GEEN FINANCIERING?
Hoe komt het dat in ons land geen financiering is geregeld 

voor de behandeling van baby’s, peuters en kleuters van 

getraumatiseerde ouders? Het werkt zo: voor vergoeding 

van uit de AWBZ en zorgverzekering is een diagnose nodig 

die voldoet aan de criteria van de DSM, een internationale 

classificatie voor psychische stoornissen. Kinderen die nog 

geen zicht bare stoornissen vertonen, krijgen geen diagnose. 

Zij zijn nog niet zichtbaar ‘ziek’. Kortom: geen stoornis, geen 

diagnose, geen recht op specialistische behandeling en dus 

geen financiering. Deze kinderen krijgen pas een diagnose als 

ze gedrags problemen laten zien. 

DIT PROJECT STEUNEN?
U kunt Fier en Terre des Hommes helpen om dit project 

te realiseren. Dit doet u door een gift over te maken op: 

NL82ABNA0493096159 t.n.v. Stichting Fier/Fiere Vrienden. 

Een gift voor dit project is in veel gevallen fiscaal aftrekbaar. 

Raad pleeg voor meer informatie hierover de website van de 

belasting dienst. Voor meer informatie over hoe u dit project 

kunt steunen, neemt u contact op met Annemarie van Rijn via 

058 - 215 70 84 of avanrijn@fier.nl

SCHELVIS: ‘ALS JE HET GEDRAG 
VAN DEZE KINDEREN 
ANALYSEERT, BLIJKT DAT DE 
GEWEREN DIE ZE VASTHOUDEN 
BEDOELD ZIJN OM BOZE 
MENSEN WEG TE JAGEN’
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‘ MAAK  
INCEST  
BESPREEK- 
BAAR’

op. Daar werd ik tijdens een coachingsessie met mijn neus op de 

feiten gedrukt. Heb je iets ergs meegemaakt in je jeugd, was de 

eerste vraag die de trainer mij stelde. Zonder na te denken zei ik: 

"Ja, ik ben misbruikt door mijn broer." Het uitspreken van deze 

woorden luchtte op. Ik voelde me in eens een stuk lichter. Daarna 

ging het balletje rollen. Hoe zou mijn omgeving reageren op deze 

ont hulling? En wat moest ik doen om deze traumatische ervaringen 

te verwerken? Had ik eigenlijk last van een trauma?’

TSUNAMI AAN EMOTIES
‘Met bonzend hart vertelde ik het ’s avonds aan mijn man. Ik 

schaamde me dat ik het nooit eerder had durven te vertellen. Het 

geheim stond overigens niet tussen ons in. We hadden al meer dan 

vijfentwintig jaar een gelukkige relatie. Gelukkig reageerde hij lief 

en begripvol. Hij vond mijn broer altijd al een vreemde snuiter. Mijn 

kinderen van vijftien en twaalf reageerden heel verschillend. De 

een werd stil en de ander woest op mijn broer. Bij mijn ouders en 

broers en zus veroorzaakte mijn uit de kast komen een tsunami aan 

emoties. Gelukkig ontkende mijn broer het niet. Daar was ik heel 

bang voor. Mijn vaders reactie was een klap in mijn gezicht. Waarom 

vertel je dit, vroeg hij. Het gaat toch goed met je? Hij verweet me 

dat ik het leven van mijn moeder ruïneerde. Zes maanden later 

werd hij ziek en overleed hij. Volgens mijn moeder kwam dit door 

al dit gedoe met mij. Ik was boos en verdrietig. Gesprekken met 

mijn man, familie en vrienden deden mij inzien dat mijn ouders de 

onthulling niet onder ogen durfden te komen. Dat gaf me troost en 

hielp me bij het verwerkingsproces. Met mijn oudste broer heb ik 

nauwelijks contact meer. Ik was eerst heel boos op hem, maar voel 

nu vooral medelijden. Voor mijn moeder blijft hij het zorgen kind. Ze 

neemt hem in bescherming. Dat vind ik jammer, maar ik heb het 

geaccepteerd. Voor haar is het als 84-jarige die opgegroeid is in een 

tijd perk waarin het een taboe is om over gevoelens te praten, lastig 

om met deze situatie om te gaan.’

ZINGEVING
‘Wat voor mij therapeutisch werkte, waren gesprekken met anderen. 

Ik ontving veel betrokkenheid en medeleven. De literatuur die ik las 

over incest vond ik bagger. Zo’n beetje iedereen die incestslachtoffer 

was geweest, kwam in de goot terecht, kreeg anorexia of border-

line. Jaren lang liep ik zelf ook met de angst rond om ziek te worden. 

Gelukkig gebeurde dat niet. Vorig jaar werd ik vijftig en voelde ik 

me sterk genoeg om mijn incest in het openbaar bespreekbaar te 

maken. Het overkomt zoveel mensen maar bijna niemand durft 

er uit schaamte over te praten. Incestslachtoffers ondergaan vaak 

vier processen: de onbewuste fase, het onder ogen zien van het 

probleem, de verwerking- en de zingevingfase. Veel slachtoffers 

blijven hangen in de verwerkings fase. Ik wens dat slachtoffers ook in 

de zingevingsfase gaan komen. Ik heb gemerkt dat het belangrijk is 

om achterom te kijken, je shit onder ogen durven zien. Groeien doet 

pijn en dat is niet altijd fijn. Maar op die manier ben ik mezelf wel 

meer gaan snappen. Ik vond mezelf steeds meer de moeite waard 

en ontdekte mijn kwaliteiten. Daardoor heb ik meer zelfvertrouwen 

gekregen. En ben ik steeds meer dingen gaan doen, waar ik echt 

blij van word. Ik ben gestopt met mijn baan als leerkracht op een 

basisschool en ben nu coach bij de Meldcode Huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Ook geef ik trainingen op scholen. Ik wil dat 

deze thema’s meer bespreek baar worden in het onderwijs. Dat 

kinderen weten dat het niet hoort en dat ze erover durven te praten. 

Door te investeren in preventie kunnen signalen op tijd worden 

opgevangen en hoeven kinderen niet net als ik dertig jaar met een 

groot geheim rond te lopen.’ 

INCESTMOPJES
‘Voor mijn eigen verwerkingsproces ben ik een lijst met vijftig 

vragen voor incestslachtoffers gaan maken. Ik was vooral benieuwd 

naar de verhalen van mensen die net als ik niet in de goot waren 

terecht gekomen. Hoe waren zij met hun verleden omgegaan? De 

vragenlijst werd door honderdzestig mensen ingevuld. Ik verzamelde 

ook verhalen, gedichten en spreuken die ik heb gebundeld in een 

online tijd schrift. Ik denk dat dit alles mijn therapie is geweest. 

Het heeft mij inzichten opgeleverd, waardoor ik me nog veel beter 

ben gaan voelen. Ook heeft de zoektocht me een leuke vriendin 

opgeleverd. Haar verhaal had veel overeenkomsten met het mijne. 

Samen hebben we ook kunnen lachen, vooral toen we het hadden 

over incestmopjes.’   

DERTIG JAAR LANG VERZWEEG HÉLÈNE 
HAVINGA (51) DAT ZE MIS BRUIKT IS DOOR 
HAAR OUDSTE BROER. HAAR ONTHULLING 
WAS EEN VERADEMING. ‘INEENS VOELDE IK 
ME EEN STUK VRIJER.’

‘Jaren geleden gaf ik een meisje van 11 twee keer per 

week extra reken les. Het lukte haar niet om het niveau 

van haar klasgenoten bij te benen. Wekenlang boekte ze 

geen vooruitgang, totdat ik met haar in gesprek ging. Ze 

vertelde dat ze uit Kaapverdië komt en dat haar moeder 

in de gevangenis zit. Ik voelde haar verdriet en zag dat ze 

behoefte had aan een luisterend oor. Sindsdien praatte 

ik eerst vijf tien minuten met haar om vervolgens vijftien 

minuten keihard met de reken sommen aan de slag te 

gaan. Na een half jaar zat ze weer op het niveau van 

haar klasgenoten. De moraal van dit verhaal? Dat je met 

open  heid en verbinding heel ver komt. Sinds ik eerlijk 

durf te zijn over mijn verleden komen er allemaal mooie 

dingen en mensen op mijn pad.’

OPLUCHTING 
‘Van mijn vijfde tot mijn twaalfde ben ik misbruikt door 

mijn oudste broer. Dertig jaar sprak ik er niet over. Ik 

dacht: als ik niets zeg dan is het er ook niet. Last had ik 

er niet van. Wel liep ik behoorlijk op mijn tenen. Ik pakte 

van alles aan om maar niet te hoeven voelen. Ik besefte 

dit pas goed op een training van mijn werk. "Hoe oud 

denk je te gaan worden?", vroeg de spreker van de 

cursus. Ik wilde tachtig zeggen, maar zei dat ik geen 

idee had. Met mijn werktempo en drukke sociale leven 

wist ik dat ik deze leeftijd nooit zou bereiken. Ik nam 

wat gas terug en pakte een nieuwe studie tot coach 

‘HET IS BELANGRIJK OM  
ACHTEROM TE KIJKEN, JE SHIT 

ONDER OGEN DURVEN ZIEN’

WIL JE HET ONLINE 
TIJDSCHRIFT OVER 
INCEST SLACHTOFFERS 
VAN HÉLÈNE HAVINGA 
LEZEN? KIJK DAN OP 
INCESTINZICHT.NL
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Ze is tien jaar oud en kijkt met grote diep bruine 
ogen en een onschuldige blik de wereld in. 
Vanuit haar hutje op de Filipijnen legt ze via 
internet contact met mannen van over de hele 

wereld. En als ze haar vragen of ze zich voor de webcam 
wil uit kleden dan zegt ze dat het kan. Ze vraagt wat er 
nog meer gewenst wordt, onderhandelt over de prijs, 
vraagt of de man aan de andere kant van de camera het 
zeker weet en vertelt dan wie ze werkelijk is.

Maak kennis met Sweetie, het virtuele webcammeisje dat binnen een 

paar maanden tijd duizend volwassenen ont maskerde die op zoek 

waren naar webcamseks met kinderen. Sweetie is een creatie van Terre 

des Hommes, partner organisatie van Fier. Hans Guyt, project manager 

van Terre des Hommes, is Sweeties ‘vader’. Hij vertelt over zijn werk. 

Over wat hij in de Filipijnen zag gebeuren nadat de regering strenger 

ging controleren op seksuele uitbuiting van kinderen op straat: een ver-

schuiving van straatprostitutie naar webcam seks. Guyt: ‘We spraken 

slacht offers die ons vertelden over internet  cafeetjes; kleine hutjes in 

sloppen wijken met een paar computers erin. Jongens en meisjes maken 

gebruik van deze cafés om contact te leggen met buitenlandse klanten. 

Vijf- zes jarigen worden op deze manier door hun ouders verkocht, 

gedwongen om voor de webcam een seksshow te geven. Ze worden 

ver kracht voor de camera, ondergaan martelingen, moeten dingen met 

dieren doen. Schokkend.’

DE GEBOORTE VAN SWEETIE 
‘Hier moesten we iets mee’, zegt Guyt. ’Alleen met opvang voor slacht-

offers red je het niet. Je moet kijken naar de vraag. We wilden weten in 

hoe verre dit fenomeen zich wereldwijd al had verspreid. Maar hoe leg 

je contact met potentiële klanten? Toen we in Nederland de publiciteit 

zochten over deze nieuwe vorm van seksueel misbruik werden we 

benaderd door reclame bureau Lemz uit Amsterdam. Wij kunnen een 

kind maken, zei Lemz, een nepmeisje - als lokmiddel. Dat werd Sweetie.’

‘Sweetie was een heel nieuw fenomeen’, zegt Guyt. ‘We moesten van 

alles uitzoeken en regelen: hardware, software, IP-adressen, mail-

accounts. En zorgen voor onze eigen veiligheid - dat we niet gepakt 

konden worden door wraakzuchtige pedo’s. Het was een experiment 

waar van we niet wisten waar het zou eindigen.’ 

Vier onderzoekers deden zich tien weken lang voor als de tien jarige 

Sweetie en gingen het net op. Wereldwijd. Guyt: ‘Soms werkten we 

’s nachts om elke tijdzone in de wereld te kunnen coveren. We doken 

de chat  rooms in en we werden onmiddellijk overvallen. Hele drommen 

mannen stortten zich op Sweetie; binnen tien weken werden we door 

meer dan 20.000 mannen benaderd.’

EPIDEMIE
Guyt en zijn team voerden ongeveer zo’n vijftienhonderd chat-

gesprekken. Opvallend noemt hij het feit dat er nauwelijks sprake was 

van een normaal gesprek. ‘Deze mannen gaan gelijk op hun doel af. 

De conversatie met Sweetie ging onmiddellijk over seks. Zonder enige 

inleiding, zonder schaamte.’ 

Zodra duidelijk was waar de mannen op uit waren - een seksshow met 

een minderjarige tegen betaling - werd geprobeerd de betreffende 

persoon te identificeren. Guyt: ‘Dat ging eenvoudiger dan gedacht. In 

de meeste gevallen achterhaalden we binnen tien minuten de werke-

lijke identiteit van deze mensen. We lieten Sweetie vragen om skype-

gegevens, om mailaccounts en noem maar op. En die kregen we. 

Probleem  loos. Deze mannen denken dat ze on aan tastbaar zijn. Dat 

ze veilig zijn als ze vanuit hun eigen huis achter hun eigen computer 

kinderen benaderen. Ze doen geen enkele moeite om anoniem te 

blijven.’ 

Sweetie ontmaskerde in totaal 999 mannen en één vrouw, afkomstig 

uit 71 landen. Van Oezbekistan tot Nederland, van Australië tot het 

Verenigd Koninkrijk. Opsporen bleek kinderlijk eenvoudig, maar 

dat betekent niet dat je daders dan ook kunt vervolgen. Guyt: ‘Er is 

geen seks show opgevoerd, er is geen geld betaald. Het enige wat 

we hadden was de intentie van deze mannen om seks te kopen van 

een minderjarige. Dat was voor ons nu eerst genoeg. We wilden het 

probleem in kaart brengen en dat hebben we gedaan. Webcamseks met 

kinderen blijkt een epidemie. Eentje die de hele wereld al in zijn greep 

heeft. En de vraag wordt alleen maar groter.’

SWEETIE 2.0.
In zeker vijf landen zijn inmiddels mensen gearresteerd en veroor deeld. 

Een geweldige bijvangst noemt Guyt het. Genoeg om door te willen. 

Sweetie 2.0. is in de maak en naar verwachting in het voorjaar van 2016 

actief. Met nationale en internationale specialisten wordt een nieuw, 

wereldwijd toepasbaar softwaresysteem ontwikkeld. Het wordt groots, 

met chatbots die duizenden chatrooms gaan bevolken. Het doel: 

miljoenen daders monitoren, identificeren en afschrikken. Het systeem 

wordt afgestemd op nationale en inter nationale kaders voor opsporing 

en vervolging. Ook wordt er weten schappelijk onderzoek gedaan om te 

bewijzen dat deze aanpak leidt tot een drastische afname van misbruik 

van kinderen via internet.

‘Sweetie 2.0. is bedoeld om in te grijpen vóór er misbruik plaatsvindt’, 

vertelt Guyt. ‘We willen daders confronteren met hun gedrag. Ze af-

schrikken vóór ze verder afglijden. Bekend is dat vijfentwintig procent 

van de mannen die begint met kijken naar kinderporno uit eindelijk zelf 

kinderen gaat verkrachten. Dus hoe eerder we in grijpen, hoe beter.’ 

Daders die geïdentificeerd worden, krijgen een ontmoediging. Doen 

ze het opnieuw, een waarschuwing. Bij de derde keer wordt er een 

boodschap op hun computer geplaatst die niet meer te verwijderen is. 

Guyt: ‘Psychologen geven aan dat deze groep mannen heel ontvankelijk 

is voor waarschuwingen. ‘Ze hebben allemaal wat te verliezen. Het 

zijn normale mannen, met een vrouw, kinderen, een baan, vrienden en 

noem maar op. Genoeg om niet bekend te willen staan als pedofiel.’   

ELKE DAG… zijn er tienduizenden kinderen slachtoffer van 

webcam seks. Volgens officiële schattingen zijn op elk moment van 

de dag, wereldwijd, meer dan 750.000 mannen op het internet op 

zoek naar seks met kinderen in ruim 40.000 public chat rooms. 

Bron: Terre des Hommes

‘ WEBCAMSEKS MET 
KINDEREN BLIJKT 
EEN WERELDWIJDE 
EPIDEMIE TE ZIJN’

WEBCAM-
PEDOFIELEN 
ONTMASKERD

SWEETIE. 
AANGENAAM.
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TRENDS
Om deze vragen te beantwoorden is het 

aller eerst van belang een kleine sprong in 

de geschiedenis te maken en de opkomst en 

ken merken van de rapcultuur te schetsen. 

Deze cultuur vindt zijn oorsprong in de jaren 

’70 in de straten van New York City. Toen deze 

tegen cultuur in de Amerikaanse samen  leving 

opkwam, werd het gezien als een kruistocht 

tegen de slechte leef omstandig heden op 

de straat. Rap teksten hadden vaak een 

politieke lading. Er waren geen referenties 

naar geweld of seksuele agressie. In de jaren 

’80 en ‘90 vond er een verschuiving in de 

hiphop cultuur plaats. Met de opkomst van 

artiesten als Dr. Dre en Snoop Dogg werd 

er meer nadruk gelegd op de geweld  dadige 

‘lifestyle’ van een rapper. De harde ghetto  -

cultuur werd ver heerlijkt. Vrouwen figureerde 

in videoclips vrij wel naakt en gewillig om de 

mannelijke artiesten heen. Deze trend werd 

na het jaar 2000 voort  gezet door een nieuwe 

groep manne lijke artiesten, zoals Ludacris, 

Fifty Cent, T.I. en Lil’ Jon. Deze groep schuwt 

in hun muziek de verheerlijking van seks 

en geweld niet; seksuele stereotypering, 

drugs misbruik en geweld vormden centrale 

thema’s binnen hun werk. Door de opkomst 

van specifieke hiphop  programma’s op bij-

voor  beeld muziek  zender MTV, steeg de 

populariteit van deze mannelijke artiesten 

en hun video clips. Het is overigens slechts 

een deel van de rap  cultuur die seksuele 

stereo typering, drugs   misbruik en geweld ver-

heerlijkt. Er zijn ook hiphop artiesten die deze 

thema’s juist ver werpen. Zij maken deel uit van 

een tegen beweging. Seks, geweld en drugs 

horen volgens hen niet thuis in een cultuur die 

van oorsprong opkomt voor de slechte leef-

omstandig heden van mede mensen. 

Naast ontwikkelingen binnen de hiphop-

cultuur, is het ook cruciaal te kijken naar de 

bredere maatschappelijke context. Volgens 

onder zoeker Kotrla bestaat er in veel 

Westerse landen, zoals Nederland, een sterke 

tolerantie cultuur waarbij bijvoor beeld werken 

in de seks industrie genormaliseerd wordt. 

Volgens Kotrla legt deze tolerantiecultuur de 

basis voor de zo genaamde ‘glamourization of 

pimping’. Deze verheerlijking van de ‘pimp’ en 

de ‘ho’ is terug te zien in meerdere facetten 

van het dagelijkse leven, zoals kleding, 

liedjes, videoclips, videogames en andere 

vormen van entertainment. Zo vind je op 

internet gemakkelijk een handleiding voor het 

‘perfecte pimp & ho feest’. Boven dien wordt 

het woord ‘pimpen’ in onze maat  schappij 

vaak geassocieerd met cool en mooi. Deze 

‘glamourization of pimping’ zou zomaar één 

van de oorzaken kunnen zijn dat de thema’s 

van seksuele stereo typering en geweld terug-

komen in zowel video clips als rap  teksten, 

zonder al te veel weer stand teweeg te brengen 

binnen onze samen leving.

EEN 
MAATSCHAPPELIJK 
PROBLEEM?

RAPPER JAY ZAKELIJK 
WERD IN MAART 2014 

VEROORDEELD TOT EEN 
GEVANGENISSTRAF VOOR 

MENSENHANDEL EN ONTUCHT

Rapteksten	 van	 veroordeelde	 mensen-

handelaren	doen	steeds	vaker	de	ronde	op	

internet	en	de	radio.	Ze	verwijzen	mogelijk	

naar	hun	activiteiten	als	mensen	handelaar,	

waar	bij	de	vrouw	hun	‘ho’	of	‘bitch’	is.	Bij	

het	Centrum	Kinderhandel	Mensenhandel	

(CKM)	 roept	 dit	 fenomeen	 vragen	 op.	

Zijn	 de	 rap		teksten	 uitingen	 van	 enkele	

gedeti	neerde	mensen	handelaren?	Of	is	er	

sprake	van	toenemende	seksualisering	en	

stereo	typering	 in	zowel	de	rap	cultuur	als	

de	maatschappij?

‘Hoeren moeten betalen, ik krijg betaald 

voor de seks ervan.’ Het zijn zomaar een 

paar vrij vertaalde zinnen van de Roer-

mondse rapper Jay Zakelijk tijdens een 

optreden op radio 538. De rap- en hiphop-

cultuur is een cultuur van grootspraak, 

stoer doen en respect afdwingen. Deze 

teksten hoeven niet altijd serieus genomen 

te worden. Toch werd rapper Jay Zakelijk in 

maart 2014 wel degelijk veroordeeld tot een 

gevangenis straf van 36 maanden, waar-

van 12 voorwaardelijk, voor mensen handel 

en ontucht. Hij heeft volgens de recht  bank 

Limburg meerdere minderjarige meisjes 

tot prostitutie gedwongen waar bij onder 

andere seks filmpjes van de slacht offers 

als chantagemiddel werden gebruikt. Zijn 

rapteksten waren dus niet zo maar groot-

spraak.

Jay Zakelijk is niet de enige Nederlandse 

rapper die verdacht of veroordeeld werd voor 

mensenhandel. Ook rapper Kempi kreeg in 

2013 door de recht bank Oost Brabant een 

onvoorwaardelijke gevangenis straf van 15 

maanden wegens seksuele uit buiting van 

een minderjarig meisje. Het meisje belandde 

door Kempi in de prostitutie en stond hierbij 

haar verdiensten af aan de rapper. Niet 

veroor deeld, maar wel vast gehouden in 2013 

wegens verdenking van seksuele uit buiting 

van een minderjarige, is de rapper Lo-Bo uit 

Zeeland. En ook de Amster damse rapper MF 

Juize kreeg in 2012 een onvoorwaardelijke 

gevangenisstraf van 30 maanden wegens 

het vasthouden en in de prostitutie brengen 

van twee minderjarige meisjes. 

Er gaan dus rapteksten over het internet en 

radio de ronde van veroordeelde mensen-

handelaren. Ze verwijzen mogelijk naar hun 

activiteiten als mensenhandelaar, waar bij 

de vrouw hun ‘ho’ of ‘bitch’ is. De inhoud 

van deze rapteksten en de mate waar in 

zowel bekende als minder bekende rappers 

de laatste jaren zijn veroordeeld wegens 

mensenhandel roept bij het Centrum 

Kinder  handel en Mensenhandel (CKM) 

vragen op. Zijn de rapteksten op zichzelf 

staande uitingen van enkele gedetineerde 

mensen  handelaren? Of is er sprake van toe -

nemende seksualisering en stereo typering 

in zowel de rapcultuur als de maat  schappij?

RAPPENDE
MENSEN-

HANDELAREN

33
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EFFECTEN OP JONGEREN
De mogelijke gevolgen van de seksualisering 

in videoclips, rapteksten en de verheerlijking 

van de ghettocultuur wordt veel besproken 

in de politiek en de media. Toch heeft De 

Tweede Kamer zich voor het laatst in 2006 

uit gesproken over deze zaak. Toen werden 

zorgen geuit over de invloed van verschillende 

video clips op jongeren. Hierbij gaat het vooral 

om de vrouwonvriendelijke stereotypen die 

steeds maar weer naar voren komen; de man 

als ‘pimp’, de vrouw als ‘hoer’ of de ‘bitch’. 

De onrust bij de Kamer ontstond mede door 

uit spraken van Patti Valkenburg, hoogleraar 

Kind en Media aan de Universiteit van 

Amster dam. Zij toonde aan dat de tolerantie 

voor seksuele agressie toeneemt wanneer 

jongeren kijken naar die clips. Videoclips 

zijn nooit de enige factor die gedrag van 

jongeren beïnvloeden, maar juist omdat 

de clips zo leuk worden gevonden hebben 

ze wel degelijk invloed op het denken van 

jongeren, aldus Valkenburg. Een belangrijke 

theorie welke veelvuldig gebruikt wordt om 

de effecten van seksualisering op jongeren 

te onder zoeken, is de sociale leertheorie van 

Canadese psycholoog Bandura. Deze theorie 

wordt beschouwd als een belangrijk proto -

type voor onderzoek naar onder andere de 

invloeden van de rapcultuur op de percep ties, 

attitudes, houdingen, normen en waarden 

van jongeren die deelnemen aan deze cultuur. 

Volgens Bandura zijn er drie aspecten van 

groot belang bij het principe van modelleren. 

Aller eerst neemt een observant eerder 

gedrag over van het rolmodel wanneer er 

overeen komsten zijn in eigen schappen. Ten 

tweede wordt gedrag sneller gekopieerd bij 

het zien van op brengsten. Als laatste geldt 

dat gedrag sneller wordt overgenomen 

wanneer dit gedrag door meerdere mensen 

wordt ver toond. Volgens deze principes is 

het goed mogelijk dat de rapcultuur invloed 

heeft op het gedrag van haar deelnemers. 

Het is een populaire cultuur waaraan veel 

jongeren mee  doen en waarin veel geld wordt 

verdiend.

RESPECT EN GELIJK
WAARDIGHEID
In navolging op de sociale leertheorie van 

Bandura geeft de criminoloog Suther land 

aan dat voornamelijk jongeren een kwets-

bare groep vormen voor het over nemen van 

andere perspectieven, normen en waarden. 

Dit komt omdat zij in de periode tussen ‘kind 

zijn’ en ‘volwassen zijn’ vaak zoeken naar 

een eigen identiteit. Zij willen graag aan vaard 

worden door hun leeftijdgenoten en zijn 

daarom eerder geneigd om zich te confor-

meren aan de normen en waarden die in 

hun groep worden waargenomen. Wanneer 

jongeren een verkeerd rolmodel in hun 

omgeving hebben kan dat er voor zorgen dat 

zij dat gedrag en de bijbehorende waarden 

en normen overnemen. Dit maakt dat de 

deel nemende jongeren in de rapcultuur 

mogelijk ook kwets baar zijn voor de uitingen 

die worden gedaan door bijvoorbeeld de 

rappende mensen  handelaren, wanneer deze 

als rol  model fungeren. In ieder geval is uit 

eerder onder zoek gebleken dat de teksten 

en video clips, waarin vrouwonvriendelijke 

stereo  typen naar voren komen, ervoor 

zorgen dat de tolerantie over seksuele 

agressie toeneemt wanneer jongeren hier-

aan worden blootgesteld. Hoewel het zelfde 

onder zoek ook aangeeft dat het kijken naar 

bijvoorbeeld vrouwonvriendelijke video clips 

nooit de enige factor is die het gedrag van 

jongeren beïnvloedt, leggen de onderzoeks-

resultaten wel degelijk een basis voor de 

vast stelling van de effecten van vrouw-

onvriendelijke rapteksten en videoclips op 

de perceptie en gedrag van jongeren. Deze 

vast  stelling maakt duidelijk dat respect en 

gelijk  waardigheid van jongens en meisjes 

veel aandacht dienen te krijgen in bij-

voor  beeld het onderwijs in onze maat-

schappij, binnen zowel de seksuele als 

de relationele vorming bij jongeren. Door 

zowel jongeren als professionals wordt de 

ongelijk  waardig heid tussen man en vrouw 

als meest problematisch gezien voor een 

gezonde seksuele en relationele vorming. 

De denigrerende en vrouwonvriendelijke 

uitingen, en de waardering hiervoor binnen 

de vrienden  groep, geven hierbij de meeste 

reden tot zorg. Het CKM pleit dan ook voor 

meer aandacht voor de seksuele gelijkheid 

en relationele vorming bij jongeren. 

Beschreven verhoudingen in rapteksten van 

ver oor   deelde mensenhandelaren dienen 

geen voor beeld te zijn in de relaties die 

jongeren met elkaar aangaan. De popu laire 

Rotterdamse rapper Winne brengt een ander 

geluid ten gehore welke boven staande visie 

bekrachtigd. Daarom, tot slot, de volgende 

rap tekst waarin respect en gelijk waardig heid 

voor de vrouw centraal staan: 

‘Ze is mijn vrouw, en geen bitch, ik noem 

haar baby. (…) Haar hart, haar lichaam en 

haar ziel, heeft ze aan de boy toevertrouwd, 

dus ik ben zuinig op haar. (…) Winne is geen 

hartendief, of je stereotype rapper (…). 

Winne gaat niet vreemd omdat hij even wil, 

nee, de boy heeft discipline.’   

LUDACRIS, FIFTY CENT, 
T.I. EN LIL’ JON SCHUWEN 
IN HUN MUZIEK DE 
VERHEERLIJKING VAN 
SEKS EN GEWELD NIET

33



26 | | 27FIER! FIER!

Zijn comingout was twee jaar geleden 
in de tvshow van Ivo Niehe. Comingout 
als kunstenaar welteverstaan. Sindsdien 
gaan zijn ‘koppen’, zoals couturier Mart 
Visser (47) zijn kunstwerken noemt, de 
hele wereld over. Maar het pronkstuk 
van zijn werk  althans dat vinden wij  
daar is hij nog mee bezig. En dat staat dit 
najaar bij Fier. 

Veertig seconden duurde het. Veertig luttele seconden waarin we 

een glimp konden opvangen van een schetsende Mart en zijn atelier 

in Frankrijk. Maar die veertig seconden in de tv-show van Ivo Niehe 

veroor zaakten wel een roodgloeiende telefoon in huize Visser. Zestig 

particulieren meldden zich de volgende dagen voor een kunstwerk. 

Drie galeries boden zich aan om de net ontdekte kunstenaar te 

vertegen  woordigen. ‘Bizar’, blikt Mart terug. ‘Tot die tijd wist bijna 

niemand dat ik schilderde. Ik schaamde me er bijna voor; het is en 

blijft privé-werk. En ik was bang voor het “daar heb je weer zo’n 

bekend iemand die ook zo nodig moet gaan schilderen”-effect.’ 

Nu, twee jaar later, hangen de koppen van Mart overal. Bij kunst-

galeries in binnen- en buitenland, op kunstbeurzen en bij de mensen 

thuis. Langgerekte hoofden in allerlei soorten en maten. In grijs-

tinten of met een kleurtint. Soms één hoofd, dan weer twee of drie 

naast of boven elkaar. Duidelijk waarneembaar of vervaagd. Op 

doek, hout, kunststof, papier of metaal. 

Het overkwam hem: dat ‘op de markt’ brengen van zijn kunstwerken. 

Maar nog steeds is het een privé-uiting. Een manier om zijn 

hoofd leeg te maken. Een methode om de wereld om hem heen 

te vergeten. Even geen hijgende deadlines in zijn nek. Even geen 

moeten. Een soort therapie noemt hij het. Ontspanning. Vrijheid. 

Geld is niet de essentie.

TRIESTE EN MOOIE VERHALEN
Liever koppelt hij het aan iets moois. Iets goeds. Iets dat aanzet 

tot nadenken. Dat ‘iets’ werd Fier. Hij herinnert zich nog goed het 

verhaal in het Fier-magazine van de 17-jarige Turkse jongen die 

vanwege zijn homoseksualiteit werd verbannen door zijn familie. 

Mart: ‘“De duivel zit in je”, zei zijn moeder tegen hem. Schrijnend. 

Niet te bevatten. Ik vind het belangrijk dat deze verhalen naar buiten 

worden gebracht. Maar ik vind het nog veel belangrijker dat deze 

slacht offers goed geholpen worden. Fier is de redding voor velen. 

Slacht offers hebben niet alleen een dak boven hun hoofd. Ze volgen 

therapie, kunnen hun gedachten verzetten en ze krijgen hulp bij 

het vinden van een studie of baan. Kom je als 

slachtoffer bij Fier terecht, dan zit je goed.’

De verhalen van Fier raakten hem. Inspireerden 

hem. Zetten hem aan het denken. Toen Fier 

en Terre des Hommes hem vroegen om een 

kunstwerk te creëren voor het Centrum tegen 

Kinderhandel en Mensen handel (CKM) greep 

hij die kans met beide handen aan. Maar het 

moest groter worden dan een doek, vond hij. 

Overweldigender. Zicht baarder. 

De ingeving kwam toen hij op bezoek was bij het CKM. Ineens zag 

hij het voor zich: een beeld. Een beeld met heel veel koppen. Koppen 

van slachtoffers die bij Fier worden opgevangen en behandeld. 

Koppen van individuen met een verhaal. Trieste verhalen. Maar ook 

heel mooie verhalen. 

 

MATERIALEN MET EEN ZIEL
Mart ging aan de slag met staal. Want staal symboliseert veiligheid: 

er is niet doorheen te komen. En het CKM, dat is van staal. ‘Ik haal 

het overal vandaan’, vertelt de kunstenaar over zijn materiaalgebruik. 

‘Dan vind ik weer een blok hout op het strand of stuit ik op een 

antiek boek met een prachtige kaft. Dat is dan de basis en daar ga 

ik dan een kop in maken. Ik vind het mooi omdat daar echt een ziel 

in zit. Het is al door zoveel handen gegaan of door de elementen 

aan getast.’

Ineens stond Mart te lassen met een grote veiligheidsbril op en 

een dik pak aan. ‘Aan het einde van de dag zaten de brandplekken 

in mijn schoenen’, lacht Mart. Het officiële lassen liet hij daarom 

aan professionals over. Hij hield zich bezig met het schetsen 

van de koppen op het staal. Anonieme koppen. Want hoewel de 

verhalen van Fier en het CKM aan het licht komen, blijven 

de slachtoffers onbekend. ‘En daarom heb je geen idee 

of het een man of een vrouw is. Kind of volwassene. 

Transseksueel of hetero. Donker of blank. Maar één kop, 

de derde van rechtsboven, daar kijk je doorheen. En 

daarachter staat de Veilige Veste van Fier. De boodschap? 

Eén organisatie die ieder slachtoffer kan helpen. Die ene 

kop, dat is Fier.’   

De onthulling van het ruim zeven meter hoge, stalen    

kunstwerk van Mart Visser vindt in november plaats. 

Het werk wordt mogelijk gemaakt met steun  van de 

Nationale Postcode Loterij.  

MART VISSER IN EEN NOTENDOP

Mart Visser is erin geslaagd om haute couture in 

Nederland een moderne uitstraling en boven al een 

nieuw en spraakmakend gezicht te geven. Hij is, 

sinds de introductie van zijn eigen couture label Mart 

Visser Haute Couture in 1992, een veelbesproken 

exponent van een nieuwe generatie couturiers. 

Mart Visser ontwerpt naast zijn haute-couture-

collectie exclusief voor V&D een jassen collectie. 

Ook is er op dit moment een accessoire- en 

kindercollectie van hem te koop bij V&D. Daarnaast 

zet hij zijn creativiteit sinds het begin van de jaren 

negentig in voor het ontwerpen van bedrijfs kleding. 

De eisen die worden gesteld aan draagbaar heid 

en duurzaamheid vormen daar bij de grondslag. 

Mart ontwierp exclusief voor Zinzi een sieradenlijn 

én lanceerde begin 2015 zijn eerste eigen 

damesparfum. 

MART VISSER FOUNDATION

Afgelopen jaar hield Mart twee kunst exposities, 

een deel van de opbrengst ging naar Fier. Met 

dit geld wordt de Mart Visser Foundation binnen 

Fier opgericht. Slacht offers van mensenhandel, 

onder wie zeer getalenteerde vrouwen uit Afrika, 

kunnen hierdoor de ambachtelijke beroepen waar 

ze zo gedreven in zijn op professionele wijze verder 

ontwikkelen. ‘Vrouwen uit onder andere Nigeria, 

Oeganda en Sierra Leone beschikken vaak over 

enorme talenten’, vertelt Mart Visser. ‘Van basale 

producten als stof, verf en andere grondstoffen 

maken ze unieke stukken en gebruiksvoorwerpen. 

Deze vrouwen wil ik de kans geven om hier in 

Nederland hun gaven verder te ontwikkelen.’

' IK VIND HET  
BELANG RIJK DAT 
DE VERHALEN VAN 
SLACHT OFFERS NAAR 
BUITEN WORDEN 
GEBRACHT'
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 CLIËNT IN BEELD 

' LEREN 
MAAKT JE 
SLIMMER ÉN 
STERKER' 

  SADIA (19): ‘Ik was veertien jaar toen 
ik met mijn vader en broer van Pakistan 
naar Nederland verhuisde. Mijn vader 
behandelde mij als een huis slaaf. Ik 
mocht niet naar school en sociale 
contacten werden me verboden. Ik 
voelde me eenzaam en opgesloten in 
mijn eigen huis. Dat veranderde toen 
mijn zusje bij ons kwam wonen. Mijn 
vader haalde haar naar Nederland om 
mij te controleren. Hij was bang dat ik 
zou vluchten. Vluchten deed ik. Mijn 
zusje ging met me mee. We klommen 
uit het raam en renden vier uren non-
stop. Uiteindelijk meldden we ons bij 
het politiebureau en kwamen bij Fier 
terecht. Daar leerde ik voor mezelf op 
komen. Voor het eerst in mijn leven 
had ik het gevoel dat ik ertoe deed. 
Met mijn familie heb ik een tijd geen 
contact gehad. Nu ik mijn grenzen beter 
kan aangeven, probeer ik de band te 
herstellen. Ik heb een eigen huurhuis 
en ben  begonnen aan een tweede 
administratieve studie. Ik houd van 
leren. Het maakt je slimmer én sterker.’
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 CLIËNT IN BEELD 

' ER IS WEER 
RUIMTE 
VOOR 
MEZELF' 

  MAAIKE (20): ‘Lange tijd werd ik 
geslagen en gekleineerd door mijn 
toen malige vriend. Ik dacht dat het aan 
mij lag. Bij iedere klap brokkelde een 
stukje eigenwaarde af. Bij Fier werkte ik 
aan mijn zelfvertrouwen. En omdat ik 
mijn ex toen nog niet kon loslaten, bood 
Fier ons relatietherapie aan. Door deze 
therapie besefte ik dat hij niet goed voor 
me was. Hij kwam zijn afspraken niet 
na en zei voortdurend dat hij het maar 
onzin vond. Het moment dat ik écht in 
zag dat ik hem beter kon laten gaan, 
herinner ik me nog goed. Het luchtte 
op. Ineens was er ruimte voor mezelf. 
Inmiddels woon ik weer thuis bij mijn 
moeder. Het gaat goed met me, maar 
aan een nieuwe vriend ben ik nog niet 
toe. Eerst mezelf en daarna de ander. 
Wie weet kom ik over een paar jaar een 
leuke jongen tegen. De belangrijkste 
voorwaarde? Dat hij me met respect 
behandelt.’
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 CLIËNT IN BEELD 

' IK WAS DE 
ULTIEME 
PROOI VOOR 
LOVERBOYS' 

  ANITA (20): ‘Via het internet kwam 
ik in contact met een oudere man. Ik 
werd verliefd. Mijn ouders hadden al 
snel door dat hij niet goed voor me 
was. Ze schakelden hulpinstanties in 
en zo kwam ik bij Fier terecht. Daar 
moest ik wennen. Ik kom uit een hecht 
gezin; de overgang van een warm nest 
naar een opvanghuis vond ik groot. 
Maar Fier is wél mijn redding geweest. 
De hulpverleners verplichtten me het 
contact met deze man te verbreken. Ik 
vond dat moeilijk, maar ben er nu blij 
om: hij had de lingeriesetjes al voor me 
in huis gehaald. Later hoorde ik dat 
meerdere meisjes voor hem werkten 
in de prostitutie. Gelukkig kreeg ik op 
tijd hulp. Anders was ik waarschijnlijk 
ook achter het raam beland. Ik houd 
van grenzen opzoeken. Maar destijds 
niet bij de juiste grensovergang. Nu 
is dat anders. Ik kom net uit Finland. 
Daar heb ik gewerkt met sledehonden. 
Een onvergetelijke ervaring! Binnen kort 
begin ik met de opleiding dierenarts-
assistente. Ik ben blij dat de pubertijd 
achter me ligt. Ik was de ultieme prooi 
voor loverboys.’
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 CLIËNT IN BEELD 

' IK WIL 
ANDERE 
SLACHT
OFFERS 
HELPEN' 

  KIRSTEN (25): ‘Ik was twintig jaar 
toen ik in verkeerde kringen terecht 
kwam. Het ging niet goed tussen mijn 
toen malige vriend en mij. Ik zocht mijn 
heil ergens anders. Dat ergens anders 
was in een huis met allemaal jongeren. 
Ze luisterden muziek, dronken alcohol 
en gebruikten drugs. Met één van de 
jongeren had ik een klik. Deze jongen 
gaf me aandacht en cadeautjes. “Voor 
wat, hoort wat”, zei hij op een dag. 
Voordat ik het wist, had ik seks met 
andere mannen. Dat ik niet goed bezig 
was, voelde ik, maar door de drank 
en drugs was ik niet meer mezelf. 
Dat resulteerde er uiteindelijk in dat 
ik bij Fier in de opvang terechtkwam. 
De veilig heid en structuur die ik hier 
kreeg, brachten mij weer back to reality. 
Inmiddels woon ik samen en heb ik een 
baan in de zorg. In de toekomst wil ik 
loverboy slachtoffers helpen. Ik weet als 
geen andere hoe snel je van het rechte 
pad kan afraken.’



Hé schatje, 
mag ik 
je tieten 
eens zien?

Chats (1) sexting en de gevolgen

Sexting is het maken en versturen van seksueel getinte berichtjes, 

foto’s of filmpjes. Materiaal dat vervolgens heel gemakkelijk (door 

anderen) kan worden verspreid. Een ‘Dave-Roelvinkje’ noemt Paul 

de Leeuw het, verwijzend naar de beruchte zaak rondom bekende 

Nederlander Dave Roelvink. Heel Nederland was een jaar geleden 

getuige van een filmpje waarin Dave werd gepijpt door een meisje. 

Het filmpje werd door vrienden van Dave ingezet om de ouders van 

het meisje te chanteren. Claudia en Stephanie hebben soortgelijke 

ervaringen. 

‘Ik had afgesproken met een jongen toen ik dertien was’, vertelt 

Claudia aan Paul. ‘We hadden seks. Een tijdje daarna kreeg ik via 

iemand anders een filmpje toegestuurd waar op alles te zien was. Het 

filmpje was door de jongen met wie ik seks had gehad via Twitter 

verspreid. Ik heb nooit geweten dat hij me filmde. Alles was zo goed 

zichtbaar. Shit, dacht ik, wat moet ik doen? Mijn ouders wisten het 

ook al, zij werden gebeld door iemand van school. Ze waren heel erg 

verdrietig.’ 

Dan Stephanie. Zij stuurde naaktfoto’s van zichzelf via Messenger 

naar een jongen met wie ze al een tijdje contact had. Wat ze niet 

wist, was dat er in werkelijkheid een wraak zuchtig meisje achter 

dit profiel zat die de foto’s verspreidde via Twitter. Stephanie: ‘Mijn 

Twitter naam werd erbij vermeld, dus iedereen wist dat ik het was - 

ook al stond mijn gezicht er niet op. Ze noemden me hoer en slet. 

En iedereen retweette het bericht. Ik dacht dat ik een vriend had, 

iemand die ik kon vertrouwen. Op school en in de buurt werd ik heel 

erg gepest. Ik wilde alleen maar dat iemand me aardig vond.’ 

Maar dat was nog niet alles. Stephanie werd opnieuw slachtoffer 

van sexting toen ze met een groepje jongens mee naar huis ging. Ze 

namen haar mee naar een kelderbox en dwongen haar seks met ze te 

hebben. Met alle zes. ‘Later begonnen ze te dreigen’, zegt Stephanie. 

‘Ze vertelden me dat ze alles hadden gefilmd en dat ze het naar 

mijn ouders zouden sturen als ik niet nogmaals met ze zou 

afspreken. Ik ben nog twee keer met ze mee gegaan en opnieuw 

moest ik seks met ze hebben. Daarna ben ik niet meer gegaan.’

PROOI
Inderdaad. Sexting. Dat kan nogal wat gevolgen hebben. Want 

eenmaal met je blote lichaam op foto of video, ben je een 

prooi en een onderwerp van spot voor iedereen die kwaad wil. 

Maar waarom doen jongeren het eigenlijk? Johannes Dijkstra 

is allround hulpverlener bij Fier en ziet veel jongens en meiden 

die kampen met de gevolgen van sexting. Volgens hem zijn 

jongeren die naaktfilmpjes en foto’s van zichzelf maken groten-

deels op zoek naar aandacht, bevestiging. Zaken die je sowieso 

nodig hebt op die leeftijd. ‘Je kunt het vergelijken met een meisje 

dat foute jongens opzoekt’, zegt Dijkstra. ‘Zo zijn er ook jongens en 

meiden die bewust pikante foto’s van zich zelf rond sturen. Ze weten 

dat dit gevaarlijk kan zijn, maar ze doen het toch. Iets wat niet mag, is 

leuk. Het is net als met alcohol, dat kan ook uit de hand lopen - met 

comazuipen, bijvoor beeld. Maar in dat geval pompen ze je maag leeg 

en heb je drie dagen hoofd pijn. Ook ver over de grens, maar dan is 

het wel klaar. Bij sexting is dat anders. Die foto’s gaan niet meer weg.’

Volgens Iva Bicanic, coördinator van het Landelijk Psychotrauma-

centrum UMC Utrecht en het Centrum Seksueel Geweld, hoort 

sexting bij de “normale” seksuele ontwikkeling die jongeren anno 

nu door  maken. ‘Zo’n veertig procent van de jongeren heeft wel eens 

een sexy foto van zichzelf naar een ander gestuurd. Meestal gaat 

het goed, en is het leuk en spannend. Maar wat leuk begint, kan ook 

ont zettend dramatisch aflopen. Als iemand de beelden ongewenst 

verspreidt of daarmee dreigt.’ 

CHANTAGEMIDDEL
Naaktfoto’s en -filmpjes zijn volgens Dijkstra en Bicanic een veel-

gebruikt chantagemiddel. Ze worden, net als bij Claudia en Stephanie, 

meer dan eens ingezet om jongeren te dwingen tot meer seksuele 

handelingen. Dijkstra: ‘Jongeren zijn extreem gevoelig voor chantage. 

Naakt beelden zijn het perfecte middel om iemand te dwingen iets 

te doen. Jongeren worden op deze manier continu over hun eigen 

grenzen geduwd.’ Bicanic: ‘Neem de jongen van veertien die twijfelt 

over zijn geaardheid. Hij gaat op internet een beetje zoeken en komt 

in contact met een man die al veel ervaring heeft op dit gebied en 

zich opwerpt als mentor van de jongen. Ondertussen verleidt hij de 

jongen tot allerlei handelingen voor de webcam. De filmpjes worden 

Een beetje zenuwachtig zitten ze samen op de bank in de televisiestudio in Hilversum. 

Stephanie en Claudia zijn te gast in de Puber Kookshow van Paul de Leeuw en vertellen - 

vermomd met pruik, zonnebril en een dikke laag make-up - waarom ze bij Fier in de opvang 

verblijven en er behandeling krijgen. Het antwoord: sexting en de gevolgen daarvan.

‘ SEXTING IS ENORM 
SCHAAMTEVOL.  
JE WILT ECHT NIET 
DAT JE OUDERS OP 
FILM ZIEN HOE JIJ 
MASTURBEERT’
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levensbedreigend. Ze willen het liefst weg van deze wereld, uit het zicht van iedereen die 

hen kan uitlachen en beoordelen. We zien jongeren die vanwege deze angst niet meer 

naar school durven, somber zijn, suïcidaal worden.’ Bicanic spreekt zelfs van jongeren 

die een posttraumatische stressstoornis (PTSS) overhouden aan hun sexting-avontuur. 

Zij stelt dat deze jongeren dezelfde klachten kunnen krijgen als kinderen die ‘hands on’ 

(dus lijfelijk) seksueel geweld hebben meegemaakt. 

‘Het zijn in eerste instantie vaak dit soort klachten waardoor deze jongeren bij ons in 

beeld komen’, zegt Dijkstra. ‘Er verandert iets in hun gedrag dat opvalt. Signalen die 

zeggen: er is iets aan de hand met deze jongen of dit meisje. En als we dan op onderzoek 

uitgaan, ja dan blijkt dat er seksueel getinte beelden van ze in omloop zijn.’

De klachten die slachtoffers van sexting aan hun ‘avontuur’ over houden maken 

hen overigens nog kwetsbaarder dan ze al waren. Want, zo blijkt uit de praktijk, veel 

slachtoffers van sexting zijn eerder getraumatiseerd geweest, door bijvoorbeeld 

verwaarlozing of mis bruik. Vaak is er al een negatief zelfbeeld. Johannes: ‘Sexting is 

meestal niet een op zichzelf staand iets. Het is niet één filmpje en that’s it. Er is vaak 

veel meer in de hand bij deze jongeren. We zien veel onverwerkte trauma’s. Dit gedrag 

komt duidelijk ergens vandaan.’

‘Een blote foto van jezelf geef je in principe niet zomaar aan iemand’, zegt ook Bicanic. 

‘Je geeft iets van jezelf weg, een stukje eigen lichaam aan iemand die je vertrouwt. 

Jongeren met een positief zelf beeld gaan ook positief met hun lichaam om: mijn 

lichaam is van mij. Maar als jij als kind al bent misbruikt, heb je geleerd dat anderen 

maar doen wat ze willen met jouw lichaam, en dat jij het niet kunt beschermen. Dat 

plaatst iemand ‘at risk’ voor herhaling.’

BEHANDELING
Fier zet tijdens de behandeling van slachtoffers van sexting in op zowel oorzaak als 

gevolg. Dijkstra: ‘We pakken ten eerste het huidige probleem aan. Wat speelt er nu en 

hoe kunnen we het systeem om de jongeren heen inzetten om hier wat aan te doen? 

Daarnaast kijken we naar de oor sprong van het probleemgedrag. Spelen er eerdere 

trauma’s? Zijn de ouders bijvoor beeld verwikkeld in een vechtscheiding? Heeft er eerder 

misbruik plaatsgehad? Ook die trauma’s pakken we aan.’

Bicanic richt zich bij slachtoffers van sexting voornamelijk op het wegnemen van de 

negatieve mentale representaties. ‘Via EMDR leren we deze kinderen en jongeren om 

beter om te kunnen gaan met de rampscenario’s die door hun hoofd spelen. Het is 

belang rijk dat de spanning die de denkbeelden oproepen afneemt.’ Ook ouders worden 

begeleid. Zij weten vaak als laatste waarin hun kind verzeild is geraakt en krijgen net zo 

goed een klap te verwerken. Bicanic: ‘Moet je je voorstellen: zit je op donderdagavond 

gezellig met z’n allen voor de tv, staat er ineens politie bij je op de stoep die je vertelt dat 

er bij een verdachte foto’s zijn aangetroffen met jouw naakte dochter erop. Dat zijn echt 

kleine rampen binnen gezinnen.’

Helemaal schadevrij komen slachtoffers er meestal niet vanaf. ‘De schaamte blijft’, zegt 

Dijkstra. En vertrouwen in anderen blijft een issue.  Bicanic: ‘Het blijft wiebelen: ben 

jij te vertrouwen of niet? Als ik kijk naar jonge meiden die seksueel geweld hebben 

meegemaakt, merk ik dat ze er elke dag rekening mee blijven houden dat hun vertrouwen 

geschaad kan worden. Dat zet een bepaalde druk op intieme relaties, ook vriend-

schappen. Heel treurig. Je kunt van alles kwijt zijn, je maagdelijkheid, je onbevangen-

heid, het plezier in seks. Maar het vertrouwen in de mens kwijtraken, is groots. Dat is, in 

mijn beleving, het ergste wat iemand je kunt aandoen.’   

De uitzending van Pauls Puber Kookshow van 21 februari 2015 is terug te zien  

via uitzending gemist.

op geslagen en, hup, hij heeft chantagemateriaal. “Heb seks met me 

of ik vertel je ouders dat je homo bent. Heb seks met mijn vrienden of 

ik laat je ouders de beelden zien”. Dit is natuurlijk enorm schaamtevol 

voor een jongen van veertien. Je wilt echt niet dat je ouders op film 

zien hoe jij masturbeert.’

PUBERBREIN
O die onwetendheid toch. Als we jongeren beter voorlichten op dit 

gebied, voorkomen we veel schadelijke taferelen. Toch? Bicanic: ‘Was 

het maar zo gemakkelijk. Vrijwel iedere jongere weet dat sexting een 

risico kan zijn - er wordt over dit onderwerp veel voorlichting gegeven 

op scholen. Toch doen ze het. Puur omdat ze zich op dat moment 

bijvoor beeld veilig wanen in een relatie. Een meisje is intens verliefd en stuurt haar 

vriendje wat foto’s van haar blote borsten. Het is leuk, spannend, vrij willig. En het is 

het puberbrein dat nog niet helemaal de gevolgen van haar handelingen kan overzien. 

Jongeren hebben nog weinig levens ervaring opgebouwd  om bepaalde situaties goed 

in te schatten. En na een tijdje blijkt het vriendje toch niet de liefde van haar leven en 

wil het meisje de verkering uitmaken. Zo’n jongen zegt dan: als jij nu niet hier komt 

en me pijpt, hang ik jouw foto’s door de hele school.’ Dijkstra: ‘Jongeren beseffen 

vaak niet dat een intieme foto van jezelf kan blijven opborrelen. Ga je naar een andere 

school en hup, daar is-ie weer. Het is een beetje als honig; het blijft aan je plakken. 

Helemaal als anderen merken dat je gevoelig bent voor pesterijen. Er wordt onder 

jongeren altijd getest: hoe weerbaar ben je?’

RAMPSCENARIO’S
Jongeren die gechanteerd worden met hun eigen naaktbeelden zitten klem, zegt 

Bicanic. ‘Ze kunnen letterlijk geen kant meer op. Jongeren willen gewoon normaal 

zijn, niet op internet rondgaan als hoer of slet. Want dat is vaak wat er gebeurt: 

het slachtoffer krijgt de schuld en niemand spreekt de verspreider aan op zijn of 

haar grens overschrijdende gedrag.’ Het zijn volgens Bicanic vooral de ramp scenario’s 

in het hoofd van de pubers – de  plaatjes van wat er allemaal mis kan gaan – die 

traumatiserend werken. ‘Alleen al het idee dat een ander pikant beeldmateriaal 

van je heeft en er iets vervelends mee van plan is, werkt verlammend. Dit zijn zeer 

beschadigende ervaringen. Slachtoffers van sexting zijn bang voor stigmati sering. 

Ze denken: ik moet de rest van mijn leven met een zak over mijn hoofd lopen. 

Iedereen zal me uitlachen en me een domme kip vinden. Die angst om anders te zijn 

en een stigma te krijgen, dat is een ramp voor jongeren. Je lichamelijke integriteit 

is geschaad, je hele sociale leven staat op het spel. Je vrienden, je klas genoten; 

wat als zij dat filmpje zien waarop jij jezelf vingert? Voor deze jongeren voelt dit 

SEXTING IN CIJFERS
Vijf procent van de jongens en twee procent 

van de meisjes van 12 tot en met 15 jaar 

heeft wel eens een naaktfoto of seksfilmpje 

van zichzelf naar iemand gestuurd. Zeven 

procent van de jongens en twee procent 

van de meisjes heeft hetzelfde gedaan met 

dergelijk beeldmateriaal van iemand anders. 

Ruim een derde van scholieren geeft aan wel 

eens een naaktfoto of seksfilmpje van een 

leeftijdsgenoot te hebben gezien, en ruim de 

helft van de scholieren zegt dat bij hen op 

school wel eens zo’n foto of filmpje in omloop 

is geweest. 

Bron: RutgersWPF, Whitepaper Jeugd en 

seks online

LEESTIP
Waarom krijgt het ene kind een abortus 

en laat het andere zich oraal bevredigen 

door 'domme meisjes'. Termen als ruilsex, 

grooming, sexting, cyberporno en digitaal 

pesten komen in dit boek van Merel van 

Groningen naar voren. Hoe is het mogelijk dat 

jongeren bereid zijn te liegen, te bedriegen en 

te kwetsen zonder enig benul of besef van wat 

ze een ander daarmee aandoen? 

Liefde zonder vlinders, Merel van Groningen

FIER MEIDENGROEPEN
Fier biedt meidengroepen aan waarin ver-

schillende thema’s worden behandeld. Sexting 

is één van die thema’s. De groep is bedoeld 

voor meiden die al seksueel grens over-

schrijdend gedrag vertonen of daarin risico 

lopen. Aanmelden voor deze groep kan via: 

aanmeldingen@fier.nl of 088 - 20 80 000.

‘ SLACHTOFFERS VAN 
SEXTING ZIJN BANG VOOR 
STIGMATISERING. ZE DENKEN: 
IK MOET DE REST VAN MIJN 
LEVEN MET EEN ZAK OVER 
MIJN HOOFD LOPEN’

SHIFT
Iva Bicanic en Johannes Dijkstra pleiten voor een 

shift van het veroordelen van slachtoffers naar het 

aanspreken van verspreiders op hun gedrag. Dijkstra: 

‘De schuld ligt niet alleen bij het slachtoffer. We moeten 

wat mij betreft meer insteken op: weet wat je een ander 

aan doet door seksfoto’s te verspreiden. We moeten 

af van die sociale acceptatie dat alles maar klakkeloos 

gedeeld kan worden. Er zijn gelukkig genoeg jongeren 

die deze verantwoordelijkheid kunnen pakken.’

Bicanic is een voorstander van voorlichting over sexting 

op de basisschool, al in groep 4. ‘Basisschoolkinderen 

zijn nog ontvankelijk voor informatie van ouders, 

verzorgers en leerkrachten; ze zijn gemakkelijker te 

beïnvloeden dan tieners. We moeten in ieder geval 

voorlichting geven vóórdat kinderen echt actief 

worden op internet en social media. Het is net als met 

verkeersles. Je wacht niet eerst op een ongeluk voordat 

je kinderen de verkeersregels uitlegt. Nee, je doet het 

andersom: groen is lopen, rood is stoppen en ga het 

nu maar uitproberen. Zo hoort het ook bij sexting. We 

moeten onze kinderen ondersteuning bieden in hun 

seksuele ontwikkeling, in gesprek gaan en blijven over 

wat wel klopt en wat niet.’

Illustraties: 

André Fraiquin
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Meisjes dromen over hun bruiloft: je trouwt met je prins, draagt 

een mooie jurk en al je familie en vrienden zijn er om jullie geluk te 

delen. Het is jouw dag, je trouwt omdat jij het wilt en omdat jij er 

klaar voor bent. Dat is hoe het hoort en over het algemeen ook hoe 

het gaat, in ieder geval in Nederland. Helaas geldt dit niet voor alle 

meisjes. In veel landen worden zeer jonge meisjes gedwongen om 

te trouwen met mannen die hun vader of opa hadden kunnen zijn. 

In de stroom vluchtelingen die ons land bereikt, zitten minderjarige 

gehuwde meisjes. Er is zelfs sprake van een georganiseerde handel 

in jonge meisjes. Tussenpersonen en mannen "shoppen" voor jonge 

bruiden in de vluchtelingen kampen. Wanneer zo’n echtgenoot met 

zijn minder jarige bruid naar Europa reist en uiteindelijk in Nederland 

komt, worden wij opeens geconfronteerd met kindhuwelijken. Dan 

is natuur lijk de vraag: hoe gaan wij daarmee om? We kunnen praten 

over de wens van het kind, de eventuele problematiek rond eerwraak 

en respect voor tradities van andere culturen. Maar hoe zit het 

juridisch gezien: is hun huwelijk hier rechtsgeldig?

HUWELIJKSRECHT
Eerst de vraag: hoe zit het met het huwelijksrecht in Nederland? 

In Nederland mag je trouwen vanaf je 18e en als sprake is van één 

van de twee uitzonderingen vanaf het 16e levensjaar. De eerste uit-

zondering gaat om het geval dat de aanstaande echtgenoten een kind 

verwachten of al een kind hebben gekregen. De tweede uit zondering 

geldt wanneer de Minister van Veiligheid en Justitie ont heffing van 

het leeftijdsvereiste heeft gegeven. Sinds 2007 zijn alle ontheffings-

verzoeken afgewezen. Wel trouwen er jaarlijks ongeveer 40 meisjes 

en 1 à 2 jongens van zestien en zeven tien van wege zwanger schap 

of de geboorte van een kind. Als minder jarigen trouwen worden zij 

meerderjarig verklaard en zijn zij vanaf dan handelings bekwaam. Zij 

krijgen niet alle rechten die ‘normale’ meerder jarigen wel hebben. Zo 

hebben gehuwde zestien- en zeventien jarigen geen kiesrecht, mogen 

zij niet zelf standig autorijden en mogen zij niet naar het casino. De 

meerder jarigheids verklaring heeft wel tot gevolg dat ze niet meer 

onder het gezag van een wettelijk vertegenwoordiger staan. Er kan 

daarom ook geen kinder beschermings maatregel worden genomen. 

Voor de rechtsgeldigheid van huwelijken die niet in Nederland zijn 

gesloten moeten we het internationaal privaatrecht bekijken. Daarin 

staat dat wij huwelijken uit andere landen erkennen als zij rechts-

geldig zijn in het land van huwelijksvoltrekking, tenzij het in strijd 

is met de openbare orde. We moeten kijken naar het land van 

huwelijks  voltrekking en dat is lang niet altijd het land van herkomst. 

Veel huwelijken worden voltrokken in vluchtelingenkampen in andere 

landen. Vaak gaat het om religieuze huwelijken die op zeer jonge 

leeftijden gesloten kunnen worden. Wat voor de meeste landen wel 

geldt, is dat een huwelijk pas rechtsgeldig is als het geregistreerd 

is. Maar wat als zo’n huwelijk officieel geregistreerd is en Nederland 

erkent een dergelijk huwelijk? Wat heeft dat voor gevolgen?

Dan wordt het meisje meerderjarig verklaard en staat zij niet meer 

onder het gezag van een wettelijke vertegenwoordiger. De man mag 

dan seks met een meisje hebben. Immers, in Nederland is het niet 

straf  baar om seks te hebben met een meisje ouder dan twaalf jaar 

als zij getrouwd is. Door het huwelijk is het meisje opeens niet meer 

slacht  offer van misbruik, maar een meisje dat eenvoudigweg haar 

echtelijke verplichtingen vervult. Kunnen we ons nog herinneren 

dat het tot 1991 onmogelijk was om je huwelijkspartner te ver-

krachten omdat partners binnen het huwelijk bepaalde echtelijke 

ver plichtingen hadden? Dit voelt hetzelfde. 

WETSVOORSTEL
Gelukkig heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op 

het moment ook aandacht voor deze problematiek. Het door hun 

opgestelde Wetsvoorstel tegengaan huwelijksdwang ligt bij de Eerste 

Kamer. In het Wetsvoorstel wordt voorgesteld om de uitzonderingen 

op de minimumleeftijd van achttien jaar voor trouwen te schrappen 

uit de wet. Ook wordt het internationaal privaatrecht dusdanig aan-

gepast dat een buiten Nederland gesloten huwelijk niet zal worden 

erkend als één of beide echtgenoten de leeftijd van achttien jaar nog 

niet heeft bereikt. Daarbij wordt de wet dusdanig gewijzigd dat een 

huwelijk en een meerderjarigheidsverklaring een minderjarige niet 

meer meerder jarig zal maken. Met andere woorden: ieder persoon 

beneden de leeftijd van 18 is minderjarig, geen uitzonderingen. Er is 

echter een wet vergeten. De wet waarin staat dat seks met minder-

jarigen ouder dan twaalf toegestaan is zolang zij maar getrouwd 

zijn, dient eveneens te worden aangepast. Ook al zou een dergelijk 

huwelijk nooit meer erkend worden, het is belangrijk dat ook in onze 

wet staat dat seks met kinderen onder de 16 nooit is toegestaan. 

Wereld wijd trouwen ieder jaar 15 miljoen meisjes. Dat zijn 15 miljoen 

slacht offers per jaar. Een dergelijk getal vraagt om snelle actie in 

binnen- en buitenland.   

In veel landen worden meisjes van veer tien jaar gedwongen om te 

trouwen met mannen die drie keer zo oud zijn. Kind bruiden noemen 

we ze. In de stroom vluchtelingen die ons land bereikt, zitten ook 

minder jarige gehuwde meisjes. Hoe gaan wij hier mee om? En is hun 

huwelijk hier in Neder land eigenlijk rechtsgeldig?
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15 MILJOEN  
KIND BRUIDEN 

PER JAAR

‘MANNEN 
"SHOPPEN"

VOOR JONGE 
BRUIDEN IN DE 

VLUCHTELINGEN
KAMPEN’
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Hayat (14 jaar), tien maanden bij 
Fier, schreef een brief aan haar 
vader

‘Er is veel gebeurd thuis en ik wil dat mijn vader 
het echte verhaal kent. Waarom? Omdat hij 
me niet gelooft en dat vind ik niet leuk. Mijn 
stiefvader heeft een verhaal verteld dat niet 
klopt. Met deze brief wil ik mijn vader duidelijk 
maken hoe het echt zit. Ik heb hem al bijna 
vier jaar niet gezien. Hoe hij op deze brief zal 
reageren weet ik niet. Ik hoop dat hij zich zal 
afvragen wat er precies is gebeurd. Ik wil gewoon 
dat hij weet hoe het met me gaat. Dat hij mij 
begrijpt en me niet langer veroordeelt. Ik zou 
de brief heel graag naar hem willen opsturen, 
maar dan moet hij eerst worden vertaald. Mijn 
vader woont in het buitenland en spreekt geen 
Nederlands. Dat mijn verhaal nu op papier 
staat, is in ieder geval een grote een opluchting.’

Sabrina, (15 jaar), bijna 1 jaar 
bij Fier, schreef een brief aan 
leeftijdsgenoten

‘Mijn leven is altijd vol geweld geweest. Ik heb 
veel meegemaakt en daardoor slechte keuzes 
gemaakt. Uiteindelijk zag ik in dat wat ik deed 
niet goed was.  Ik deed er anderen pijn mee. 
Zoals mijn moeder. Bij Fier heb ik keihard aan 
mezelf gewerkt. Ik heb nu dingen bereikt 
waarvan ik nooit had gedacht dat ik het kon. 
In een brief aan meiden van mijn leeftijd wil ik 
vertellen over mijn leven, want wie weet, kunnen 
zij er iets van leren. Ik wil ze laten zien dat 
wat er ook met je gebeurt, je altijd moet blijven 
denken aan de mensen van wie je houdt. Dat je 
niet schijt moet hebben aan de hele wereld, maar 
hulp moet aannemen als je die krijgt. Je hebt 
altijd een keuze: óf doorgaan waar je mee bezig 
bent, of veranderen en een normale toekomst 
opbouwen. Aan jou de keuze: wat ga je doen?’
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Shirin (15 jaar), bijna een jaar bij Fier, 
schreef een brief aan haar familie

‘Ik heb een brief geschreven aan mijn familie, 
mijn gezin. Omdat ik ze wil laten weten dat ik 
ben veranderd tijdens mijn behandeling bij Fier 
en dat ik nooit meer dezelfde fouten zal maken. 
Van tevoren had ik nooit verwacht dat ik op zo’n 
positieve manier zou veranderen. Maar het is me 
gelukt. Het voelt nu veel fijner om thuis te zijn, 
vooral omdat de band tussen mijn ouders en mij 
sterker is geworden. Samen hebben we gewerkt 
aan alles wat mis ging. Zonder de hulp van mijn 
ouders had ik het niet gekund. Ze hebben al die 
tijd vertrouwen in me gehad. En daarvoor wil ik 
ze bedanken.’

Stacey (14 jaar), 6 maanden bij Fier, 
schreef een brief aan haar zus

‘Al mijn hele leven kijk ik op tegen mijn zus. 
Ze is mooi, slim en doet alles super goed. Ze 
vergeet nooit wat als haar iets wordt gevraagd 
en ze heeft vrienden en vriendinnen die voor 
haar klaarstaan. Vrienden zonder verkeerde 
bedoelingen. Dat is mij tot nu toe niet gelukt. 
Normaal met jongens omgaan vind ik lastig. Ik 
laat al snel misbruik van me maken. Mijn zus 
is perfect, beter dan ik. Het liefst zou ik net 
zo zijn als zij. Dat ik er zo over denk, weet ze 
niet, want ik heb het haar nooit verteld. Zoiets 
is lastig. Het staat nu in de brief die ik aan haar 
heb geschreven, maar of ik die ga opsturen, 
weet ik niet. Ik denk niet dat ik dat durf.’
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HET TRAUMA 
DAT PESTEN 

HEET
Iedere basisschool telt gemiddeld vijf tot zes gepeste kinderen. Op het voortgezet onderwijs 

ligt dit aantal zelfs iets hoger. Tel daar de volwassen slachtoffers bij op - ruim een kwart 

van de Nederlanders blijkt op de werkvloer weleens gepest te zijn door een collega’s of 

leiding gevende - en een omvangrijk maatschappelijk probleem is geboren. Waarom pest 

iemand? Wie zijn de zondebokken? En kan pesten voorkomen worden? 

'Pestgedrag ontstaat vaak in een groep waar een negatief groeps klimaat heerst’, steekt 

pestdeskundige Van der Meer van wal. ‘De personen binnen die groep kunnen en 

durven niet zichzelf te zijn. Voor pesters kan dit de aanleiding zijn om toe te slaan. Ze 

zoeken hun zonde bokken uit. Vaak zijn dit personen die afwijken van de groeps norm. 

Is die norm hoogbegaafd, dan is degene met een gemiddeld IQ de pineut. Feitelijk kan 

iedereen pestslachtoffer worden. Maar in de praktijk zijn vaak de personen met een 

afwijkende kledingstijl, haar dracht of een andere manier van denken het mikpunt voor 

pesters. De pottenkijkers en meelopers vormen de voedingsbodem. Zij stimuleren de 

pestkoppen. Eigenlijk zijn ze medeverantwoordelijk voor pest gedrag, maar vaak zijn ze 

eveneens slachtoffers. Ze durven uit angst niets te zeggen. Wat als zij de volgende prooi 

zijn? Misschien worden ze buitengesloten? Pestgedrag heeft niet alleen impact op het 

slachtoffer. Het raakt de hele groep.’

MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM
Wat de gevolgen van pesten kunnen zijn, wordt op vijf november 2012 pijnlijk duidelijk. 

Nederland is die dag in rep en roer door de afscheidsbrief van de 20-jarige Tim Ribberink. 

“Lieve pap en mam, ik ben mijn hele leven bespot, getreiterd, gepest en buitengesloten. 

Jullie zijn fantastisch. Ik hoop dat jullie niet boos zijn. Tot weerzien, Tim.” De ouders van 

Tim nemen de tekst van de afscheidsbrief op in de rouw advertentie “opdat dit nooit meer 

mag gebeuren”. ‘Eens in de zoveel tijd wordt de maatschappij opgeschrikt door een vol-

komen uit de hand gelopen pestsituatie’, zegt van der Meer. ‘Dan beseft iedereen zich 

weer hoeveel impact pesten kan hebben. Veel pest slachtoffers slapen slecht, zijn bang, 

verdrietig en eenzaam. Sommigen raken hun eigenwaarde kwijt, raken verbitterd en 

kunnen niet meer genieten van het leven. In het ergste geval zien ze geen uit weg meer en 

plegen zelfmoord.’ 

Volgens Van der Meer lopen niet alleen de slachtoffers kans 

op psychische klachten, ook de meelopers en pottenkijkers 

kunnen te maken krijgen met problemen. ‘Waarom grepen ze 

niet in? Hadden ze het onrecht kunnen voorkomen? Bij deze 

groep doemen schuld gevoelens op. Sommigen voelen zich 

jaren later nog steeds laf en mis lukt.’ En de pesters? Daar 

zit eveneens een verhaal achter. ‘Veel pesters pesten omdat 

ze zich bedreigd voelen. Hun prooi is anders, misschien wel 

slimmer. Het slachtoffer krijgt meer complimenten, ter wijl zij 

zelf voor dom worden uitgemaakt. Het doet ze pijn wanneer 

Schoppen, slaan, dreigen en treiteren. Pesten kent veel 

vormen en komt in alle lagen van de samenleving voor. 

Dat maakt het probleem complex en groot. Psycholoog 

en pestdeskundige Bob van der Meer: ‘Iedereen loopt het 

risico een zondebok of pestkop te worden.’

CYBERPESTEN
Scheldpartijen via Whatsapp, getrukeerde 

foto’s op Facebook of speciaal gecreëerde 

websites waarop een klasgenootje de 

grond wordt ingeboord. Pesten vindt 

steeds vaker plaats via het web, het 

zogenoemde cyberpesten. Cyberpesten 

verschilt enorm van het traditionele pesten 

omdat de cyberpester in tegenstelling tot 

de traditionele pester anoniem wil zijn en 

blijven. De cyberpester hoeft niet dominant 

te zijn, kan elk moment toeslaan en kan de 

actie voorbereiden. Uit recent onderzoek 

blijkt dat één op de tien jongeren weleens 

wordt gepest via de digitale snelweg.

DRS. BOB VAN DER MEER
is psycholoog en voormalig leraar 

lichamelijke opvoeding. In 1988 publiceerde 

hij zijn eerste boek ‘De Zondebok in de klas’. 

In 1997 verscheen zijn boek ‘Pesten op het 

werk’; in 2000 zijn boek ‘School en geweld, 

oorzaken en aanpak’. Voor het multimediale 

pakket 'Pesten op het Werk’ ontving hij in 

2001 in Berlijn de Comenius Förderpreis. Hij 

geeft talloze lezingen en workshops over de 

aanpak van pesten. www.pesten.net.

‘ DE ZONDEBOKKEN 
ZIJN DE PERSONEN 
DIE AFWIJKEN VAN 
DE GROEPSNORM’
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De veerkracht van 
vluchtelingen, hun 

moed, hun doorzettings
vermogen, hun ijzer

sterke wil te overleven.
Op Dr. Denis Mukwege die 
ernstig bedreigd wordt, 
meerdere aanslagen 
overleefde en toch in Congo 
de slachtoffers van gruwelijk 
seksueel geweld blijft helpen.

Dat ons land nog 
steeds, en steeds 
weer, zijn traditie 

van solidariteit 
hoog houdt.

Op Fier die 
slachtoffers 

mensen-
handel weer 
menselijk 
laat zijn.

DAT VORIG JAAR 30.000 NEDERLANDERS ERVOOR GEKOZEN HEBBEN OM STICHTING 

VLUCHTELING TE GAAN STEUNEN. 30.000 NIEUWE DONATEURS, IN WEERWIL VAN 

ALLE GEBRAL OVER ‘VOL IS VOL’, ‘EIGEN VOLK EERST’ EN ‘TERUGSTUREN’. 

Op mijn dochtertje van 15,
die op school een 
‘monument’ maakte voor 
dr. Mukwege, omdat ze 
snapt hoe belangrijk 
het werk van deze 
dokter is voor Congolese 
leeftijdgenootjes.

Dat we in onze hulpprogramma’s heel veel 
aandacht hebben voor vrouwen en meisjes, die in 

oorlogen en geweld altijd weer extra kwetsbaar 
blijken te zijn.

Op	Sidra	van	10	jaar	
jong.	 Dit	 Syrische	 meisje	

moest	 op	 straat	 in	 Libanon	
geld	 verdienen	 om	 haar	 ouders	

te	 helpen	 de	 eindjes	 aan	 elkaar	 te	
knopen.	 Tijdens	 haar	 nachtelijke	
werk	drukte	 iemand	een	sigaret	uit	
in	haar	nek.	Sidra	wordt	geholpen	
binnen	 ons	 project	 voor	 straat-

kinderen	 en	 doet	 het	 nu	
hartstikke	goed.

We	vroegen	Tineke Ceelen,	directeur	van	Stichting	Vluchteling,	
waar	zij	Fier	op	is.

‘ ZE GOOIDEN  
MIJN KLEDING  
IN DE WC’
Driekwart van de meiden die bij Fier wordt opgevangen en 

behandeld heeft een pestverleden. Het gevoel er niet bij te 

horen en geen aansluiting te vinden bij medescholieren blijkt 

een enorm probleem te zijn. Judith (18) vertelt haar verhaal. 

‘Als klein meisje was ik gezellig en bijdehand. Ik was vrolijk, enthou-

siast en ik kletste iedereen de oren van het hoofd. Dit veranderde toen 

ik naar groep vier ging. De pesterijen begonnen heel klein. Af en toe 

werden er flauwe grapjes gemaakt. Klasgenoten wilden niet meer met 

mij afspreken en ik werd niet uitgenodigd voor verjaardags feestjes. 

Ik had het gevoel dat ik iets fout deed. Ik dacht: er klopt iets niet aan 

mij. Het pestgedrag ging geleidelijk aan van kwaad tot erger. Ik werd 

buiten gesloten en uitgescholden. Mijn klasgenoten vonden mij lelijk, 

dik en dom. Ze gooiden tijdens de gymles mijn kleding in de wc. En 

op het schoolplein ging het gerucht dat ik luizen had. Ieder een stond 

uitgebreid zijn jas te controleren. Het was ontzettend vernederend. 

Al die tijd verzweeg ik het pesten voor mijn ouders. Ze hadden al 

genoeg problemen; ik wilde ze niet met nog meer ellende opzadelen. 

Achter af gezien had ik ze beter wel kunnen inlichten. Dan hadden ze 

me misschien kunnen helpen. Uiteindelijk kwamen ze er in groep acht 

toch achter. Mijn broertje werd bij de pesterijen betrokken. Hij vertelde 

het aan mijn ouders. Er vonden gesprekken plaats met de directie en ik 

mocht een paar weken thuisblijven om bij te komen. Uiteindelijk ging 

ik weer naar school. We zaten middenin de voor bereidingen van de 

eindmusical. Ik wilde dit niet voor mijn klas genoten verpesten. 

Tijdens het eerste schooljaar op de middelbare school werd ik niet 

gepest. Maar door de vijf jaar aan pesterijen voelde ik me erg on zeker 

en ongemakkelijk. Ik was bang dat ik niet goed genoeg zou zijn voor 

anderen en vond het lastig om contacten aan te gaan en te onder-

houden. In de tweede klas kwam ik weer bij vrienden van mijn pesters 

in de klas. De pesterijen begonnen opnieuw. Ik werd uitgemaakt voor 

alles wat slecht was. Mijn klasgenoten trapten me voort durend in 

elkaar. Opletten in de klas of huiswerk maken, lukte me niet meer. 

Samen met mijn ouders ging ik daarom op zoek naar een andere 

school. Daar kwam een einde aan zeven jaar angst en frustratie. 

Nu, vier jaar later, besef ik dat mijn pestverleden nog altijd invloed 

heeft op wat ik doe en hoe ik denk. Mijn zelfbeeld was een periode heel 

laag. Ik werd depressief, ging drugs gebruiken, kreeg een eet stoornis 

en had alleen nog maar ruzie met mijn ouders. Ik stelde me op als een 

arrogant en koud persoon. Met dit masker wilde ik voor komen dat 

mensen weer over me heen zouden lopen. Niks interesseerde me nog. 

Ik had totaal geen zin meer in het leven. In mijn ogen wordt pesten niet 

serieus genomen. Er zijn te veel kinderen en jongeren die een einde 

aan hun leven willen maken vanwege treiteren, kleineren, schoppen 

of slaan. Zelf krijg ik nu hulp bij Fier. Ik hoop dat ik ooit weer net zo 

enthousiast en zelfverzekerd kan rondlopen als vroeger.’

andere klas  genoten vaker nieuwe spullen krijgen, lievere ouders 

hebben enzo  voorts. Sommige pesters nemen het gedrag van hun 

ouders over. Thuis worden ze ook gekleineerd of genegeerd. Er zijn 

ook pesters die vroeger zelf gepest zijn en dit niet hebben kunnen 

accepteren. Zij treden in de voetsporen van hun pester. 

Een studente moest voor haar opleiding een scriptie schrijven. 

Om dat ze vroeger was gepest, werd dit haar onderwerp. In haar 

scriptie vertelde ze dat ze van groep drie tot groep zeven was 

gepest en dat ze, op een grasveld buiten school, in deze groep een 

gevecht met haar pester was aangegaan. De rest van de klas, hier-

van getuige, greep niet in maar moedigde hen beiden aan. Nadat zij 

haar pester volledig had afgemaakt, had ze een strategie gevonden 

om niet meer gepest te worden. Ze zorgde ervoor dat ze in elke 

groep, sport- of hobbyclub waarin ze nieuw kwam, na ging wie de 

zwakste of bijna zwakste was. Deze leeftijdgenoot werd dan haar 

slachtoffer en in veel gevallen ook die van de rest van de klas.’ 

‘ Pestslachtoffers slapen 
slecht, zijn verdrietig, 
eenzaam en verbitterd’

ALLEEN MAAR VERLIEZERS
Het moge duidelijk zijn: pesten is een maatschappelijk probleem 

met desastreuze gevolgen en alleen maar verliezers. Voor het 

ministerie en de kinderombudsman waren de zelfmoord van Tim 

Ribberink en een aan tal daaropvolgende uit de hand gelopen 

pest situaties de aan leiding om pesten op scholen serieus aan 

te pakken. Op dit moment worden diverse anti-pestmethodes 

onder zocht op effectiviteit. Het streven? Scholen in de toekomst 

ver plicht stellen om te werken met één van de goedgekeurde pest-

methodes. Volgens Van der Meer is attitude verandering nodig om 

pesten op scholen maar ook in het bedrijfs leven aan te pakken. 

‘Bespreek ongewenst gedrag en maak daar over afspraken in de 

klas of op de afdeling. Die afspraken kunnen zijn: gebruik geen 

bij namen, maak geen kwetsende grapjes en lach elkaar niet uit. 

Veel ellende kan bespaard worden als personen binnen een groep 

van elkaar weten wat ze onder wenselijk en onwenselijk gedrag 

verstaan. In geval van overtreding spreek je elkaar daarop aan. 

Daar zijn immers de regels voor.’ 

En wat als het kwaad is geschied? 'Zoek hulp’, zegt Van der 

Meer. ‘Slacht offers van pesterijen moeten een trauma verwerken. 

Dat vraagt een professionele benadering en behandeling. Alle 

hulp  verleners roep ik bovendien op om de vraag: “Ben je in het 

verleden gepest?” standaard in het intakegesprek van een cliënt 

te integreren. Veel psychische klachten ontstaan door een pest-

verleden. Is dat pest verleden inzichtelijk, dan kan een op maat 

gemaakt hulpprogramma worden aangeboden.’   
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FIER EN DE 
TRANSITIE 
JEUGDZORG

Even wat informatie vooraf. Hoe zat het ook alweer met de transitie 

in de jeugdzorg? Sinds 1 januari 2015 valt de gehele jeugdzorg onder 

verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zij kopen alle vormen van 

jeugdhulp in. Daarvoor regelden de provincie en de zorgverzekeraars 

de jeugdhulp en hadden Bureau Jeugdzorg (BJZ) en het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ) hier een belangrijke rol in. Het idee is 

dat de gemeenten het dichtst bij de inwoners zitten en deze zorg 

effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper kunnen leveren. 

Het uitgangspunt van de transitie is: één gezin, één plan, één 

regisseur.

WAT VINDT EEN LANDELIJKE ORGANISATIE ALS 
FIER VAN DE TRANSITIE IN DE JEUGDZORG EN DE 
TRANSFORMATIE DIE DAARBIJ GEPAARD GAAT? 
‘De doelen van de transitie in de jeugdzorg zijn ons uit het hart 

gegrepen. Wat de gemeenten ons vragen doen wij al. Al jaren. 

Niet omdat het aan ons gevraagd wordt, maar deze manier van 

denken zit in onze genen. In het DNA van Fier. Fier heeft een 

maat schappelijk vraagstuk als uitgangs punt genomen: geweld 

in afhankelijk  heids  relaties. De vragen en behoeften van kinderen, 

jongeren, volwassenen en ouderen die recent of eerder in hun 

leven te maken hadden met geweld in relaties, zijn richting gevend 

geweest voor de ontwikkeling van Fier. Dit geldt ook voor actuele 

maat schappelijke vraag stukken, zoals loverboy  problematiek, 

sexting en radicali sering. 

Wij zeggen weleens: We hebben 

niets zelf ver zonnen, maat-

schappelijke vraagstukken en 

de vragen van mensen die een 

beroep doen op Fier, hebben ons 

de weg gewezen. Het is onze 

ambitie om in een versnipperd 

(jeugd) zorg- en onderwijs-

stelsel, dwars door alle schotten 

heen, te bieden wat een kind/

jongere nodig heeft om volwaardig en menswaardig te kunnen 

mee doen in de samen leving. Fier is volledig ontschot en werkt 

vanuit de inhoud. Dat is geen sinecure maar wel mogelijk: de aan-

houder wint! 

De “strijd” moet op alle niveaus gevoerd worden om te kunnen 

komen tot de best mogelijke en integrale zorg. Fier staat voor 

een integrale en holistische werkwijze en aanpak. Vanuit deze 

visie verbinden we het pedagogisch basisklimaat (structuur, 

normaliseren en het gewone opvoeding), behandeling, vrije tijd, 

onder wijs, sociaal netwerk, waaronder ouders, en last but not least: 

maat schappe lijke participatie. Verder investeren we structureel in 

de kwaliteit en effectiviteit van onze programma’s en dringen we 

de kosten terug omdat we consequent het huisvrouwenprincipe 

hanteren. Fier is de transitie.’

OP PAPIER KLINKT 
HET PRACHTIG. 
MAAR HOE 
VERTAALT DE 
TRANSITIE ZICH 
TOT NU TOE IN DE 
PRAKTIJK?
‘Op dit moment moet er nog veel 

geregeld worden om alles in goede banen te leiden. Fier is erkend 

aanbieder van jeugdzorg, jeugd-ggz, individuele begeleiding en 

beschermd wonen vanuit het sociaal domein (Wmo), forensische 

zorg, WLZ-zorg en zorg voor asielzoekers. Kortom, we hebben de 

keten onder één dak. Als landelijke organisatie hebben we door de 

transitie echter ineens wel te maken met héél veel aanspreekpunten. 

En al deze partijen moeten weten dat ze deze zorg bij ons kunnen 

inkopen. Je kunt je voorstellen dat daar enorm veel werk achter 

weg komt. En het vraagt heel veel van het stuk maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Veel gemeenten streven ernaar om 

alles in de eigen regio op te lossen. Ze staan er dan niet meer bij 

stil wanneer een kind of een jongere gespecialiseerde zorg nodig 

heeft. De jeugdzorg heeft geen helder systeem dat duidelijk maakt 

waarvoor je bij wie terecht kunt. Iedere regionale aanbieder kan zich 

een specialist noemen. Wij zien een stijgend aantal slachtoffers 

van loverboys, maar uit de signalen van andere instellingen 

blijkt dat slachtoffers lang niet altijd worden doorverwezen naar 

specialistische opvang- en behandelvoorzieningen. Ze komen in 

regionale instellingen terecht 

waar generieke zorg wordt 

aangeboden. Niet de vraag wat 

het beste voor het slachtoffer 

is, wordt zo bepalend voor de 

verwijzing, maar de locatie. 

Vergelijk het maar met de 

hartpatiënt die geholpen 

moet worden in het landelijke 

hartchirurgisch centrum, maar 

een verwijzing krijgt naar het streekziekenhuis. De gevolgen voor 

deze patiënt kunnen fataal zijn. De juiste zorg op de juiste plek is 

van essentieel belang en dat moet in veel regio’s nog een stuk beter 

doordringen.’

WAT VOOR TIPS WIL JE DE GEMEENTEN MEEGEVEN?
‘Ga met mensen in gesprek die een brede kijk hebben op (jeugd)

zorg en stimuleer effectieve interventies. Deel kennis en ervaring 

uit en bundel de krachten. En stel jezelf steeds weer de vraag: hoe 

kun je er zo snel mogelijk bij zijn? Om te voorkomen dat problemen 

ontstaan of om erger te voorkomen. De landelijke ambitie in een 

versnipperd stelsel moet zijn: eerder, sneller en steeds beter.’   

MET DE TRANSITIE IN DE JEUGD
ZORG HEBBEN DE GEMEENTEN 
SINDS JANUARI 2015 DE VERANT
WOORDELIJKHEID GEKREGEN 
VOOR DE UITVOERING VAN 
ALLE ZORG VOOR KINDEREN, 
JONGEREN EN HUN OPVOEDERS. 
WE VROEGEN FIERDIRECTEUR 
ANKE VAN DIJKE HOE DE 
TRANSITIE ZICH TOT NU TOE IN 
DE PRAKTIJK VERTAALT EN HOE 
EEN LANDELIJKE ORGANISATIE 
ALS FIER MET DE NIEUWE 
JEUGDWET OM GAAT.

‘ONZE AMBITIE? DWARS 
DOOR ALLE SCHOTTEN 

HEEN BIEDEN WAT 
IEMAND NODIG HEEFT’
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gEEF SLACHTOFFERs  
VAN GEWELD  
EeN TOEkOMSt

Fier vangt kwetsbare jongeren op die te 

maken hebben met ernstige vormen van 

mis bruik, mishandeling of verwaarlozing. 

Vaak bedreigd door mensenhandelaren, 

lover  boys, hun partner of familie, door 

criminele circuits. We zien minderjarige 

meisjes die gedwongen in de prostitutie 

werken, jongens en meisjes die op de vlucht 

zijn voor hun eigen familie, kinderen die zijn 

verstoten door hun eigen ouders. Wij bieden 

ze een veilige haven en de hulp die ze zo 

hard nodig hebben.

DROMEN NAJAGEN 
Fier wil deze kwetsbare kinderen en 

jongeren weer een toekomst geven. Een 

toe komst waarin ze weer een kans maken 

in de maat schappij, waarin ze hun dromen 

kunnen najagen. Wij bieden ze - naast hulp 

en behandeling - dan ook onderwijs, werk-

ervaring, sport en een maatje. Veel positieve 

ervaringen.

Sponsoren en partners nodigen we regel-

matig uit voor een lunch of diner bij Fier resto. 

De cliënten van Fier bereiden zelf de maal-

tijden. Wanda Beemsterboer van de Nadine 

Foundation is al een aantal keer bij Fierresto 

geweest. ‘De werknemers zijn ongelofelijk 

enthousiast, er is veel gedrevenheid. En wat 

ze bereiken met de meiden, dat is gewoon 

bij zonder. De goede zorg met structuur en 

opleidingen. De resultaten die Fier behaalt, 

dat is best wel bijzonder. Je komt allemaal 

ver schrikkelijke verhalen bij Fier tegen en 

dan hoor je van de cliënten dat ze door de 

hulp van Fier kunnen doorgaan met hun 

leven. Dat vind ik zó goed!’

FIER GAAT VERDER
Wij bieden niet alleen hulp bij de gevolgen 

van geweld. Wij willen geweld stoppen en 

voor komen. Fier brengt dit onderwerp, als 

lande lijk expertise- en behandelcentrum, 

onder de aandacht, stelt misstanden aan 

de kaak, deelt haar ervaring met andere 

professionals. Wij zijn er ook voor slacht-

offers voor wie om welke reden dan ook 

geen hulp beschikbaar is. Soms omdat ze 

door wet- en regelgeving buiten de boot 

vallen.

WAAROM HEEFT FIER JE 
STEUN NODIG?
De reguliere zorg die wij bieden wordt 

gefinan cierd. Voor al onze projecten zijn 

wij volledig afhankelijk van de steun van 

particulieren, bedrijven, fondsen en vrij-

willigers. Met jouw steun kunnen we zoveel 

meer betekenen voor slachtoffers van 

geweld. Wij hebben jouw hulp dan ook hard 

nodig. Kom samen met ons op voor slacht-

offers van geweld!

Peggy Simons eigenaar van 24papershop 

stelde voor het project Briefgeheim in 

Rotter  dam 10 prachtige schrijfboeken met 

opdruk ‘Briefgeheim 2015’ voor de meiden 

beschik  baar. Deze meiden leren persoonlijke 

brieven te schrijven. Peggy: ‘Doordat ik 

maar een klein eenmansbedrijfje ben, was 

dit wel een rib uit mijn lijf. Maar ik weet dat 

het goed terecht komt! Ik heb het met veel 

liefde gedaan.’ 

HOE KAN IK HELPEN?
Je kunt op veel manieren helpen:

 Door donateur te worden 

 Door een eenmalige gift of schenking

 Als vrijwilliger

 Door een project te adopteren

 Steunen in middelen

 Het inzetten van expertise

Als bedrijf of organisatie kun je ook acties 

of events organiseren voor Fier. Specsavers 

Leeuwarden zette zich een jaar lang in voor 

het Centrum Kinderhandel Mensenhandel 

(CKM) via Stichting Specsavers Steunt. 

‘Het is een warme toevoeging die je mee-

geeft aan de klanten’, vertelt Hedwig Oord, 

ambassa deur van Specsavers Leeuwarden. 

‘Het CKM mocht een bedrag van ¤ 4.201,84 

ontvangen. Dat is natuurlijk erg prettig om 

weg te geven!’   

MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie over hoe je 

ons werk kunt steunen? Neem dan 

contact op met Anne marie van 

Rijn, via 06 - 16 00 28 33, 

avanrijn@fier.nl of kijk op 

www.fier.nl/steun-ons. 

FIER LET OP  
DE KLEINTJES
Wij hanteren een helder financieel 

beleid: geen onnodige uitgaven, niet 

meer betalen dan nood zakelijk, duur-

zame investeringen en zorg dragen 

voor een appeltje voor de dorst. Wij 

willen dat er zoveel mogelijk middelen 

naar directe hulp voor slachtoffers van 

geweld gaan.

Iedere schoolklas in Nederland telt er gemiddeld één: een kind of jongere 

die ernstig getraumatiseerd is door geestelijk, lichamelijk of seksueel 

geweld. Vaak door mensen van wie ze afhankelijk zijn. 130.000 minderjarige 

slachtoffers per jaar. 130.000 trauma’s. 130.000 beschadigde levens. Bij Fier 

zetten we alles op alles om deze beschadigde levens te herstellen. Maar dat 

kunnen wij niet alleen. Wij hebben jouw hulp hard nodig.
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In de heerlijk geurende bakkerij op de Veilige Veste in Leeuwarden maken de meiden van Fier ambachtelijke 

broden, cupcakes, appeltaarten en compleet verzorgde lunches. De Fier Bakkerij is onderdeel van de Fier & 

Food Academy, het ontmoetings en opleidingscentrum van Fier. Het is een plek waar geoefend kan worden op 

diverse vaardigheden en leerdoelen. We nemen een kijkje, daar waar de zoete en hartige producten als warme 

broodjes over de toonbank vliegen.

NEUSHOORN Prachtig nieuws! De 

Fier Bakkerij gaat per september de 

catering voor Neushoorn, het nieuwe 

poppodium in Leeuwarden, verzorgen. 

Er worden verschillende soorten taarten 

geleverd. Projectleider Shenna: ‘Het 

is best wel bijzonder dat onze meiden 

de kans krijgen om ook producten 

buiten de Veilige Veste te leveren. Dit 

is een grote stap voor de Bakkerij, 

maar we hebben super veel zin in de 

samenwerking met Neushoorn.’

PERSONEELSUITJE Latisha: ‘Laatst 

kregen we een workshop van een echte 

bakker. We mochten alles vragen, 

kregen een rondleiding en gingen ook 

nog eens bakken. Dit was super leuk! 

Ik kan niet wachten tot een nieuw 

leerzaam uitje.’

GEZELLIG EN HECTISCH ‘Vandaag 
hebben we het aardig druk. Lunch voor-
bereiden, heel veel cupcakes maken en 
nog een andere bestelling erbij’,  vertelt 
Latisha (23). Iedereen heeft zijn eigen 
taken in de bakkerij. Deze worden elke 
ochtend verdeeld onder de meiden die 
op de planning staan. ‘Op drukke dagen 
zijn er wel vijf á zes meiden aan wezig. 
Soms werk je ook maar met z’n tweeën. 
Dat is ook wel lekker hoor.’

MEER DAN ALLEEN BAKKEN De Fier Bakkerij biedt verschillende 
zoete en hartige producten. ‘Maar de meiden leren hier meer dan alleen 
bakken’,  vertelt projectleider Shenna Werson. ‘Ze werken aan diverse 
vaardigheden en leerdoelen. Door samen te werken, producten te leveren én 
een onderneming draaiend te houden leren ze te plannen, om te gaan met 
budget en in te spelen op vraag en aanbod.’

KIJK EENS WAT IK KAN! Kim (21): ‘Toen ik voor het eerst hielp in de 
bakkerij had ik geen idee hoe ik een taart moest bakken. En kijk eens wat 
ik nu kan!’ ‘Ja, dat had ik ook’, roept Thalita (19)  erachteraan . ‘Ik werk 
nog niet zo lang in de bakkerij. Soms is het nog wel wennen hoor. Maar 
ik had nooit verwacht dat ik zo snel kaas-paprika broden, appeltaarten en 
cupcakes zou kunnen bakken. Ik vind het echt heel leuk. En ik leer er nog 
veel van ook!’

STEEDS MEER BESTELLINGEN De muziek staan aan, bestellingen 

worden doorgenomen en iedereen krijgt zijn eigen taak voor de dag. ‘Ik 

begin met het beslag maken’,  roept Jennifer (23). ‘Ik vind het erg leuk 

om hier te werken. Het is altijd super gezellig en we krijgen steeds meer 

bestellingen. De bestellingen komen allemaal vanuit het personeel van Fier. 

Voor een verjaardag of als ze graag iets lekkers mee naar huis willen. De 

lunches die wij verzorgen zijn vaak voor het personeel, soms voor externe 

gasten die hier een zakelijke afspraak hebben.’
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UITSTAP-
PROGRAMMA 
PROSTITUEES

FIER IN DE WERELD

‘ ONZE MEIDEN  
MAKEN DE 
WERELD 
MOOIER’

Bij veel prostituees leeft de wens om uit 

de prostitutie te stappen. Fier ondersteunt 

vrouwen bij het stoppen met dit werk en 

helpt ze bij het opbouwen van een nieuw 

bestaan. Het uitstap programma van Fier 

is onderdeel van de door de overheid op

gestelde Regeling Uitstap programma’s 

Prostituees. 

Wekelijks lopen hulpverleners van Fier een ronde door 

het prostitutiegebied van Friesland. Prostituees kunnen bij 

hen terecht voor vragen en hulp. ‘We praten met ze, proberen 

hun ver trouwen te winnen en bieden een luisterend oor’, vertelt 

projectleider Shenna Werson. ‘Veel prostituees verlangen naar een leven 

zonder prostitutie, maar de drempel om er uit eindelijk uit te stappen is hoog. 

Ze worden vaak bedreigd door mensen handelaren, moeten brood op de plank 

zien te krijgen voor hun kinderen en ze vragen zich af of ze door hun prostitutie -

verleden ooit een reguliere baan kunnen vinden. Wij proberen de drempels te 

verlagen en bieden alternatieven voor de toekomst.’

OPLEIDING EN WERK Die alternatieven zijn onderwijs, werk en inten-

sieve hulp voor hen die te maken hebben gehad met dwang, geweld en uit -

buiting. Regelmatig is een tussenstap nodig; een fase waarin deze vrouwen 

los kunnen komen uit hun afhankelijkheidsrelatie en uit een situatie van 

uit  buiting. Zij krijgen intensieve hulp en doen werkervaring op binnen en 

buiten Fier. ‘We vinden hulpverlening belangrijk, maar opleiding en werk is 

minstens zo belangrijk’, vertelt Shenna. ‘De vrouwen die bij ons wonen en 

nog niet in staat zijn om in de maatschappij te integreren werken bij 

ons intern. We hebben onder andere een eigen Fiere Farm, bakkerij 

en restaurant. In het restaurant staan de vrouwen samen in de 

keuken en maken ze maaltijden voor familie, medewerkers en 

gasten. Op het boerderijtje helpen ze de stallen schoon maken 

en de dieren verzorgen. Door deze activiteiten ontwikkelen ze 

een verant woordelijk heids  gevoel en ontdekken ze wat ze echt 

leuk vinden. Het zijn taken die discipline vragen.’

TERUGVAL Samen met scholen en bedrijven zorgt 

Fier ervoor dat de vrouwen die uit de prostitutie willen 

stappen een diploma behalen en werkervaring op doen 

in een andere sector. Shenna: ‘We proberen ze zo snel 

moge  lijk aan een baan of opleiding te helpen om de kans 

op terug  val te verkleinen. Onze intercedenten onder-

houden goede contacten met diverse regionale organi saties. 

Deze bedrijven geven de vrouwen de kans om zich verder te 

ont wikkelen en kijken naar hun talenten. Maar net als ieder 

ander solliciteren ze ‘gewoon’ op hun droom baan. Ze worden 

aangenomen op hun kwaliteiten. Niet uit mede  lijden.’ De kracht van 

het uitstap programma van Fier? ‘De enorme diversi teit aan expertises 

binnen ons trajectbegeleidings team. We werken met hulp  verleners die zich 

in het veld begeven. Zij pikken de signalen op tijd op. We maken gebruik van 

de enorme netwerken van onze inter  cedenten. En intern geven we de vrouwen 

de zorg, energie en het zelf vertrouwen wat ze nodig hebben. Het uiteindelijke 

doel van onze integrale hulp: een positieve toekomst voor vrouwen die uit de 

prostitutie willen stappen. ’   

Fier gaat voor een mooiere wereld. En om de wereld mooier 

te maken, heb je diezelfde wereld nodig: mensen die zich 

met hart en ziel inzetten voor anderen. Het project Fier in de 

wereld biedt alle meiden en jonge vrouwen die bij Fier in de 

opvang verblijven de kans om de wereld een stukje mooier 

te maken. Ze schrijven hun eigen plan en ontwikkelen 

tegelijkertijd hun talent, competenties, zelfvertrouwen én 

sociale contacten. 

‘Veel van onze meiden willen graag iets terug doen voor anderen’, 

vertelt Annemarie van Rijn, projectleider van Fier in de wereld. 

‘Ze willen bijvoorbeeld graag eenzame ouderen helpen of zieke 

kinderen een leuk uitje geven. Met dit project is dat mogelijk, het 

biedt ze een podium om hun eigen ideeën vorm te geven.’

De meiden schrijven een eigen POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) 

en zetten de eerste ideeën voor hun mini-project op papier. Daarna 

worden ze gekoppeld aan één of meerdere vrijwilligers, die ieder 

hun eigen kwaliteiten, kennis en talenten inbrengen. Annemarie: 

‘Deze vrijwilligers, die overigens ook een eigen POP aanleveren, 

worden geselecteerd op relevantie en expertise. We maken een 

geschikte match, zodat de plannen de best mogelijke kans van 

slagen hebben.’ 

De meiden en de vrijwilligers werken samen het plan verder uit, 

maken een begroting en verdelen onderling de taken. Als het nodig 

is, worden ook bedrijven gekoppeld aan de plannen. Annemarie: 

‘Fier in de wereld is natuurlijk een geweldige manier om de 

verbinding te zoeken met het bedrijfsleven, ook met het oog op de 

toe komst van de meiden.’

MICROBUDGET
Fier in de wereld is nog maar net van start, maar de mooie en bij-

zondere plannen stromen binnen. Zo zijn er twee meiden die voor 

zieke kinderen willen gaan koken in de Veilige Veste, een ander 

meisje wil naar bejaardentehuizen toe om activiteiten op te zetten 

en twee meiden willen een eigen festival organiseren waarvan de 

opbrengst naar War Child gaat. Per plan is er een microbudget van 

100 euro beschikbaar. Ieder plan wordt bedacht, ontwikkeld en uit-

gevoerd binnen tien weken en per jaar worden vier veelbelovende 

projecten geselecteerd die een budget van 1000 euro krijgen.

‘Hopelijk prikkelt dit project de ondernemingszin van de meiden 

en maakt het hun wereld groter’, zegt Annemarie. ‘Ze komen stuk 

voor stuk uit ernstige geweldssituaties, vaak moeten ze weer een 

heel nieuw netwerk opbouwen. Daartoe krijgen ze nu de kans. Fier 

in de wereld maakt de wereld hoe dan ook een stukje mooier. Dat 

kan niet anders.’   

Fier in de wereld wordt mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds.

HELP MEE!
Lijkt het jou ook leuk om samen met de meiden mee te 

werken aan een mooiere wereld? Fier is op zoek naar 

nieuwe vrijwilligers. Voor meer informatie mail je naar 

avanrijn@fier.nl
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             ‘ IK 
HERKEN  

DE EMOTIES 
VAN MIJN

       CLIËNTEN'
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‘De eerste elf jaren van mijn leven woonde ik met mijn 

ouders bij mijn oma in. Ik werd vooral opgevoed door 

mijn oma. Mijn ouders maakten lange dagen om hun 

armoedige loon bij elkaar te verdienen. Oma had een af-

keer tegen meisjes. Ik werd veel geslagen en ook kneep 

ze me vaak keihard. Ook ben ik vele malen verkracht door 

een gehandicapte oom die bij ons in huis woonde. Ik kan 

me moeilijk voor de geest te halen wat er in die tijd alle-

maal precies met me is gebeurd. Wel herinner ik me nog 

goed hoe blij ik was toen mijn moeder me vertelde dat ik 

naar Europa toe moest. Ik was negentien jaar en zou in 

Engeland uit gehuwelijkt worden aan een Chinese man. 

Natuur lijk schrok ik ook wel even. Maar dat was snel over. 

Ik was voor al opgelucht dat ik weg mocht uit China, ver 

weg van mijn dorp en mijn familie. 

De reis van China naar Europa duurde verschillende 

maanden en vond plaats onder vreselijke omstandigheden. 

Ik werd verkracht door een Vietnamese man en raakte 

zwanger van hem. Ik kwam daar pas in een later stadium 

achter en besloot de foetus te laten aborteren. Dit 

gebeurde in een illegale abortus kliniek waar ik door de pijn 

bewusteloos raakte. Een vriendin van mij heeft me tijdens 

het hele proces ondersteund en alles gezien. Het was 

afschuwelijk om mee te maken. 

In Nederland vroeg ik de asielstatus aan. Ik woog amper 

dertig kilo, mijn huid was overal kapot en mentaal was ik 

gebroken. In het asielzoekers centrum leerde ik al snel een 

Chinese jongen kennen. We werden verliefd, vreeën met 

elkaar en geheel tegen mijn bedoeling in raakte ik opnieuw 

zwanger. Ik kwam daar pas in de vierde maand achter en 

heb er alles aan gedaan om een mis kraam te veroorzaken. 

Met de relatie liep het slecht af. Ik wist al van het begin 

af aan dat die jongen verslaafd was aan gokken. Het 

duurde enkele maanden voordat ik doorhad hoe ernstig 

zijn verslaving was. Ten einde raad kwam ik bij Neder-

landse pleegouders terecht. Ik was erg bang en moest veel 

huilen. Mijn pleegmoeder wist mij ervan te overtuigen dat 

ik het kind beter kon houden. Ik ben haar daar nog steeds 

dank baar voor. Toen mijn zoon werd geboren, sloeg mijn 

stemming compleet om. Ik wist vanaf dat moment dat hij 

alles voor mij betekende en dat ik hem altijd bij me wilde 

hebben. Voor hem wilde ik verder leven.’

‘Op dit moment ben ik, na het afronden van de opleiding 

Sociaal Pedagogische Hulpverlening in 2012, allround hulp-

verlener. Ik ben getrouwd met een lieve man en woon in 

een prachtig huis waar ik me thuis en gelukkig voel. Met 

mijn zoon, die inmiddels veertien jaar oud is, gaat het ook 

goed. Hij is een krachtig persoon en kan goed mee komen 

op school. Van de traumatische ervaringen in mijn jeugd en 

tijdens de smokkel reis naar Europa weet hij niets. In onze 

cultuur is het niet vanzelf sprekend om daarover te praten. 

Het heeft lang geduurd voordat ik zelf professionele hulp 

zocht voor het verwerken van mijn verleden. Ik was verstikt 

in mijn eigen pijn en verdriet en kende de Nederl andse 

woorden niet om mijn gevoelens uit te drukken. Bij een 

Aziatische psycholoog kon ik mijn verhaal goed kwijt. Maar 

ook het geloof en het opschrijven van mijn levensverhaal 

waren goede wegen om mijn trauma’s te verwerken. 

In mijn werk kom ik soms cases tegen die exact op die 

van mij lijken. Dat raakt me. Maar het geeft me ook veel 

kracht. Ik weet precies wat deze mensen hebben mee-

gemaakt en herken de emoties. Mijn eigen ervaringen 

MEILAN (35) WERD IN HAAR JEUGD MISHANDELD EN VERKRACHT EN REISDE ONDER VRESELIJKE 
OMSTANDIGHEDEN VAN CHINA NAAR EUROPA. TEGENWOORDIG IS ZE ALLROUND HULPVERLENER. 
HAAR VERLEDEN GEEFT HAAR KRACHT OM SLACHTOFFERS TE HELPEN.
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‘ IK WOOG AMPER DERTIG KILO, 
MIJN HUID WAS OVERAL 
KAPOT EN MENTAAL WAS IK 
GEBROKEN’
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met de Nederlandse hulp verlening neem ik dagelijks mee in mijn 

werk. Mijn zoon werd toen ze een paar maanden oud was bijna uit 

huis geplaatst door onwetend  heid en mis  communicaties van de 

Nederlandse hulp  verleners. Ze dachten dat ik hem mishandelde. Ze 

wisten niet dat bijna elke Aziatische baby een blauwe pigmentvlek, 

de zo genoemde mongolen vlek, op de onderrug heeft. Ik verdiep me 

daar om goed in de culturen en tradities van mijn cliënten. Onkunde 

kan grote gevolgen hebben.’

‘Mijn grootste wens is een tweede kindje. Het lijkt me geweldig om 

samen met de man die ik lief heb onder harmonieuze omstandig-

heden een nieuw leven op de wereld te zetten. Ook gun ik mijn zoon 

een broertje of zusje. Mijn man en ik onder gaan op dit moment een 

IVF-behandeling. Het lukt ons niet om op natuurlijke wijze zwanger 

te raken. Door deze behandelingen komen veel nare herinneringen 

boven. Ik her beleef de zwangerschap van mijn zoon opnieuw en heb 

veel nacht merries. Mijn grootste angst is dat mijn zoon erachter 

komt dat hij niet gewenst was. Zal hij het begrijpen? En zal hij me 

vergeven? 

Zelf heb ik mijn ouders vergeven van wat ze me in het verleden 

hebben aangedaan. Toen ik tijdens een vakantie in China terug was, 

heb ik de band met ze aangehaald en hersteld. Natuurlijk heb ik hen 

lange tijd veel verweten. Ze gaven mij niet de bescher ming die een 

kind binnen een gezin mag verwachten. In mijn jeugd heb ik een 

enorme angst voor mannen opgebouwd. De band met mijn vader 

was daardoor slecht. Met mijn moeder durf ik niet goed over het 

verleden te praten. Ik weet dat haar ook veel ellende is overkomen. 

Zij heeft dat allemaal weg gestopt om verder te kunnen gaan met 

haar leven. Dat verleden open breken zou voor haar te pijnlijk zijn, 

vooral omdat zij in China bijna niet terecht kan voor hulp of begrip. 

Zelf zal ik ooit mijn eigen zoon moeten vertellen wat er met mij en 

dus ook indirect met hem is gebeurd. Maar op dit moment vind ik 

hem nog te jong. Gelukkig krijg ik veel steun van mijn man. En van 

mijn pleeg ouders. Met hen heb ik nog steeds veel contact. Deze 

drie personen en mijn zoon geven mij levenslust. Ze maken mij 

gelukkig. Ik hoop dat daar in de toekomst een vijfde persoon aan 

wordt toegevoegd.’    

‘MIJN MAN EN MIJN ZOON  
MAKEN ME GELUKKIG’

‘IK WEET NIET OF HET ZINVOL IS OM ALLE OMSTANDIGHEDEN 
TE SCHETSEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE GEWELDDADIGE 
DOOD VAN MONIKA. Zeker is voor ons, dat wanneer zij geen keuze had gehad 

tot het wel of niet blijven bij het RIBW, zij een betere kans had gehad op een zinvol 

leven. Een kind wat eigenlijk zijn hele leven omringd is geweest door zorg van instanties 

kun je niet los laten op het moment dat ze 18 wordt." Citaat moeder uit het rapport 'Ik 

kan het niet zelf'. 

De bovenstaande case van Monika is voor mij aanleiding geweest om een rapport te 

publiceren over de problematiek van de voortzetting van hulp aan kwetsbare jongeren 

die de leeftijd van 18 bereiken. Er is in Nederland namelijk een aanzienlijke groep kwets-

bare jongeren die na hun achttiende hulp zou moeten blijven ontvangen, maar waarbij 

dat om verschillende redenen niet gebeurt. Een reden is dat kwetsbare jongeren die 

na hun achttiende niet meer openstaan voor hulp daartoe niet gedwongen kunnen 

worden. Andere redenen zijn dat er een tekort is aan passend hulpverleningsaanbod of 

de overdracht van de jeugdhulp naar volwassenhulp verloopt gebrekkig.

‘ Hoe verdedigbaar is het dat wij toekijken 
hoe deze risico jongeren na hun achttiende 
in grote problemen terechtkomen?’

De problematiek over de voortzetting van hulp na het achttiende jaar is al geruime 

tijd bekend en de afgelopen jaren zijn er weinig vorderingen gemaakt. Daar moet 

verandering in komen. In mijn rapport heb ik dan ook alle betrokken partijen - de wet-

gever, de ministeries van Veiligheid en Justitie (V&J) en Volksgezondheid Welzijn 

en Sport (VWS), de gemeenten, de jeugdbeschermers en de jeugdhulpverleners - 

opgeroepen deze problematiek gezamenlijk en voortvarend aan te pakken. 

Van alle aanbevelingen uit het rapport is de meeste discussie ontstaan over mijn 

advies onderzoek te doen of een juridische maatregel ontwikkeld kan worden voor ver-

plichte hulp verlening voor risicojongeren. Bij risicojongeren gaat het om jongeren die 

(gedwongen) jeugdhulp ontvingen, vanaf hun achttiende jaar hulp weigeren en hier-

door in een onveilige situatie dreigen te komen. 

De ministeries van VWS en V&J gaven in reactie op het rapport tegenover de media 

aan geen meerwaarde te zien in gedwongen zorg voor risicojongeren boven de 18. Ze 

wijzen erop dat 18 plussers zelfbeschikkingsrecht over hun leven hebben. Uiteraard is 

het zelf beschikkingsrecht een fundamenteel recht. Maar hoe verdedigbaar is het dat 

wij - met een verwijzing naar het zelfbeschikkingsrecht - toekijken hoe deze risico-

jongeren na hun achttiende in grote problemen terechtkomen? In mijn ogen niet.

MARC DULLAERT is de eerste 

Kinder ombudsman van Nederland. 

Kinder ombudsman is een ambt dat wordt 

toegekend door de Tweede Kamer.

18+
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MENSEN
HANDELWEB
Mensenhandelweb.nl vierde dit jaar haar 

eerste verjaardag. Deze kennisdatabank van 

het Centrum Kinderhandel Mensenhandel en 

Terre des Hommes geeft informatie over de 

juridische, maatschappelijke en gezondheids-

aspecten van mensenhandel. Het doel: kennis 

en expertise breed en gratis toegankelijk 

maken. Inmiddels bestaat Mensenhandelweb 

uit ruim 3000 documenten in verschillende 

talen. Mensenhandelweb is voor iedereen vrij 

toegankelijk en dat willen we graag zo houden. 

Om de database te kunnen blijven ontwikkelen, 

kunnen we alle hulp goed gebruiken.  

Op www.ckm-fier.nl/Doneer-nu.ashx zie je hoe 

je kunt bijdragen.

Zuivelhoeve Lwd @Antonklapwijk 

@Fier_NL  heb zo'n enorm respect voor jullie. Hoop dat 

jullie t nog lang kunnen doen. Veel goeds gewenst

hetty janssen @hettyjanssen

Vanavond fractievergadering @pvdafryslan. Voorbereiding 

PS vergadering. We komen met motie voor steun @Fier_NL

Aldert v.d. Schaaf @AldertvdSchaaf

Wat moet je doen als je naakfoto of -filmpje online staat.  

@Fier_NL geeft advies. #sexting #grooming  

http://www.chatmetfier.nl/chantal-sexting.html …

Bianca Boender @BiancaBoender 

Wij gaan als stichting You!nG ons inzetten voor 010Fier 

@Fier_NL Jij ook? Lees meer http://www.fier.nl/fier-

summerschool …

Marco Oosterwijk @caoosterwijkady

Mooie inkijk gekregen in top-organisatie @Fier_NL 

mbt loverboys, geweld2.0 enz. #restylethesystem 

#zorgkanzoveelbeter

J Oenema Fritsma @janniefo

HARTELIJK GEFELICITEERD voor iedereen! En bijzonder 

trots op de cliënten die een diploma hebben gehaald tijdens 

hun verblijf bij @Fier_NL 

Wraparound Nederland @wraparoundNL

Vandaag op werkbezoek bij @Fier_NL. Wat een expertise en 

wat een prachtige organisatie! Dit willen we toch overal in 

Nederland?!

Rik Knipschild @r_knipschild

#TraumaTweet Probleemgedrag dat in stand gehouden 

werd door (onbehandelde) onderliggende traumatisering. 

P.9 in 'Fier en verder' @Fier_NL

AcademiePratenmetKnd @MarikeVanGemert

@Fier_NL Dank voor het retweeten van #doorbreekdestilte! 

Samen bereiken we méér ;-) 

Oeble Bouma @OebleBouma

Vandaag HovJhuisverbod. 2 beoordelingen waarvan  

1 volledige screening. Geen hvb! Direct hulpaanbod van  

@Fier_NL die mee op onderzoek ging. 

Leeuwarder Uitdaging @LwdUitdaging

Wethouder @AndriesEkhart zal samen met @Fier_NL op 

15 september de eerste match maken. Getuige zijn? Kijk 

onze website leeuwarderuidating.nl 

CJG Heerenveen @CJGHeerenveen  

Indrukwekkende blog over blote kindjes door @ellenschrijft 

voor @Fier_NL, nu ook te lezen bij CJG #Heerenveen. 

GEBOEID
Fier, Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) en Home 

of Change organiseerden samen een schrijfwedstrijd met 

als thema mensenhandel. Uit alle inzendingen koos een 

vak kundige jury negen verhalen die zijn gepubliceerd in de 

verhalen bundel ‘Geboeid’. Speciale plek in de bundel hebben 

de verhalen van twee meiden die in onze Asja-voorziening 

in Rotterdam verblijven. Hoe meer mensen zich bewust zijn 

van het onrecht dat mensenhandel is, hoe meer mogelijk-

heden er ontstaan om met elkaar verandering teweeg 

te brengen. We roepen je daarom op om de bundel door 

te geven aan een vriend, collega, familielid, klasgenoot, 

buur vrouw of kennis. Geboeid is als pdf of ebook (epub) te 

downloaden via www.ckm-fier.nl, www.fier.nl.

FIER EN VERDER
In deze nieuwe publicatie van Fier komen 33 meiden aan 

het woord over hoe het ze is vergaan na afronding van 

een van de zorgprogramma's bij Centrum Jeugd van Fier. 

De meiden, in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar, zijn 

slacht offers van loverboys en gedwongen prostitutie, 

eer gerelateerd geweld of kampen met de gevolgen van 

(vroeg kinderlijke) traumatisering. In 'Fier en verder' staat de 

vraag centraal in hoeverre Fier het verschil kan maken voor 

deze kwetsbare jongeren bij wie herhaald slachtofferschap 

op de loer ligt. Het boek is te koop via www.swpbook.com. 

Het onderzoek en de publicatie zijn mede mogelijk gemaakt 

door Stichting Kinderpostzegels Nederland. 

Op pagina 26 tot en met 32 in dit magazine vind je de 

verhalen van vier meiden die aan dit onderzoek deelnamen.

EEN ABONNEMENT 
OP FIER MAGAZINE

Het magazine van Fier ieder halfjaar bij jou 

in de bus ontvangen? Dat kan! Met een 

abonnement ontvang je niet alleen ons 

magazine, maar steun je ook slachtoffers 

van geweld die Fier opvangt en behandelt. 

Ga naar: www.fier.nl/fier-per-post.BEATRIX BEZOEKT 
ASJA ROTTERDAM
Hoog bezoek in onze Asja-voorziening in Rotterdam! Hare Koninklijke Hoogheid 

Prinses Beatrix der Nederlanden bracht er een werkbezoek. Tijdens het bezoek van 

Prinses Beatrix vertelden medewerkers en samenwerkingspartners van Fier de Prinses 

over hun werkzaamheden. Ook sprak zij met enkele meiden van Asja. Een van de 

meiden: 'Ik vond Prinses Beatrix heel open, gezellig, lief en een leuke vrouw’.

GEZOCHT:  
SUMMERSCHOOL 
TEACHERS VOOR 
2016
Alweer enkele jaren is de Summerschool 

van Fier een groot succes. Het concept? 

Vrijwilligers geven een educatieve, culturele 

of creatieve workshop van een dagdeel aan 

onze meiden. Ook voor de zomer van 2016 

zijn we op zoek naar enthousiaste  

vrij willigers. Aanmelden kan door een 

mail te sturen naar Annemarie van Rijn: 

avanrijn@fier.nl

POSITIEF LEEF
KLIMAAT
Uit onderzoek van de Hogeschool Leiden en 

de Universiteit van Amsterdam blijkt: het 

leefklimaat binnen de opvangvoorzieningen 

van Fier wordt door cliënten als boven-

gemiddeld positief ervaren. Dit onderzoek 

werd gedaan in het kader van het monitoren 

en verbeteren van de zorg in Nederlandse 

instellingen. De onderzoekers concluderen: 

‘Er kan bij Fier gesproken worden van een 

positief leefklimaat, iets wat, gezien de 

leeftijd van de kinderen, hun verleden en de 

problemen die zij hebben als een bijzondere 

prestatie mag worden gezien.’ Wat zijn we 

trots!



DRAAG JIJ 

FIER EEN 

WARM HART 

TOE?

k

MEER WETEN OVER HOE 
JE FIER KUNT STEUNEN? 

KIJK OP FIER.NL/STEUN-ONS
OF VRAAG MEER INFO OP

VIA STEUN@FIER.NL

 WIL JIJ FIER OF ONZE JONGEREN, 
 KINDEREN, VOLWASSENEN EN 
 OUDEREN STEUNEN? 
 WORD DONATEUR OF VRIJWILLIGER! 


