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W
at ziet mijn leven er anders uit dan een 

jaar geleden, voor ik bij Fier kwam. Wat 

is er veel veranderd en wat gaat er 

hopelijk nog veel veranderen in de tijd 

die voor me ligt.

 

Ik ben Wilma, midden dertig en in behandeling bij Fier. 

Voordat ik me aanmeldde, had ik al veel over Fier gehoord 

en gelezen. Hoe meer ik te weten kwam, hoe meer ik de 

hoop kreeg dat het misschien tóch mogelijk zou zijn om mijn 

trauma’s te verwerken met de juiste hulp. Uiteindelijk durfde 

ik de stap te maken.

 

De chaos van gevoelens en herinneringen in mijn hoofd is 

altijd groot geweest. In een poging hier orde in te scheppen 

ben ik gaan schrijven. Met korte gedichtjes probeer ik uiting 

te geven aan wat er in mijn hoofd zit. Via mijn enthousiaste 

behandelaar kwamen deze terecht bij de afdeling Participatie. 

Sindsdien zijn ze te lezen op de social media-kanalen van Fier 

en wordt er met een betrokken vrijwilliger zelfs gewerkt aan 

een plan om ze te bundelen! 

 

Hier had ik een jaar geleden niet aan durven denken, laat 

staan van dromen! Maar dromen kan ik weer, heel af en toe. 

Morgen komt het goed. 

 

Voor je ligt weer een prachtig magazine om te lezen. En 

stiekem ben ik een klein beetje fier dat ik erin mag staan met 

een paar gedichtjes.

 

Veel leesplezier toegewenst.

Wilma
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GOED OM TE WETEN!

Fier publiceert nooit herkenbare beelden van cliënten. Cliënten die aan ons 

magazine meewerken, worden daarom altijd anoniem geportretteerd. In 

de meeste gevallen is ook hun naam aangepast.  Voor sommige artikelen 

maken we gebruik van fotomodellen, zoals de vrouw op de voorpagina van 

deze editie.

Dit Fier Magazine wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en 

abonnees. Mede dankzij hen kunnen wij aandacht vragen voor belangrijke 

thema’s als kindermishandeling, huiselijk geweld, mensenhandel en 

eergerelateerd geweld.
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FIER OP DE 
KAART

Rotterdam

Den Haag De Bilt

Leeuwarden

Groningen

CSG  
FRIESLAND

Centrum Seksueel Geweld 

Friesland, opgericht door Fier en 

Medisch Centrum Leeuwarden. 

Laagdrempelige integrale hulp 

aan slachtoffers van  

seksueel geweld.

MDCK
FRIESLAND

Multidisciplinair Centrum aanpak 

Kindermishandeling i.s.m. 

Regiecentrum Bescherming en 

Veiligheid, GGZ Friesland, Medisch 

Centrum Leeuwarden,  

politie en OM.

Dat we allang niet meer alleen in 
Friesland te vinden zijn, wist je vast 
al. Maar wát doet Fier nou ook alweer 
wáár? Een overzicht.
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ONLINE  
HULP

Chat met Fier voor een 

luisterend oor en advies,

Online behandeling via chat,

Online behandelmodulen  

psycho-educatie.

RESIDENTIËLE
HULP

Specialistische, integrale 

zorgprogramma's bestaande 

uit veilige opvang,  

behandeling, begeleiding  

en participatie.

CENTRUM  
TEGEN  

KINDERHANDEL  
EN MENSENHANDEL

Lobby, beleid en projecten in 

de strijd tegen kinderhandel  

en mensenhandel.

AMBULANTE 
HULP

Diagnostiek, behandeling en  

begeleiding van kinderen, jongeren 

en volwassenen bij klachten die 

voortkomen uit nare  

(geweld)ervaringen en 

trauma’s.
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G
ehaast stapt Mia via de achterdeur de 

woning van Anja binnen. ‘Sorry dat ik 

te laat ben’, roept ze, terwijl ze haar 

jas uittrekt en een blik in een van de 

keukenkastjes werpt. Met een kop 

thee en een schaal vol koekjes schuift 

ze enkele minuten later aan bij de 

keukentafel. ‘Take one’, zegt ze met 

een grote glimlach. Dan, plechtig: ‘Het 

interview waarin Mia haar maatje en pleegmoeder Anja interviewt, 

gaat beginnen.’   

HOE BEN JE BIJ FIER TERECHTGEKOMEN?
Anja: ‘Een gemeentelid uit Leeuwarden vertelde mij over een 

maatjesproject bij Fier. Ze had een bijzondere vriendschap met een 

meisje dat daar in de opvang woonde. Ik was nieuwsgierig en maakte 

gelijk een afspraak met de afdeling Maatschappelijk Participatie. 

Ik was benieuwd wat ik kon betekenen voor deze meiden.'   

Mia: ‘Maar wat is de reden dat je maatje bent geworden?’ Anja: 

‘Ik schrok toen ik hoorde dat bij Fier veel kinderen zitten die geen 

veilige thuissituatie kennen. Ik werd verdrietig en dacht meteen: 

daar wil ik iets mee. Mijn geloof speelt hierin een belangrijke rol: de 

liefde die ik van God krijg, geef ik graag door aan anderen.’

JIJ EN JE MAN WIGCHER HEBBEN VIJF KINDEREN.
WAAR HALEN JULLIE DE TIJD EN ENERGIE VANDAAN 
OM JE OOK NOG IN TE ZETTEN VOOR DE MEIDEN VAN 
FIER?
Anja: ‘Liefde en geborgenheid geven aan kinderen 

die dat vanuit hun thuissituatie niet kennen, kost ons 

geen energie. Sterker nog: het geeft ons energie. Sinds 

vijf jaar komt er regelmatig een meisje van Fier bij ons 

thuis eten, spelletjes spelen of een filmpje kijken. We 

hebben zo verschillende meiden leren kennen. Ze zijn 

op die momenten een onderdeel van ons gezin. Dat 

voelt goed.’ Mia: ‘Ik schrok toen ik hoorde dat jullie vijf 

kinderen hebben en gelovig zijn. Ik dacht meteen: daar 

pas ik écht niet tussen. De eerste ontmoeting was best 

ongemakkelijk. Ik wist niet wat ik moest zeggen.’ Anja: 

‘Dat klopt. Daarom gingen we tijdens onze tweede 

afspraak spelletjes spelen. We keken elkaar toen niet 

voortdurend aan en er kwamen geen geforceerde 

vragen aan te pas.’ Mia: ‘Bij onze derde date, rolde ik 

gierend van de lach over de grond. Ik weet niet eens 

meer waarom. Ik voelde me in ieder geval thuis.’

JE BENT INMIDDELS VIJF JAAR VRIJWILLIGER (BIJ-
ZONDERE VRIENDIN, RED.)  BIJ FIER. ZIJN ER MOOIE 
VRIENDSCHAPPEN ONTSTAAN?  
Anja: ‘Nou dat is een vraag waar jij het antwoord op weet, haha. 

Jij bent er een goed voorbeeld van.’ Mia: ‘Klopt, al had ik dat twee 

jaar geleden écht niet gedacht. Weet je nog dat ik een afspraak met 

jullie afzegde? Ik had net daarvoor gehoord dat Fier een pleeggezin 

voor mij zocht. De kans dat ik naar een andere stad ging verhuizen 

was groot en dus nam ik afstand van jullie; ik was bang jullie kwijt 

te raken en had geen zin in verdriet.’ Anja: ‘Toen je mij vertelde dat 

je Fier waarschijnlijk ging verlaten, schetste je een profiel van het 

gezin waar je graag wilde wonen. Dat zijn wij, dacht ik meteen. Toch 

duurde het nog maanden, voordat ik het tegen je durfde te zeggen. 

Ik dacht ook dat het onmogelijk was: we waren helemaal niet in 

beeld bij pleegzorg.’ Mia: ‘Jij en mijn Fier-mentor Carla waren achter 

mijn rug om heel sneaky bezig. Ik had helemaal niets door.’ Anja: 

‘We hebben de voorbereidingen zonder jou getroffen, omdat we je 

geen valse hoop wilden geven. Het moment dat we het je gingen 

vertellen, vond ik trouwens heel spannend. Hoe zou je reageren? 

En wat als je nee zei?’ Mia: ‘Mijn mentor zei: Ik heb een verrassing 

voor je en haal je om acht uur vanavond op. Ik dacht meteen: mijn 

moeder is hier. En stiekem hoopte ik dat ook. Toen ik jou en Wigcher 

zag staan, was ik bang dat ik iets verkeerds had gedaan. Gelukkig 

viel mijn oog al snel op het cadeautje en wist ik dat er niets ergs aan 

de hand was.’ Anja: ‘Dat cadeau was een fotoboek met heel veel 

mooie herinneringen, maar nog niet compleet…Wat een ontlading 

kwam er toen zeg! Nu we het er zo over hebben, besef ik pas goed 

in wat voor achtbaan van emoties jij zat. Van hoop en teleurstelling 

tot aan angst en vreugde. Het was een heftige dag.’ 

INTERVIEW 

MIA & DE
VRIJWILLIGER

MIA: 

‘VIJF KINDEREN 
ÉN GELOVIG? 

DAAR PAS IK ÉCHT 
NIET TUSSEN, 

DACHT IK METEEN’

EEN JAAR LANG WOONDE MIA BIJ FIER-VRIJWILLIGER ANJA IN HUIS. MIA: ‘BIJ DE DERDE 

AFSPRAAK ROLDE IK GIEREND VAN DE LACH OVER DE GROND. IK WEET NIET EENS MEER 

WAAROM.’ ANJA: ‘IK HAD HET JAAR VOOR GEEN GOUD WILLEN MISSEN.’

33
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EEN JAAR LANG HEB IK BIJ JULLIE THUIS GEWOOND. 
HOE KIJK JE TERUG OP DEZE PERIODE?
Anja: ‘Het was een bijzonder jaar. Ik had het voor geen goud willen 

missen.’ Mia: ‘Maar het was ook best zwaar toch?’ Anja: ‘Ja, maar 

dat maakte het juist mooi en leerzaam. Jij hebt mij bijvoorbeeld 

geleerd om opener over vriendjes en seksualiteit te praten. Daarvoor 

waren die onderwerpen bijna taboe voor mij. Nu respecteren we 

elkaars meningen. We praten er open en zonder te oordelen over.’ 

Mia: ‘Volgens onze systeemtherapeut Gea heb ik het voorwerk 

voor jullie dochters gedaan. Ze zei letterlijk: "Als oudste meid breek 

jij de grenzen." Ik denk dat jullie dochter Sanne het met haar eerste 

vriendje een stuk makkelijker bij jullie thuis gaat krijgen dan ik, 

haha.’ Anja: ‘Jij verloor je in je verliefdheid en dat vond ik lastig. Ik 

was bang dat je niet goed voor jezelf zorgde. We hebben daar veel 

gesprekken over gevoerd.’ Mia: ‘Ik vond jullie regels moeilijk. Laat 

mij whatsappen wanneer ik dat wil, dacht ik steeds. 

Ook benauwde het mij dat er twee ouders boven mij stonden die 

bepaalden wat ik wel en niet mocht doen. Dat kende ik niet.’ 

Anja: ‘Jij hebt de time-out regel écht in ons gezin gebracht: koel 

maar even af na een fikse ruzie. Wij waren gewend om conflicten 

meteen uit te praten. Bij pubers werkt dat niet altijd zo.’ Mia: 

‘Ik vond het lastig dat jullie zo open naar elkaar toe zijn. Ik houd 

sommige dingen liever voor mezelf. Onbewust heb ik zitten stoken 

in jullie gezin. Sanne (oudste dochter van Anja, red.) en ik bespraken 

op een gegeven moment bijna niets meer met jou.’ Anja: ‘Jullie 

hadden samen een bondje tegen mij gesmeed. Tenminste, zo 

voelde dat. Mijn gevoel hierover kon ik niet goed onder woorden 

brengen en daarom sleepte ik jullie bijna letterlijk aan de haren naar 

Gea  toe. Zij kon, zonder te wijzen, de vinger op de zere plek leggen.’ 

Mia: ‘Ja, dat was wel even slikken. Zaten we daar voor Gea met drie 

boze gezichten.’ Anja: ‘Maar na een uurtje stapten we wel lachend 

op de fiets. De lucht was geklaard.’

WAT ZIJN DE NADELEN VAN MAATJE ZIJN BIJ FIER?
Anja: ‘Eigenlijk zie ik geen nadelen. Ik vind het fijn om te doen. Maar 

als ik dan toch iets moet noemen: afscheid nemen. Al is dat bij jou 

niet aan de orde, want we zien je hier nog regelmatig’ Mia: ‘Heb je 

met de andere meiden geen contact meer?’ Anja: ‘Met de één wel 

en de ander niet. Het is maar net hoe het loopt. Soms verwatert het. 

Maar dat is helemaal niet erg hoor. Het is een natuurlijk proces.’ 

Mia: ‘Toen ik op mezelf ging wonen, hadden we een tijdje ook wat 

minder contact.’ Anja: ‘Maar gelukkig belde je mij midden in de 

nacht wel op toen je een verkeersongeluk had gehad.’ Mia: ‘Daar 

hoefde ik geen seconde over na te denken. Ik was in shock en wilde 

graag iemand die ik vertrouw om me heen hebben.’ Anja: ‘Nu 

we het zo over vertrouwen hebben; ik herinner me nog goed het 

moment dat jij bij ons jezelf kon en durfde te zijn. We hadden een 

fikse ruzie en ineens schreeuwde je: "Ik kan er niet tegen dat jullie 

zoveel van jullie kinderen houden." Je barstte in huilen uit. Het was 

erg confronterend, maar tegelijkertijd zo ontzettend dapper van je. 

Je durfde te benoemen wat jijzelf als kind tekort bent gekomen.’ 

Mia: ‘Ik vond het pijnlijk om te zien, al wilde ik natuurlijk niet dat 

jullie minder van jullie kinderen gingen houden. Nu weet ik dat er in 

jullie gezin ook ruimte voor mij is. Dat voelt fijn. Het verdriet blijft, 

maar ik heb een plek om op terug te vallen.’    

Vrijwilligers gezocht!
Bij Fier zijn we op zoek naar enthousiaste en gedreven vrijwilligers. 

Jongens, meiden, mannen en vrouwen die hun eigen kennis en 

ervaring inzetten voor de meiden en jonge vrouwen die bij Fier in 

de opvang verblijven. Handen-uit-de-mouwen-types, inspirators, 

doeners en actievelingen. Meer weten over hoe je kunt bijdragen als 

vrijwilliger? Stuur een mail naar participatie@fier.nl. 

ANJA: ‘JIJ VERLOOR JE IN JE 
VERLIEFDHEID.  
DAT VOND IK LASTIG’

33

Mia (19) heeft ruim een jaar bij Fier gewoond. Eerst op de groep 

Zahir, daarna Metta. Ze verhuisde vervolgens naar een pleeggezin 

en woont sinds het najaar van 2015 zelfstandig. Mia volgt de 

mbo-opleiding helpende zorg en welzijn en wil later in de zorg 

werken.       

Anja Verstraete (42) is getrouwd met Wigcher (43) en 

moeder van vijf kinderen in de leeftijdscategorie 8 tot en met 

19 jaar. Ze werkt in het onderwijs en houdt van lezen, koken, 

knutselen, naaien, borduren en shoppen. Sinds 2011 doet ze 

vrijwilligerswerk bij Fier.  
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VERBORGEN 
VROUWEN

GEDWONGEN IN 
EEN ISOLEMENT 

Een van die vrouwen is de inmiddels 26-jarige Turkse Noura. Zij werd 

op haar zevende door haar vader verkocht aan familie in Nederland. 

Je krijgt een mooi leven daar, had haar vader haar beloofd, je kunt er 

naar school. ‘Maar dat gebeurde helemaal niet’, vertelt Noura nu. ‘Ik 

moest voor het huishouden zorgen en voor de kinderen, pasgeboren 

baby’s. Ik had geen idee hoe dat moest, ik was zelf nog maar zeven 

jaar. Tegen mijn oom en tante zei ik dat ik naar school wilde, dat mijn 

vader dat beloofd had, maar ze lieten me niet gaan.’

Heel herkenbaar, zegt Shirin Musa van Femmes voor Freedom, een 

organisatie die zich inzet voor vrouwenrechten. ‘Ik ken vrouwen 

die niets anders deden dan schoonmaken, die iedere dag werden 

vernederd, alleen restjes kregen te eten en zich enkel in een straal 

van vijftig meter mochten bewegen of zelfs helemaal het huis niet 

uit mochten. Vrouwen die klein werden gehouden, afhankelijk 

gemaakt.’ 

‘Deze vrouwen kunnen geen normaal leven leiden’, zegt ook Lisanne 

Drost, die voor het Verwey-Jonker Instituut onderzoek deed naar 

verborgen vrouwen in Amsterdam en Den Haag. ‘Ze worden soms 

letterlijk opgesloten, vaak door hun man en met behulp van de 

schoonfamilie. Een praatje met de buurvrouw is al verboden en als 

ze eens de deur uit mogen is dat onder strikte (tijds)controle; er gaat 

altijd iemand mee of er staat een tijd voor. Vijf minuten lopen heen, 

vijf minuten lopen terug; je hebt tien minuten. Ik ken voorbeelden 

van vrouwen die graag met hun kindjes naar buiten willen, maar niet 

mogen. Ze hebben absoluut niet de mogelijkheid om hun eigen leven 

in te vullen.’

Ook Noura mocht geen vorm geven aan haar eigen leven. ‘Toen de 

kinderen voor wie ik moest zorgen oud genoeg waren, gingen zij 

naar school, terwijl ik thuis zat. Het enige uitje dat ik had was naar de 

Turkse winkel bij ons in de straat, verder mocht ik nergens naartoe.’ 

Noura zat bijna dertien jaar opgesloten bij haar familie. ‘Bijna dertien 

jaar niet naar school, niet naar buiten, zonder vrienden. Ik had een 

leven dat geen leven was. Alleen maar die vier muren. Ik was jong, 

maar ik voelde me heel erg oud.’

VERBORGEN VROUWEN; WIE ZIJN ZE?
Voor alle duidelijkheid: dé verborgen vrouw bestaat niet; een 

eenduidig profiel ontbreekt. Verborgen vrouwen zijn van alle 

leeftijden, komen uit alle gemeenschappen en zijn zowel hoog, laag 

als niet opgeleid. Een deel van hen kwam als huwelijksmigrant naar 

Nederland, terwijl anderen hier geboren en getogen zijn. De mate 

waarin ze geïsoleerd worden verschilt ook, van licht tot ernstig. Wat 

deze vrouwen wél gemeen hebben: ze hebben niet tot nauwelijks 

bewegingsvrijheid, worden streng gecontroleerd, onderdrukt en 

mogen geen eigen keuzes maken. Ze zijn afhankelijk, vaak ook 

financieel en hebben in veel gevallen geen eigen netwerk – als dat 

netwerk er wel is, durven ze dit uit schaamte en angst niet in te 

lichten. Niet zelden is er sprake van psychische intimidatie, fysiek 

geweld en bedreiging. Noura: ‘Iedere dag werd ik uitgescholden, 

iedere dag kreeg ik klappen. En als iets niet schoon genoeg was, 

sloegen ze me nog harder. Mijn oom en tante bleven maar dreigen: 

"Jij bent illegaal. Als jij naar buiten gaat, pakt de politie jou op en 

stuurt je naar de gevangenis." Ik was zo bang. Ik wilde gewoon een 

normaal mens zijn.’

‘Niemand kan in zo’n situatie leven’, zegt Drost. ‘De gevolgen voor 

deze vrouwen zijn groot. Opgesloten zitten geeft een heleboel 

stress en dat resulteert in lichamelijke en geestelijke klachten. 

Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, slapeloosheid, pijn in de 

gewrichten, een hoge bloeddruk, een laag zelfbeeld, sombere 

gevoelens, depressiviteit. En in het geval van fysieke mishandeling 

zien we natuurlijk ook de blauwe plekken, kneuzingen en breuken. 

Het leven van verborgen vrouwen is vreselijk zwaar. Een van hen 

zei eens tegen me: "Ik voel me net een robot."’ Noura had zelfs tot 

jaren na haar bevrijding last van fysieke en lichamelijke klachten. ‘Ik 

had paniekaanvallen en herbelevingen, ’s nachts kon ik niet slapen 

en als ik wel sliep, had ik nachtmerries. Ik kon me niet concentreren, 

was erg emotioneel, had hoofdpijn en viel soms flauw. Ik voelde me 

zo alleen. Soms dacht ik aan de dood. Ik heb later toen ik vrij was 

diverse zelfmoordpogingen gedaan, door mezelf te snijden, door 

drank en medicijnen te nemen. Maar ik bleef leven.’

33
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E
en wandelingetje maken? Mag niet. De kinderen naar school brengen? 
Mag niet. Boodschappen doen? Mag niet. Praten met de buren? Mag 
niet! Nederland telt honderden, misschien wel duizenden, vrouwen die 
gedwongen in een isolement leven. Verborgen vrouwen die, soms zelfs 
letterlijk, worden opgesloten door hun familie. 

‘ IK HAD EEN LEVEN 
DAT GEEN LEVEN 
WAS. ALLEEN MAAR 
DIE VIER MUREN'



SIGNALEN
Onderstaande signalen kunnen een indicatie zijn van 

verborgenheid:

• Je ziet de vrouw niet of nauwelijks buiten.

• De vrouw komt niet opdagen bij afspraken.

• De vrouw is nooit alleen.

• De partner of familielid voert (altijd) het woord

• Psychosomatische klachten.

• Huiselijk geweld.

• De deur blijft dicht en ramen zijn verduisterd.

• De vrouw oogt angstig, timide en/of maakt een 

levenloze indruk.

• Buurtkinderen of klasgenootjes mogen nooit komen spelen.

• Kinderen komen onverzorgd, angstig en/ of vermijdend over.

• De vrouw geeft aan bang te zijn voor haar man of familie.

• De vrouw wil geen hulp, uit angst voor meer problemen of 

geweld.

• Gedwongen inwoning bij (schoon)familie.

Bron: Verwey-Jonker Instituut

GENERATIE OP GENERATIE
Het opsluiten en isoleren van vrouwen wordt volgens Musa en Drost 

van generatie op generatie doorgegeven. Drost: ‘Het gaat vaak om 

orthodoxe gemeenschappen met heel traditionele opvattingen over 

onder andere de rol van vrouwen en het huwelijk.’ Musa geeft aan 

dat het niet alleen de mannen zijn die deze ‘praktijken’ in stand 

houden. ‘Je ziet moeders die ontredderd toekijken omdat ze niet 

anders kunnen én je ziet (schoon)moeders die ook pleger zijn. Een 

schoonmoeder die zelf een vervelend leven heeft gehad, denkt 

misschien: nu is het mijn beurt.’ 

Hoeveel verborgen vrouwen er in Nederland leven, is niet bekend. 

Er zijn voor een aantal steden educated guesses gedaan door 

onder andere het Verwey-Jonker Instituut: Amsterdam: 200 tot 

300, Den Haag: 200 tot 250, Rotterdam: 200 tot 300. Volgens 

Musa gaat het, als je ook naar de ‘lichtere’ gevallen kijkt, om veel 

meer vrouwen. ‘Er zijn ook genoeg vrouwen die bijvoorbeeld wel 

een opleiding mogen volgen, wel daglicht zien en best zelfredzaam 

kunnen overkomen, maar toch gigantisch gecontroleerd worden en 

alles onder dwang doen.’ Ze vertelt het verhaal van een juriste van 

een grote Nederlandse gemeente die eenmaal thuis met kettingen 

aan de radiator werd vastgebonden. ‘Als dát geen verborgen vrouw 

is.’ En dan de vrouw die geneeskunde studeerde en dagelijks door 

haar vader naar de universiteit werd gebracht. ‘Hij controleerde 

haar in alles, zelfs haar uitgavenpatroon op de universiteit. Toen 

ze eenmaal co-schappen moest gaan lopen en ook ’s nachts moest 

gaan werken, werd ze gedwongen om met de opleiding te stoppen. 

Het werd te moeilijk om haar te controleren. Einde verhaal, einde 

studie. Het gaat in Nederland echt om duizenden vrouwen.’

SLEUTELMOMENTEN
Duizenden vrouwen die toch zo onzichtbaar zijn, ook voor de 

hulpverlening; het is inherent aan de problematiek. Enerzijds omdat 

het deze vrouwen verboden wordt om contact te leggen, anderzijds 

omdat ze zelf niet om hulp durven vragen uit angst voor represailles 

en het onbekende. Musa: ‘Je bent volkomen afhankelijk gemaakt 

van je familie. Je spreekt de taal niet, bent alleen, kent de weg 

buiten niet; hoe moet je dan verder? Dat is ontzettend moeilijk. 

Je weet niet waar en of je hulp kunt krijgen en waar je uiteindelijk 

terechtkomt. En, het meest belangrijk van alles: je weet niet of het 

er veilig is.’ 

Nederland is op de goede weg als het gaat om aandacht voor en 

hulp aan verborgen vrouwen, vindt Drost. Maar: 'We zijn er nog 

niet. Deze problematiek is niet zo maar even getackeld. Het gaat om 

diepgewortelde tradities. Een mentaliteits- en gedragsverandering 

binnen deze gesloten gemeenschappen vereist een structurele 

aanpak en een lange adem. Blijven agenderen, erover blijven praten, 

ook met de gemeenschap zelf.’ 

Volgens Drost zijn de contactmomenten met de buitenwereld 

sleutelmomenten om verborgen vrouwen te kunnen signaleren. Ze 

noemt de initiatieven van vrouwen van dezelfde afkomst die actief 

op zoek gaan, achter de voordeur komen, een praatje maken. ‘Heel 

belangrijk’, weet de onderzoekster. ‘Ook al zijn het maar kleine 

praatjes, een luisterend oor bieden kan helpen om deze vrouwen 

uiteindelijk uit hun isolement te krijgen. Maar we moeten de tijd 

nemen. Dat loskomen van de familie, van je man, van je cultuur, 

dat doe je niet zo maar even. Iedereen kan tegen je zeggen dat je 

situatie niet normaal is, maar dat komt niet altijd direct binnen. 

Vaak zien ze niet eens dat ze überhaupt een beter leven verdienen. 

Ze moeten eerst denken: ik doe ertoe, ik heb ook rechten. Pas dan 

staan ze open voor hulp. Dat kan jaren duren.’

Noura had dertien jaar nodig om te ontsnappen aan haar familie. 

‘Na al die jaren was mijn geduld op’, vertelt ze. ‘Mijn oom en tante 

hadden me opgesloten in mijn kamer, drie dagen lang, zonder eten 

en drinken. Omdat ze me stiekem hadden zien roken. Ze dreigden 

om me terug te sturen naar Turkije, zeiden dat mijn vader me daar 

zou vermoorden. Toen kwam er voor het eerst in me op: morgen 

ben ik niet meer hier, ik moet weg. De volgende ochtend pakte ik 

mijn spullen en klom uit het raam. God alsjeblieft, help me, zei ik, 

dit is mijn laatste kans.’ Het lukte Noura om bij een politiebureau 

te komen en met behulp van een tolk haar verhaal te doen. Ze werd 

vervolgens opgevangen bij Fier. 
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YASMEEN
Niet alleen de vrouwen die een praatje komen maken, maar 

ook professionals spelen volgens Drost een belangrijke rol in 

het signaleren van verborgen vrouwen. Denk aan de huisarts, 

verloskundige, schoolarts, kraamzorg, docenten van de 

inburgeringscursus. Drost: ‘Komt een moeder zelf mee naar 

het consultatiebureau of wordt het kindje altijd door iemand 

anders gebracht? Doet de moeder zelf het woord of neemt de 

schoonmoeder het over? Allemaal signalen die op iets kunnen 

duiden. Het is belangrijk dat professionals naar de context kijken: 

wat is gebruikelijk en wat niet?’

Kennis van deze culturen (en dus weten hoe te handelen) en 

dúrven te handelen is hierbij volgens Musa onontbeerlijk. Ze noemt 

de zaak van de 25-jarige Pakistaanse Yasmeen Dad, die in 2015 

levenloos werd teruggevonden in een bos bij Ruinen. ‘Het hoofd 

uit het raam steken en het vuilnis buitenzetten, dat waren de enige 

twee hoogtepunten in Yasmeens leven. Toen ze een zoon kreeg, 

werd het kind van haar afgepakt. Het jongetje mocht haar niet eens 

mama noemen. Nadat Yasmeen het uiteindelijk aandurfde om met 

de politie te praten over haar zaak, werd ze ondergebracht bij een 

oom, die op zijn beurt ook geketend was door de cultuur.’ Niet veel 

later werd Yasmeen door haar man gewurgd en begraven in het 

bos. Hij gaf haar op als vermist.

Volgens Musa, die in de periode dat Yasmeen vermist werd landelijk 

aandacht vroeg voor haar zaak, wisten meerder mensen van het 

leven dat Yasmeen leidde en had ze dus eerder geholpen kunnen 

worden. ‘Artsen, medewerkers van de crèche, de Pakistaanse 

gemeenschap, niemand deed iets. Nederland is het land van 

prachtige meldcodes en draaiboeken; we weten precies wat we 

moeten doen. Maar niemand deed iets.’ Laf, noemt Musa het. 

Het is haar ‘activistische pet’ die spreekt. ‘Het gaat om leven en 

dood’, zegt ze dan. ‘Om menselijkheid en waardigheid. Er zijn zoveel 

instanties, tig sociale kaarten. Ja, uiteindelijk moeten vrouwen het 

zelf willen en durven, maar als ze dan eenmaal die stap durven te 

zetten, hoop ik dat we alles uit de kast halen om hen te helpen.’ 

HIGH IMPACT CRIME
Musa pleit voor meer verontwaardiging: ‘Als we het in Nederland 

hebben over megastallen of over varkens die opgepropt in een 

vrachtwagen zitten, is de wereld te klein. Maar als we het over 

vrouwen hebben die alleen hun hoofd uit het raam kunnen 

steken, lijkt niemand zich op te winden. Dat vind ik gek voor 

een land waarin we vrouwen op topposities willen hebben.’ En 

dan de rechtsgang: ‘Dan lees ik in de aangifte over isolement, 

zedendelicten, ontnemen van kostbare spullen en dan wordt het 

in het proces verbaal gesproken over eenvoudige mishandeling. 

Hoe is dat mogelijk? Maar dat is niet het enige: je ziet in ons land 

bijna geen zaken waarin iemand, laat staan een heel collectief,  

 

 

veroordeeld is voor gedwongen isolement of eerwraak. Yasmeens 

echtgenoot is veroordeeld voor doodslag, terwijl er boekwerken 

zijn met sms’jes, verklaringen waaruit blijkt hoe ook de rest van 

de familie betrokken was bij haar gedwongen isolement. Haar 

schoonvader had zelfs haar spullen verstopt voor de politie, maar 

komt ermee weg. In de zaak van Koen Everdink had de vader van 

de verdachte ook de spullen van het slachtoffer verstopt; hij wordt 

wel vervolgd. Welk signaal geef je dan af? We moeten met een 

andere bril naar dit soort zaken gaan kijken. Is het huiselijk geweld 

of kun je het ook als uitbuiting zien? Is het controle of gaat het 

om regelrechte vrijheidsberoving? Als we dit soort casussen vanuit 

het perspectief van het slachtoffer gaan bekijken en niet-westerse 

culturen beter proberen te begrijpen, kunnen we deze ellende veel 

beter aanpakken. Het wordt tijd dat het Openbaar Ministerie dat 

ook zo gaat zien. We moeten blijven kijken naar hoe deze vrouwen 

gevonden kunnen worden en op welke manier we ze kunnen helpen. 

Het gaat hier om een high impact crime, om keiharde uitbuiting, 

mensenhandel, vrijheidsberoving, slavernij, ernstige mishandeling. 

Deze vrouwen verdienen al onze steun en bescherming.’

‘Ik ben nu 26 en besef wat ik allemaal heb gemist’, zegt Noura. 

‘Ik heb geen kindertijd gehad, geen puberteit, geen opleiding, 

geen familie. Twee jaar lang heb ik therapie nodig gehad om 

twee woorden te kunnen vergeten: hoer en hoerenkind. Zo werd 

ik genoemd door mijn tante. Mijn leven heeft me hard gemaakt. 

Huilen lukt me niet meer, mijn verdriet heb ik weggestopt. Als ik dat 

toelaat, zink ik dieper, dan komen de klappen en dat wil ik niet. Ik 

probeer mezelf te motiveren: doorgaan! Dat lukt me steeds beter. 

Al die jaren dacht ik dat ik niet op eigen benen zou kunnen staan, 

maar ik kan het wel. Ik ben volwassen en ik ben sterk.’    

Lees het verhaal van Fayza op de volgende pagina.

 ‘ZE MOETEN EERST
DENKEN: IK DOE 

ERTOE, IK HEB OOK 
RECHTEN. PAS DAN 

STAAN ZE OPEN 
VOOR HULP. DAT KAN 

JAREN DUREN.'
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‘Journalist wilde ik worden. Ik was vijftien jaar en woonde met mijn 

familie in een klein dorpje in Marokko. Politiek gezien gebeurde er 

van alles in  ons land; corruptie, weinig vrijheid, een dictator als 

koning... Ik had de ambitie om, samen met mijn generatiegenoten, 

een verandering teweeg te brengen. De klap was dan ook groot 

toen mijn ouders onverwachts besloten me uit te huwelijken aan 

een man in Nederland. Ze waren onder de indruk van de ouders van 

mijn aanstaande man, die speciaal naar Marokko waren gekomen 

om een bruid voor hun zoon te zoeken. Ze kwamen in een grote 

auto, waren islamitisch gekleed, spraken constant in de naam van 

Allah en vertelden over hun leven in Nederland. Ze waren rijk en 

gelovig, dacht mijn vader, het zal wel goed komen.

Eerst dacht ik dat het een grap was. Ik was er nog helemaal niet 

aan toe om te trouwen, had nog oudere zussen die eerst aan de 

beurt waren. Maar deze familie wilde per se mij. Mijn hele wereld 

stortte in, de machteloosheid die ik voelde… Al die dromen die ik 

had, de reizen die ik wilde maken; ik moest alles in één keer loslaten. 

Mijn ouders gaven me mee aan vreemde mensen, als een pakketje. 

Het was punt uit, klaar. Mijn moeder zei: "Je vader weet wat goed 

voor je is, je gaat naar Europa." Twee weken na het besluit, werd 

het huwelijkscontract getekend, de bruiloft was een jaar later. Om 

mezelf gerust te stellen hield ik mezelf voor dat God een groter plan 

met me had, buiten Marokko.

De hele trouwerij ging langs me heen. Iedereen was blij, er werd 

eten gemaakt, er werden koekjes gebakken, er gebeurde van alles, 

maar ik was alleen maar heel erg verdrietig. Mensen die me zagen 

huilen, zeiden dat ik normaal moest doen, dat ik me juist vereerd 

moest voelen. Maar het idee dat ik met een vreemde man naar een 

slaapkamer moest, was te veel om te verdragen. Ik sloot me af en 

besloot niets te voelen. Uit zelfbescherming.

Na de bruiloft namen ze me gelijk mee naar Nederland. Hier 

werd ik opgesloten in de flat van mijn schoonfamilie. Het was 

overweldigend; al die mensen in dat kleine appartementje, ik was 

het platteland gewend. Ik gedroeg me goed, deed wat me werd 

opgedragen omdat ik mijn ouders niet ten schande wilde maken. Al 

snel vroeg ik wanneer ik aan de Nederlandse les mocht beginnen. 

Achteraf denk ik: wat naïef. Want ik mocht helemaal niets. Er werd 

me heel duidelijk gemaakt dat ik naar Nederland was gehaald om 

te komen werken voor de familie. Schoonmaken, koken, kinderen 

baren. Dat was mijn leven. Ik was een slaaf geworden die volledig 

geïsoleerd werd van de buitenwereld. Ik mocht niet naar buiten, 

geen vrienden maken, me niet ontwikkelen. Toen ik later nog eens 

vroeg of ik naar school mocht, begonnen de mishandelingen. Iedere 

keer als ik iets zei, sloeg mijn ex me. Ik leerde mezelf onzichtbaar 

te maken, te doen wat er van me werd verwacht. Ook al werd ik 

vernederd, ik zei er niets van. Ook al moest ik dingen doen die ik niet 

wilde, ik deed ze toch. Ik leidde het leven van een ander. 

Jezelf niet kunnen zijn is zo ontzettend vermoeiend. Ik was continu 

verdrietig, voelde me machteloos, angstig en boos; een explosie aan 

gevoelens die ik niet mocht laten zien. Van een jonge, pittige dame 

die wist wat ze wilde, veranderde ik in een vrouw zonder ambitie, 

zonder levenslust. Alles was dood vanbinnen, mijn lichaam werd 

een leeg omhulsel. Ik wist: dit is mijn leven, dit gaat door tot aan 

mijn dood, want binnen mijn familie was het ondenkbaar om te 

scheiden. Vreselijk. In de avonden bad ik tot God: laat me sterven. 

Er zijn zoveel mensen die kanker hebben en willen leven, geef mij die 

kanker. Als ik zou sterven aan een ziekte, zou ik mijn familie niet ten 

schande maken. En ik zou eindelijk vrij zijn. 

In het begin was het de angst voor mishandeling die me op de been 

hield. Ik wilde geen pijn, geen klappen, daarom paste ik me aan. 

Later, toen ik kinderen kreeg, waren zij een reden om door te gaan. 

Zij waren onschuldig, hadden ook niet voor deze situatie gekozen. 

Ook zij waren slachtoffer. Ik mocht geen moeder voor hen zijn - de 

opvoeding werd bepaald door mijn schoonfamilie – maar ik was hun 

enige lichtpunt. Dat mocht ik ze niet afnemen.

Acht jaar lang hield ik het vol. Toen was ik zowel geestelijk 

als lichamelijk helemaal op. Ik sliep slecht, was beurs van de 

mishandelingen en mijn nek en schouder zaten muurvast. Geestelijk 

was ik gebroken door de vernederingen en de verkrachtingen. Ik kon 

niet meer en sprong van het balkon. Daarmee wilde ik een einde aan 

mijn leven maken. 

Achteraf heeft die zelfmoordpoging me gered. Toen werden voor 

het eerst hulpinstanties betrokken. Samen met mijn kinderen kon ik 

vluchten. Een paar jaar lang trokken we van het ene naar het andere 

Blijf-van-m’n-Lijfhuis omdat mijn ex ons bleef opsporen. Hij en zijn 

familie wilden me vermoorden. Dat we continu moesten verhuizen 

en nergens konden aarden, was zwaar en na een paar jaar was ik er 

helemaal klaar mee. Ik wilde niet langer in angst leven, niet langer 

vluchten. Ik kreeg een huisje in Rotterdam en besloot: hier blijf ik, 

wat er ook gebeurt. Ik wilde niet dat mijn ex en zijn familie nog 

langer de macht over mij hadden. Ik besloot om zelf te gaan leven.

Ik ben nu veertien jaar verder. Samen met mijn kinderen heb ik een 

manier gevonden om alles te verwerken en verder te gaan. Dat is 

aardig gelukt. Toch draag ik wat er is gebeurd voor de rest van mijn 

leven bij me. Er is PTSS bij me geconstateerd, ik heb een zware 

depressie gehad en ik heb een slaapstoornis. Mijn jeugd is verloren 

gegaan, mijn dromen en ambities zijn vervlogen. Maar ondanks dat 

ben ik gelukkig met wat ik heb. Ik ben immers vrij.’    

Fayza geeft lezingen aan professionals. Ook schreef ze een boek 

over haar leven: De uitverkorene – uitgeverij Artemis & co.

‘ MIJN 
ZELFMOORDPOGING 
HEEFT ME GERED’
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‘ IK WIST: DIT IS MIJN 
LEVEN, DIT GAAT 
DOOR TOT AAN MIJN 
DOOD, WANT BINNEN 
MIJN FAMILIE WAS 
HET ONDENKBAAR OM 
TE SCHEIDEN’
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FAYZA WERD ACHT JAAR LANG OPGESLOTEN

DE MAROKKAANSE FAYZA OUM’HAMED (37) WERD 
OP HAAR VIJFTIENDE UITGEHUWELIJKT AAN EEN 
ONBEKENDE. ZE KWAM ALS IMPORTBRUID IN 
AMSTERDAM TERECHT, WAAR ZE WERD OPGESLOTEN 
DOOR HAAR MAN EN ZIJN FAMILIE. 
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IS DAT JOUW MISSIE ALS MISDAADJOURNALIST, 
MENSENHANDELAREN EEN HALT TOEROEPEN?
‘Nou… missie… Ik wil niet te hoge verwachtingen scheppen. In m’n 

eentje kan ik deze problematiek natuurlijk niet de kop indrukken. 

Daarvoor is samenwerking nodig met belangrijke partijen zoals 

de politie, het openbaar ministerie en organisaties als Fier. Ik ben 

slechts een klein radar in dat geheel. Als journalist stel ik zaken 

aan de kaak waarvan ik vind dat mensen ervan moeten weten. 

Mensenhandel is zo’n onderwerp, dat is zo groot in Nederland dat je 

er als misdaadjournalist wel iets mee móet. Met mijn programma’s 

wil ik daders ontmaskeren en aanpakken. Ik wil het grote publiek 

laten zien wat er gebeurt. In feite ben ik een soort ouderwetse 

dorpsomroeper: ik zorg ervoor dat mensen weten wat ze moeten 

weten.’

WAT KAN ER IN NEDERLAND BETER ALS HET GAAT 
OM DE AANPAK VAN MENSENHANDEL?
‘Als het gaat om opsporing en vervolging van mensenhandelaren 

kunnen er veel zaken beter. Ik vind dat de politie en het openbaar 

ministerie harder aan dit soort zaken moeten trekken. Er gebeurt 

natuurlijk al veel, maar ik zie te vaak dat de politie een ondercapaciteit 

heeft, zodat er geen volwaardig onderzoek kan worden gedaan. Ook 

zijn er lacunes in de wet die ervoor zorgen dat daders er soms te 

gemakkelijk vanaf komen. Kijk, ik kan als journalist deze zaken wel 

boven water krijgen, maar dan moet daar ook een strafrechtelijk 

vervolg aan kunnen worden gegeven. Aan een “veroordeling” alleen 

op camera hebben we niets.

Ook als het gaat om de behandeling van slachtoffers en getuigen 

kunnen we nog flinke stappen maken. Zij krijgen namelijk niet altijd 

de bescherming die ze verdienen. In Nederland zijn die dingen op 

een houtje-touwtje manier geregeld, soms ronduit amateuristisch. 

Veel meer dan een weekje op een vakantiepark wordt ze niet 

aangeboden. Maar na die week begint het pas.’

WAT VIND JE VAN DE STRAFMAAT ALS HET GAAT 
OM MENSENHANDEL? DE MAXIMUM STRAF VOOR 
MENSENHANDEL IS TWAALF JAAR, MAAR DIE WORDT 
ZELDEN GEGEVEN. DE GEMIDDELDE STRAF DIE 
DOOR DE RECHTER WORDT OPGELEGD IS ONGEVEER 
ANDERHALF JAAR.
‘Ik vind het lastig om op de stoel van de rechter te gaan zitten. 

Gelukkig is het bepalen van de strafmaat niet aan mij, maar ik denk 

dat ik harder zou zijn dan de gemiddelde rechter. Saban Baran is 

veroordeeld tot acht jaar cel, wat in Nederland best een pittige 

straf is. Maar als je het mij persoonlijk vraagt, dan moet zo’n man 

levenslang krijgen. En de sleutel mag weg.’

MISDAADJOURNALIST JOHN VAN DEN HEUVEL:

‘ HET KLINKT ZO 
ONSCHULDIG, EEN 
LOVERBOY. MAAR HET 
GAAT GEWOON OVER 
KEIHARDE MISDAAD’

Hij greep Nederlands meest 
beruchte mensenhandelaar bij de 
kladden. Opdat die zijn straf niet 
zou ontkomen. Daar houden we van 
bij Fier. En daarom een interview 
met misdaadverslaggever John van 
den Heuvel. 

WAT HEB JIJ MET HET ONDERWERP MENSENHANDEL?
‘Als misdaadjournalist stuit ik natuurlijk op allerlei soorten 

criminaliteit en dus ook op mensenhandel of uitwassen daarvan. Ik 

deed er onderzoek naar in programma’s als Crimetime en Rechtgezet 

en voor de Telegraaf deed ik verslag van diverse rechtszaken op dit 

gebied. Soms vragen slachtoffers rechtstreeks mijn hulp en dan zie 

ik hoe onbeschrijflijk veel leed hen is aangedaan. Niet alleen hen, 

maar ook hun familie en vrienden. Die verhalen raken me. Het gaat 

soms om heel jonge meiden die in handen zijn gevallen van een 

loverboy en verschrikkelijk zijn uitgebuit. Meiden die zich vervolgens 

vreselijk schamen, getraumatiseerd zijn, suïcide-gedachten hebben. 

Het klinkt zo onschuldig, een loverboy. Maar het gaat gewoon over 

keiharde misdaad. Het gaat om geld, macht en geweld. En in veel 

gevallen is het zeer goed georganiseerd. Daar moeten we echt hard 

tegen optreden.’

DAAR HEB JIJ ZELF EEN FIJN STAALTJE VAN LATEN 
ZIEN MET DE OPSPORING VAN SABAN BARAN…
‘Ja, Saban B., die stond hoog op mijn bucketlist. Zijn zaak, bekend 

als de Sneep-zaak (zie kader, p. 20), heb ik vanaf het begin af 

aan gevolgd. Ik deed verslag van zijn berechting en later van zijn 

ontsnapping naar Turkije. Toen ik de kans kreeg om hem daar op 

te sporen deed ik dat, ook omdat ik me daartoe verplicht voelde 

naar de slachtoffers toe. Zij waren mijn drijfveer in deze zaak, 

hun getuigenissen waren heel indrukwekkend. In overleg met het 

openbaar ministerie ben ik op zoek gegaan. Met resultaat. We 

vonden Baran aan de Turkse Rivièra en hij moet zijn straf alsnog 

uitzitten in Turkije. Daar doe je het voor, het moment dat je de 

slachtoffers kunt bellen: we hebben hem te pakken. En voor Baran 

zelf was het een boodschap: je kunt nog zo hard vluchten, maar 

uiteindelijk ontkom je niet aan je straf.’ 

‘ MENSENHANDEL IS 
TE GROOT OM ER 
NIETS MEE TE DOEN’

Foto : Nick van Ormondt
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ALS JOURNALIST SCHRIJF, FILM, RAPPORTEER JE IN 
DIENST VAN HET GROTE PUBLIEK. WELKE FUNCTIE 
HEEFT DIT GROTE PUBLIEK ZELF ALS HET GAAT OM 
DE AANPAK VAN MENSENHANDEL?
‘Ik denk dat heel veel mensen geen flauw idee hebben dat 

mensenhandel in Nederland zo’n grote rol speelt. Als ze al weten 

wat het precies is. Daarom is het belangrijk dat we erover blijven 

berichten. Vooral ook omdat iedereen kan meehelpen in de aanpak 

van mensenhandel. Je kunt als burger een grote bijdrage leveren 

als het gaat om het signaleren en melden van mensenhandel, als 

buurman, als buurvrouw, als taxichauffeur, als receptioniste in 

een hotel… Sluit je ogen niet voor verdachte situaties. Neem je 

verantwoordelijkheid en schakel de juiste instanties in. Doe iets! Bij 

zaken die totaal escaleren wordt vaak achteraf gezegd: "We wisten 

dat het niet klopte." Tja…’

WAT IS DE GROOTSTE MISVATTING ALS HET GAAT 
OM MENSENHANDEL?
‘Dat slachtoffers de meest vreselijke jeugd hebben gehad of uit 

een fout milieu komen. Dit is lang niet altijd het geval. Je kunt ook 

gewoon verliefd worden op de verkeerde. Ik heb slachtoffers gezien 

uit keurige Gooise gezinnen, daar waar je het niet verwacht. Laten 

we alsjeblieft geen etiketjes plakken. Nog zo’n etiketje: eigen schuld, 

dikke bult. Deze misvatting hoor je sowieso veel bij misdrijven waar 

mensen slachtoffer van worden, zoals datingfraude en oplichting via 

Marktplaats. Had je maar niet zo dom moeten zijn, zeggen anderen 

dan. Ik vind dat we dit moeten omdraaien. De schuld ligt bij de 

dader, bij de veroorzaker, níet bij het slachtoffer. Dat denkpatroon 

hoop ik met mijn artikelen en programma’s te veranderen.’

JE HEBT ZELF DRIE ZOONS; WAT GEEF JE HEN MEE OP 
DIT GEBIED?
‘Bij ons thuis is dit best een onderwerp. Ik vertel mijn zoons dat 

ze respect moeten hebben voor meisjes en vrouwen. Want op dat 

vlak gaat het vaak al mis. Veel jongens en mannen zijn egocentrisch 

en denken alleen maar aan hun eigen gerief. Zich verplaatsen in de 

leefwereld van meisjes en vrouwen doen ze niet. Daar mogen we 

wat mij betreft meer in investeren in Nederland, niet alleen in de 

opvoeding, maar ook op scholen. Behandel een ander zoals je zelf 

behandeld wilt worden, moeilijker is het niet.’    

‘ JE KUNT ALS BURGER EEN GROTE 
BIJDRAGE LEVEREN ALS HET GAAT 
OM HET SIGNALEREN EN MELDEN VAN 
MENSENHANDEL’

VAN DEN HEUVEL & WATCH NEDERLAND
John van den Heuvel bracht onlangs een bezoek aan 

WATCH Nederland, het project van Fier, het CKM en 

Terre des Hommes dat seksuele uitbuiting van minderja-

rigen wil tegengaan. Van den Heuvel is blij met de komst 

van WATCH Nederland. ‘We moeten alle minderjarigen 

in Nederland beschermen tegen kindermisbruikers, die 

rondhangen bij zorginstellingen en schoolpleinen, gezinnen 

terroriseren en uit elkaar rukken, kinderen online ronselen 

en vervolgens met naaktbeelden chanteren en tot prostitu-

tie dwingen.’ De misdaadjournalist gaat dit jaar ook zelf op 

onderzoek uit naar loverboypraktijken en doet dit in overleg 

met WATCH Nederland.

SNEEP-ZAAK
De Duits-Turkse Saban Baran hield zich in Nederland 

jarenlang bezig met mensenhandel. Samen met een groep 

criminelen dwong hij vele meisjes tot prostitutie. Vrouwen 

die weigerden, wilden vluchten of te weinig geld verdien-

den, werden zwaar mishandeld of verhandeld aan andere 

pooiers. Baran werd in 2008 veroordeeld tot zeven jaar en 

zes maanden cel. De rechtbank in Almelo achtte bewezen 

dat hij zich schuldig had gemaakt aan vrouwenhandel, mis-

handeling en het leidinggeven aan een criminele organisatie. 

In 2010 werd zijn straf, na een hoger beroep, verhoogd tot 

zeven jaar een negen maanden. Maar al in 2009 wist Baran 

te ontsnappen toen hij een week verlof kreeg om naar zijn 

vrouw en pasgeboren kind te gaan. Hij vluchtte naar Turkije 

en genoot daar jarenlang een vrij leven. Totdat John van 

den Heuvel hem in 2015 wist op te sporen. Saban Baran 

moet alsnog zijn straf uitzitten in Turkije.
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Fier gaat vanaf dit jaar de 
samenwerking aan met 
verschillende organisaties 
op Aruba en Curaçao. Het 
doel van deze samenwerking: 
wederzijdse expertise delen 
en ondersteuning bieden in de 
aanpak en professionalisering 
van het hulpaanbod op het 
gebied van kindermishandeling, 
seksueel misbruik en huiselijk 
geweld. 

CASA CUNA
Op Aruba hebben Fier-directeuren Linda 

Terpstra en Anke van Dijke vorig jaar 

samen  werkingsafspraken gemaakt met 

het kindertehuis Casa Cuna, dat kinderen 

opvangt tussen 0 en 6 jaar. Deze kinderen 

zijn vaak vroegkinderlijk getraumatiseerd en 

vragen speciale aandacht.

Ook wil Casa Cuna zich gaan inzetten voor 

tienermoeders. De samenwerking tussen 

Fier en Casa Cuna richt zich op uitwisseling 

van kennis, expertise en personeel. Terpstra: 

‘Casa Cuna heeft ons gevraagd om te 

ondersteunen bij kwaliteitsontwikkeling 

en bij een verbetertraject. We hopen dat 

het tehuis met onze steun een groot 

verschil kan maken voor kinderen en hun 

moeders.’ Maar ook Fier plukt de vruchten 

van de samenwerking, legt ze uit: ‘Deze 

samenwerking is een mooie pilot: een kans 

om te onderzoeken wat de toegevoegde 

waarde is van het bundelen van krachten 

met organisaties in de andere landen en 

gemeenten binnen ons koninkrijk.’

ALIANSA
Op Curaçao werkt platform Aliansa, een 

samenwerking van zestien NGO's, samen 

met Fier aan een Nationaal Plan tegen 

Huiselijk Geweld en Geweld tegen Kinderen. 

De rode draad: het doorbreken van taboes 

en het erkennen van de omvang en ernst 

van deze problematiek. Onderdeel van het 

plan zijn nationale debatten, trainingen en 

een lobbyprogramma voor een koninkrijk-

brede aanpak van (seksueel) geweld. 

'Men is zich op Curaçao steeds meer 

bewust van deze problemen en er is genoeg 

draagvlak voor verbetering’, zegt Jeanne 

Henriquez, oprichtster van Dedima, een van 

de NGO's die samenwerken in het platform, 

'maar er zijn nog te veel eilandjes en er is 

te weinig samenhang: een structurele 

samenwerking tussen de organisaties 

onderling en met de overheid ontbreekt. 

De oprichting van platform Aliansa is een 

belangrijke stap voorwaarts.'

NERGENS VEILIG
‘Vrouwen en kinderen die op Curaçao, 

Aruba, Sint-Maarten, Sint-Eustatius, 

Saba of Bonaire bedreigd worden, zijn in 

veel gevallen op geen van de Nederlands 

Caribische eilanden veilig’, legt Henriquez 

uit. ‘De familiebanden reiken verder 

dan de grenzen van één eiland, en dat 

levert meer dan eens levensbedreigende 

situaties op die we niet goed kunnen 

tegengaan. Wie vlucht, wordt vaak alsnog 

gevonden. Nauwe samenwerking tussen 

hulpverlenende organisaties en overheden 

– op koninkrijksniveau – is nodig om de 

veiligheid van deze vrouwen en kinderen te 

garanderen.’ 

Henriquez was in het begin van dit jaar 

samen met haar collega Casandra Martha op 

werkbezoek bij Fier. Martha: ‘De holistische 

integrale aanpak van Fier heeft ons enorm 

geïnspireerd. De aandacht die cliënten hier 

krijgen moet vanzelfsprekend zijn, óók in de 

rest van het koninkrijk. Daarom zijn we blij 

dat Fier haar expertise ter beschikking stelt 

en ons ondersteunt in onze missie.’

IMPULS
Ook Terpstra en Van Dijke zijn blij met de 

samenwerkingsverbanden op Curaçao en 

Aruba. Terpstra: ‘De organisaties waar we 

mee samenwerken doen veel met beperkte 

middelen: dat vergt creativiteit waar we 

bij Fier graag van leren. En we hopen dat 

de samenwerking een impuls geeft aan 

de culturele sensitiviteit binnen Fier. We 

komen wat brengen, maar krijgen ook veel 

terug. Deze samenwerkingsverbanden zijn 

verrijkend. Voor onze professionals als 

mens, voor Fier als organisatie.’    

GRENZEN VERLEGGEN

KONINKRIJK-BREDE 
AANPAK VAN 
GEWELD
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THE BATTLE
VAN BREAKDANCER 

JEROEN
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overwinning! Hard werken pays off.’ 

Nu heeft Jeroen samen met een vriend een eigen dansschool 

en studeert hij SPH. ‘Het is veel en druk, maar ik ben 

vastbesloten om wat van mijn toekomst te maken en 

andere jongeren te helpen. Natuurlijk heb ik nog wel 

eens mindere momenten, dat ik even stuk zit. Mijn 

grootste probleem is dat ik geen vertrouwen 

heb in anderen en daar lopen relaties tot nu 

toe op stuk. Zodra iets tegen zit, loop ik 

weg. Ik heb geen zin in gedoe. Dat is 

lastig. Want ik wil wel liefde, maar 

ik wil of kan er niet voor vechten. 

Dat is een struggle waar ik 

nog eens mee aan de slag 

moet.’    
 

Jeroen is onderdeel van een drieling. Drie spontane broers; gedreven, 

gedisciplineerd en vol dromen. Ze hebben een goede band. Maar dat 

was in hun jeugd heel anders. ‘We hebben ons hele leven in een soort 

overlevingsmodus gezeten: proberen om een beetje extra gedaan te 

krijgen van onze ouders. En daarin waren we concurrenten. Als de een 

niet afgeranseld werd, dan was het de ander. Ik kan je vertellen dat 

dat funest is voor je band. We konden elkaar niet steunen, stonden 

er alleen voor.’ 

De ouders van Jeroen gingen uit elkaar toen de drieling zes jaar oud 

was. Zijn vader had een kort lontje en was erg agressief. Ze woonden 

daarna bij hun moeder die, zo bleek later, manisch depressief werd 

en zichzelf en haar kinderen verwaarloosde. ‘Het was zo vies in huis’, 

blikt Jeroen terug. ‘Een van mijn naarste herinneringen is dat de wc 

verstopt was en ik mijn behoeftes in de badkuip moest doen.’ Toen 

ze negen waren, vertrok moeder naar haar nieuwe vriend en liet de 

kinderen achter bij hun vader. 

KLAPPEN
‘Het was echt verschrikkelijk daar’, vertelt Jeroen. ‘Als we niet precies 

deden wat hij wilde, sloeg hij ons. Hard. We hebben onszelf wel 

opgesloten in de badkamer omdat we bang waren dat hij ons zou 

vermoorden. Vriendjes durfden we niet mee naar huis te nemen, er 

was altijd spanning. En niemand zag of deed iets.’ 

Dat veranderde toen een begeleidster van de buitenschoolse opvang 

op een dag bij Jeroen kwam zitten en rechtstreeks vroeg of het thuis 

wel goed ging. ‘Toen zij bleef doorvragen, brak er iets bij mij. Ik heb 

alles verteld. Bureau Jeugdzorg kwam in beeld en besloot ons bij onze 

moeder te plaatsen, die we al drie jaar niet hadden gezien.’ 

TIEN KEER ERGER
Jeroen dacht dat het voorbij was met de spanning, agressie en 

onveiligheid. ‘Maar wat toen volgde, was nog heftiger. Verwaarlozing 

is tien keer erger dan mishandeling. Van mijn vader kregen we kleding, 

structuur en eten. Mijn moeder kon nog steeds niet voor zichzelf 

zorgen, laat staan voor ons. Het was een enorm vieze bende thuis.’ 

Een smerig huis, te weinig eten en geen zorg voor de kinderen. ‘We 

stonken, zagen er anders uit dan andere kinderen en werden daardoor 

enorm gepest. Er brak een klotetijd aan.. Geen vrienden, niemand die 

zich om ons bekommerde. Ik was doodongelukkig.’ 

Er kwam pas een kentering toen een leerlingbegeleider op school 

vragen ging stellen. ‘Hij was belangstellend, vroeg hoe het ging en 

liet weten dat ik hem kon vertrouwen. Hij durfde te vragen en te 

luisteren. Hij maakte het verschil. Ik heb hem alles verteld. Door hem 

zijn mijn broers en ik uiteindelijk, we waren inmiddels zestien, bij mijn 

moeder weggegaan en met begeleiding op kamers gaan wonen bij 

jeugdzorginstelling Pactum in Deventer. We volgden therapie, kregen 

begeleiding en leerden om te praten en te verwerken.’ 

DE EERSTE SALTO
Uiteindelijk heeft het dansen voor de grootste ommezwaai in het leven 

van Jeroen gezorgd. ‘Ik was vijftien toen ik een proefles breakdance 

op school had. Ik vond het meteen geweldig om te doen. Talent had 

ik totaal niet, was echt een kneus op de dansvloer. Ik was niet sterk, 

niet lenig, had slechte moves. Maar ik vond het fantastisch. En zo vet, 

het respect dat ik kreeg na mijn eerste salto… Wat voelde dat goed! 

Breakdancen draait om battles. Daarvoor moet je uitstralen dat je 

zelfverzekerd bent, een attitude hebben en uitdragen dat je beter bent 

dan de rest. Ik ging steeds meer trainen, wel twintig uur per week. En 

langzaamaan ging ik erin geloven. De houding die ik aannam zorgde 

ervoor dat ik me ook echt zelfverzekerder ging voelen. Ik hoorde 

ergens bij, kreeg respect en voelde me echt geaccepteerd. Dat heeft 

een groot verschil gemaakt in mijn leven. Ik leerde uit te gaan van mijn 

kracht, te genieten van dingen en naast de shit waar ik mee moest 

dealen, een positieve focus te hebben. Dat heeft iedereen nodig die 

geweld heeft meegemaakt.’ 

HARD WERKEN
In 2014 deed Jeroen mee aan het Europees Kampioenschap 

Breakdance in Italië. ‘Daar won ik totaal onverwacht van mijn 

grootste rivalen en werd Europees kampioen. Wat was dat een 

JEROEN VAN DE VEN (25) WERD IN 2014 EUROPEES KAMPIOEN 
BREAKDANCE. HET WAS NIET ALLEEN EEN OVERWINNING 
OP ZIJN RIVALEN, MAAR VOORAL EEN OVERWINNING 
VOOR ZICHZELF. ‘IK WAS NIET LANGER JEROEN MET ZIJN 
VERLEDEN, MAAR JEROEN DE B-BOY.’ 

JEROEN HEEFT EEN MISSIE
Jeroen van de Ven heeft samen met beleidsmedewerker Maaike Brunekreef, aandachtsfunctionaris 

Huiselijk geweld en Kindermishandeling bij Isala, in 2015 een korte film gemaakt over zijn ervaringen, 

waarin hij hulpverleners en andere professionals oproept om bij signalen van kindermishandeling 

in actie te komen. De film is te zien op youtu.be/2GbYHQshq2w

In november 2016 sprak hij tijdens het Jaarcongres Huiselijk Geweld van Fier en Logacom 

over dit thema en in januari van dit jaar opende hij het grootste internationale congres 

over huiselijk geweld en kindermishandeling in San Diego voor 2000 hulpverleners. 

Jeroen: ‘Ik wil laten zien dat er een hoopvolle toekomst mogelijk is. En dat je je 

als hulpverlener moet inspannen om signalen serieus te nemen en stappen 

te zetten. Durf te vragen!’  

'TALENT HAD IK TOTAAL NIET, 
WAS ECHT EEN KNEUS OP DE DANSVLOER. 

MAAR IK VOND HET FANTASTISCH'
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Nigeriaanse meisjes en vrouwen 

via de boot zijn aangekomen 

aan de kust van Italië. Meer 

dan 75 procent werd door het 

IOM gesignaleerd als (mogelijk) 

slachtoffer van mensenhandel, met name van seksuele uitbuiting. 

Het IOM spreekt van een crisis in Italië nu de aantallen zo enorm 

toegenomen zijn. Uit onderzoek blijkt dat een deel van deze meisjes 

en vrouwen verder over West-Europa verspreid worden. Engeland 

spreekt van een stijging van meer dan 30 procent in Nigeriaanse 

slachtoffers, in Frankrijk blijkt het merendeel van slachtoffers van 

Nigeriaanse afkomst te zijn en in België worden jaarlijks meerdere 

Nigeriaanse mensenhandelaren succesvol vervolgd. Het is naïef te 

denken dat het bij de Nederlandse landsgrens zou stoppen.

NEDERLAND
De afgelopen jaren is er in Nederland onvoldoende aandacht geweest 

voor deze groep slachtoffers. Sinds de Koolviszaak zijn er nauwelijks 

Nigeriaanse mensenhandelaren in Nederland opgespoord, laat 

staan succesvol vervolgd. Nu onderzoek laat zien dat de politie 

ook nauwelijks opsporingshandelingen heeft (kunnen) verricht(en) 

naar aanleiding van West-Afrikaanse aangiften, leidt dit naar 

verwachting ook tot weinig vertrouwen bij deze slachtoffers om met 

succes hun verhaal te delen. Zowel ten aanzien van bescherming 

als opsporing. Feit blijft dat deze slachtoffergroep maar beperkte 

informatie geeft waardoor onduidelijk blijft wat er zowel voor, 

tijdens als na de uitbuiting is gebeurd. Dit compliceert ook de 

opsporing. Het gebrek aan details in aangiften kan twijfel oproepen 

over het slachtofferschap van de vrouwen. Deze twijfel en angst 

voor misbruik leidt er ook toe dat maar weinig van deze meisjes 

en vrouwen een verblijfsrecht mensenhandel krijgt en daarmee 

bescherming in Nederland. De grootste groep die afkomstig is 

uit West-Afrika en aangifte doet van mensenhandel in Nederland 

moet uiteindelijk gedwongen terugkeren naar land van herkomst of 

verdwijnt in de illegaliteit.   

Een van de gevolgen van het lage aantal toekenningen van 

verblijfsrecht mensenhandel is dat West-Afrikaanse slachtoffers  

steeds vaker kiezen voor asiel. Simpelweg omdat dit meer kans 

biedt op langdurig verblijf. Dit heeft tot gevolg dat slachtoffers geen 

of pas in een later stadium aangifte doen van mensenhandel en 

opsporingsinformatie verloren gaat of pas terechtkomt bij de politie 

wanneer opsporingsinformatie (te) verouderd is. Dit kan als koren 

op de molen worden beschouwd van mensenhandelaren.

GRIP
Uit de analyse van het CKM over rapporten van de afgelopen 

paar jaar, tekent zich de trend af dat Nederland de grip op West-

Afrikaanse mensenhandel kwijtraakt. Om dit tij te keren is meer 

kennis nodig over deze groep. Op basis van deze kennis kunnen 

hulpverleners en opsporingsambtenaren meer cultuursensitief 

werken, met als doel betere bescherming en aangiften. Ook zijn 

investeringen nodig als het gaat om het leggen van contact en 

samenwerken met West-Afrikaanse gemeenschappen. Daarnaast 

moet er serieus nagedacht worden over het opzetten van een landelijk 

opsporingsteam mensenhandel dat zich specialiseert in West-

Afrikaanse mensenhandel en slachtoffers. Een team dat proactief 

naar signalen zoekt en door kan rechercheren, waarbij rekening 

wordt gehouden met culturele en religieuze valkuilen. Een team dat 

intensief samenwerkt met de gemeenschappen en met de opvang. 

Tot slot behoeft de verblijfsregeling mensenhandel aanpassing, het 

wordt zaak dat slachtoffers zich beschermd weten en voelen. Het is 

tijd dat we met elkaar de onzichtbare West-Afrikaanse slachtoffers 

zichtbaar maken en West-Afrikaanse mensenhandelaren stoppen. 

Nationaal en internationaal.    

Lees het verhaal van Mariama op de volgende pagina.

KOOLVIS
Bij de grote internationale ‘Operatie Koolvis’ werd een 

Nigeriaanse mensenhandelbende opgerold die opereerde vanuit 

Nederland, Nigeria en Italië. In Nederland werd een tiental 

mensenhandelaren veroordeeld voor het uitbuiten van meer 

dan 100 Nigeriaanse meisjes. De bende maakte misbruik van de 

Nederlandse asielprocedure om deze meisjes Europa binnen te 

sluizen.

NEDERLAND 
VERLIEST GRIP OP 
WEST-AFRIKAANSE 
MENSENHANDEL

OPINIE:

De afgelopen twee jaar zijn er meer dan 16.000 
meisjes en vrouwen uit West-Afrika naar West-
Europa gesmokkeld, waarvan naar verwachting 
75%  in de uitbuiting verdwijnt. Waar verschillende 
West-Europese landen hun aandacht hebben 
opgeschroefd en investeren in maatregelen tegen 
deze problematiek, blijft Nederland achter. 

De verwachting is dat ook in Nederland het aantal 
slachtoffers zal toenemen. Dit vanwege de enorme 
aantallen West-Afrikaanse meisjes en vrouwen die in 
Italië instromen en het feit dat de aanpak van West-
Afrikaanse mensenhandel in Nederland de laatste 
jaren achterblijft. Frank Noteboom, teamleider van 
het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel 
(CKM) vindt dat de aanpak beter kan én moet. 

NIGERIA
De grootste groep West-Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel 

vormen de Nigerianen. Ze worden in de verleiding gebracht om weg 

te trekken door berichten op radio en tv over de goede economische 

situatie in Europa of worden door hun eigen familie onder druk 

gezet om de oversteek te maken. Een van de belangrijkste actoren 

in dit circuit is de madam, de vrouwelijke pooier, die vaak zelf ook 

slachtoffer was van mensenhandel. De madam leidt op lokaal niveau 

de criminele organisatie en plant de activiteiten. Hoewel veel van 

de meisjes en vrouwen weten dat ze in de prostitutie gaan werken, 

blijkt dat ze veelal niet op de hoogte waren van de mensonterende 

omstandigheden waaronder ze moeten werken, de duur van de 

dwangsituatie, de hoge schulden en het moeten afstaan van al hun 

geld.

Vanuit Nigeria maken de meisjes de reis naar Libië om vervolgens 

per boot de oversteek te maken naar Italië. Het International 

Organization for Migration (IOM) rapporteert dat in 2016 11.009 

‘WEST-AFRIKAANSE 
MENSENHANDEL STOPT NIET 
BIJ DE NEDERLANDSE GRENS’
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Shine
 

LIKE A STAR

Sanne Hans van Miss Montreal is lief. 
De zangeres schonk maar liefst tien 

zakken met kleding aan de meiden van 
Fier. ‘Haar kleding doet mij stralen.’

| 27FIER!

MARIAMA (22): ‘Nadat mijn vader overleed, trouwde mijn moe-

der met zijn broer. Maar ze vochten en ze scholden en op een dag 

moest mijn moeder vertrekken. Mij en mijn broertjes liet ze achter 

en dat was de laatste keer dat we haar zagen. Mijn oom en zijn an-

dere vrouw behandelden ons slecht; ze scholden ons uit en sloegen 

ons. Als thuis iets verloren was gegaan, gaven ze ons de schuld. 

We kregen niet genoeg te eten, geen kleding, geen schoenen. Ik 

liep op blote voeten door de regen en de modder. Mijn voeten ston-

ken, waren rot van onderen. Het was vreselijk. Soms moest ik de 

hele dag huilen. 

Toen ik een jaar of achttien was, kwam een oude man aan de deur 

die geld gaf aan mijn oom. De man wilde met mij trouwen en mijn 

oom stemde in. Ik werd, tegen mijn wil in, uitgehuwelijkt. Ik huilde 

en zei dat ik niet wilde, maar het hielp niets. Het huwelijk werd, 

zonder mij, voltrokken in de moskee. Toen dat was gebeurd, werd 

ik naar de man toegebracht. Hij wilde seks met me hebben en dat 

gebeurde ook. Omdat ik geen bloedverlies had, vroeg hij of ik wel 

maagd was, waarop ik vertelde dat ik nooit eerder met iemand 

naar bed was gegaan. Hij gaf me een klap in mijn gezicht en zei dat 

hij me niet geloofde. 

Naast mij, had de man nog twee vrouwen. Elke vrouw had twee 

dagen. Elke keer als hij bij mij was, schold hij me uit en verkrachtte 

hij me. Hij zei dat ik misschien niet goed besneden was en wilde 

dit opnieuw laten doen. Maar dat wilde ik absoluut niet. De eerste 

besnijdenis, op mijn negende, was vreselijk pijnlijk. Ik herinner me 

nog dat ik op een ochtend door mijn moeder naar een oude vrouw 

in het dorp werd gebracht. Ik moest me uitkleden terwijl mijn moe-

der buiten wachtte. De vrouw had een rood doekje waar de messen 

in lagen. Ik werd op een klein bed gelegd en mijn benen werden 

gespreid. Terwijl andere vrouwen me vasthielden, sneed de oude 

vrouw mijn clitoris weg. Ik bloedde drie dagen lang en werd enorm 

ziek. Ik wilde dit niet nog eens meemaken en dus besloot ik om te 

vluchten, weg van die man.

Een jongen die ik kende hielp me te vluchten naar Conakry. Daar 

kwam ik in contact met John, een man die me vroeg of ik in zijn 

restaurant wilde werken. Dat wilde ik wel. Ik maakte een reis per 

auto, bus, vliegtuig en trein. Soms sliepen we in huizen, soms er-

gens onderweg. Ik had geen idee waar we waren. Uiteindelijk bleek 

ik in Amsterdam te zijn. Daar werd ik door John opgesloten in een 

huis en door hem verkracht. Ook kwamen er andere mannen die 

hem betaalden om seks met me te hebben. Op een dag kreeg ik 

vreselijke pijn in mijn buik. Toen het heel erg werd, nam John me 

mee in de trein. Hij liet me achter op een station en vertelde me dat 

ik op hem moest wachten. Maar hij kwam niet meer terug, ik heb 

uren gewacht. Toen heb ik donkere mensen aangesproken en om 

hulp gevraagd. Een vrouw nam me mee naar haar huis en bracht 

me een dag later naar de politie. Ik heb met de politie gesproken, 

maar niemand is veroordeeld. Ze konden de mensen die mij heb-

ben verhandeld en verkracht niet vinden.

Als ik geen verblijfsvergunning krijg en terug moet naar Guinee is 

mijn leven voorbij. Ik kan niet om bescherming van de autoritei-

ten vragen. Vrouwen worden niet geholpen, de regels worden niet 

toegepast. Cultuur gaat boven alles. Iedereen die ik daar om hulp 

of om onderdak vraag, zal willen weten wie mijn ouders zijn en tot 

welke stam ik behoor. Zodra ze dat weten zullen ze mijn familie in-

lichten en me terugbrengen naar de man met wie ik ben getrouwd. 

Ik heb niemand die me daar kan ondersteunen. Werk voor alleen-

staande vrouwen is er niet. Ik beland op straat en zal mijn lichaam 

moeten verkopen om te overleven.’    

‘ TERUG IN GUINEE 
BELAND IK OP 
STRAAT EN 
ZAL IK MIJN 
LICHAAM MOETEN 
VERKOPEN’

MARIAMA VLUCHTTE 
UIT GUINEE EN VIEL 

IN HANDEN VAN EEN 
MENSENHANDELAAR



CLIËNT IN BEELD 

 
 AUBREY (17): ‘Lange tijd droeg ik 
geen jurkjes. Ik was op de vlucht, met 
mooie kleding hield ik me niet bezig. Bij 
Fier richt ik me op mijn toekomst. Een 
toekomst met een verzorgd uiterlijk. In de 
jurk die ik nu draag, voel ik me vrouwelijk 
en chic. Erg fijn, want zo heb ik me 
lange tijd niet gevoeld! Van reacties als 
“Wauw” en “Wat staat dat je cute” word 
ik verlegen. Ik ben het niet gewend dat 
anderen naar mij kijken. Laat staan dat ik 
weet hoe je complimentjes in ontvangst 
neemt. Ik merk wél dat ik vrolijker en 
zelfverzekerder van deze opmerkingen 
word. Al vind ik nafluiten, wat laatst écht 
gebeurde toen ik deze jurk aan had, nog 
wel een brug te ver. Ik ben benieuwd wat 
voor reacties zangeres Miss Montreal 
kreeg toen ze deze jurk droeg. Hopelijk 
kan ik het haar ooit eens vragen.’  
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 'IK DROEG GEEN 
JURKJES 
TIJDENS MIJN 
VLUCHT'
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CLIËNT IN BEELD 

 SOFIA (18): ‘Jarenlang leefde ik in de 
schaduw van mijn familie. Ik was er wel, 
maar ook weer niet. In Zimbabwe - waar 
ik vandaan kom - treden vrouwen niet 
op de voorgrond. Je stelt je onderdanig 
op en toont geen interesse in andere 
mensen. Bij Fier leer ik om goed voor 
mezelf te zorgen. En daar hoort een 
verzorgd uiterlijk bij. Helaas heb ik 
weinig tijd en geld om te shoppen. De 
kledingstukken die ik heb, probeer ik 
daarom zoveel mogelijk te combineren. 
Deze jurk draag ik het hele jaar door. 
De ene keer met hakken en een grote 
zonnebril op, de andere keer met gympen 
en een sportief jasje. Op de vraag 
“Waar heb je die vandaan?”, antwoord 
ik: “Gekregen van Miss Montreal, 
een zangeres met een heel mooie 
kledingstijl.”’

 'IN ZIMBABWE
TREDEN 

VROUWEN 
NIET OP DE 

VOORGROND’
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CLIËNT IN BEELD 

NINA (15): ‘Mijn ouders maken zich 
zorgen om mij. Ze willen dat ik me 
zelfverzekerder voel en dat ik beter mijn 
eigen grenzen aangeef. Toen ik online 
contact had met een oudere jongen, 
zochten ze hulp. Ze waren als de dood 
dat hij misbruik van mij ging maken. Bij 
Fier leer ik beter naar mezelf te luisteren. 
Ik maak nu selfies voor mezelf en niet 
voor een ander. Kleding vind ik belangrijk. 
Ik houd van nette jurkjes, maar ook 
van stoere broeken. De All Stars die ik 
nu draag, vind ik gaaf. Ik baal wél dat 
niemand gelooft dat ze van zangeres 
Sanne van Miss Montreal zijn geweest. 
“Ja joh. En ik heb een relatie met Justin 
Bieber”, zei iemand laatst tegen mij. 
Hopelijk trek ik me over een paar maanden 
niets meer van deze reacties aan. Ik ben 
blij ben met deze prachtige gympen en dat 
is het allerbelangrijkste.’
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 'SELFIES MAAK  
IK VOOR MEZELF'
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CLIËNT IN BEELD 

 NATHALIE (15): ‘In Irak voelde ik 
me onveilig. Zo onveilig dat ik me het 
liefst verstopte in mijn kleding. Deze 
kleding zou ik daar nooit dragen. Veel te 
gewaagd. Veel te bloot. Hier in Nederland 
voel ik me er een ster in. Erg fijn, want 
ik houd van sterren. Shine like a star is 
mijn levensmotto. Ooit hoop ik een ster 
op mijn lichaam te tatoeëren. Een ster 
die ik aan de buitenwereld durf te tonen. 
Of ik ooit net zo ga shinen als Miss 
Montreal? Een goede vraag, want ik ken 
haar niet. Haar kleding doet me in ieder 
geval stralen. En dus is zij vast ook een 
stralend persoon.’   

 'IN NEDERLAND 
VOEL IK ME  
EEN STER’
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‘Mijn hart ligt bij deze meiden. Ik vind het prachtig om ze door middel 

van onderwijs sterker te maken en samen op zoek te gaan naar 

hun passie. Want als je je passie vindt, is leren leuk. En als ze dan 

eenmaal in de groeistand zitten, als ze lekker actief bezig zijn, de tijd 

vergeten en leren van de ervaringen die op hun pad komen, dan ben ik 

hartstikke trots. Op die momenten, denk ik: wow, wat een rijkdom!’

Sytze Grijpma, docent Friesland College
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Wie een diploma haalt, ziet: ik ben tot iets in staat. Ik kan iets 

en er is een toekomstperspectief. Want er is een kans op een 

baan, een zinvol en zelfstandig leven. Dan de andere kant: geen 

diploma. Gerda de Groot, coördinator intern onderwijs van Fier, 

schetst het plaatje: ‘Geen diploma betekent minder kansen op de 

arbeidsmarkt, meer kans op een uitkering, schulden en een negatief 

zelfbeeld. En al die dingen bij elkaar geven weer een groot risico op 

grensoverschrijding, geweld en (herhaald) slachtofferschap. Het is 

uit onderzoek gebleken.’ Kortom: alle reden om keihard in te zetten 

op een diploma voor alle meiden die bij Fier in de opvang verblijven.

TRICKY THEMA
Dat vergt iets. Onderwijs is namelijk een tricky thema voor de 

meiden van Fier, vertelt De Groot. ‘We hebben veel meiden met 

negatieve schoolervaringen en een onderbroken schoolcarrière. 

Omdat ze gepest werden of zich niet goed konden concentreren 

vanwege problemen thuis. Omdat ze spijbelden of van hun loverboy 

niet naar school mochten. School heeft voor hen geen positieve 

connotatie. Toch willen ze wél heel graag een diploma halen en 

iets bereiken in het leven. Als je de meiden vraagt wat ze later 

willen worden, hebben ze bijna allemaal een richting in hun hoofd; 

stewardess, advocaat, verpleegster…  van alles.’ 

‘Leren moet weer leuk voor ze worden’, zegt De Groot. ‘Dat doen 

we door samen met hen een plan op maat te maken. We vragen 

aan de meiden: wat is er nodig zodat jij lekker naar school kunt 

gaan? We laten zien dat we er alles aan doen om het hoogst 

haalbare uit ze te krijgen en dat daartoe een heel team van mensen 

tot hun beschikking staat. Ze zien: ik ben de moeite waard, er 

wordt in mij geïnvesteerd en ik word gehoord. Dat geeft energie. 

Heel veel meiden hebben dit nooit meegekregen op school. En nu 

dit wel zo is, staan ze stuk voor stuk open voor het feit dat leren 

ook leuk kan zijn.’

TRAUMASPECIFIEK ONDERWIJS
Waarin verschilt de Fierschool van regulier onderwijs? De Groot: 

‘De meiden hier hebben een hoop meegemaakt, hebben vaak 

problemen met hun concentratie, voelen zich niet oké, laten zich 

soms weinig horen omdat ze eerder zo gepest zijn. Daar moet je 

als docent oog voor hebben en op kunnen inspelen. De docenten 

van de Fierschool hebben allemaal een training traumaspecifiek 

onderwijs gevolgd. Ze brengen afwisseling in hun lessen, zodat ook 

de meiden met een korte spanningsboog het kunnen volgen. En: de 

docenten werken nauw samen met de mentoren van de meiden, 

de groepsleiding en de behandelaren. Die afstemming is essentieel. 

Als een meisje bijvoorbeeld net een zware therapiesessie achter 

de rug heeft, meldt haar mentor dit aan de docent. Andersom 

kan het ook: als de docent in de klas iets opmerkt bij een meisje – 

bijvoorbeeld faalangst – dan is er overleg: kunnen we hier binnen de 

hulpverlening iets mee?’

Binnen de Fierschool wordt meer en meer ingezet op oudercontact, 

zowel tussen ouders en het meisje als tussen ouders en docenten. 

‘Ouders hebben een belangrijke positie als het gaat om het 

onderwijs van hun kind’, weet De Groot. ‘Als een meisje het goed 

doet op school, maakt dat de ouders trots. Dat doet iets in het 

contact tussen het meisje en haar ouders. Die positiviteit kunnen 

we weer inzetten tijdens de systeemtherapie. Elkaar waarderen en 

stimuleren, daar gaat het om.’

‘Waar ik van geniet? Als ik meiden over het terrein zie rennen met 

hun schoolboeken onder de arm. En de diplomafeesten. Dat die 

meiden, na alles wat ze hebben meegemaakt, toch dat papiertje 

binnenslepen. Dan gaat hier echt de vlag uit.’    

ONDERWIJS BIJ FIER

FIERSCHOOL IN HET KORT
Fier biedt met de Fierschool onderwijs voor jonge meiden op 

alle niveaus. Het onderwijs wordt ter plekke verzorgd door do-

centen van het Friesland College en RENN4, in bepaalde geval-

len met lesmethodes van andere instellingen. Eerder werkten 

sommige meiden nog met  e-learning, maar dat is veranderd; 

er staan nu voor alle meiden echte docenten voor de klas. Dat 

betekent: betere begeleiding en meer structuur.  

De klassen zijn, met gemiddeld acht tot tien leerlingen, klein.  

Er is dus veel aandacht voor de meiden en docenten kunnen 

snel zaken signaleren. 

Voor alle meiden die naar de Fierschool gaan geldt: we zetten 

zo hoog mogelijk in, naar eigen niveau. Een groot percentage 

van de meiden heeft, vanwege alle problemen, onderwijs gehad 

onder hun eigen niveau. Daar probeert de Fierschool wat aan 

te doen. Belangrijk hierin is de afstemming tussen behandelaar 

en docent. Hoe zorgen we samen dat het lukt?

‘Sterk, dapper, positief en leergierig. Een kleine greep uit 

de kwaliteiten die ik zie bij onze leerlingen. Ik zie de meiden 

groeien, leren  en doorzetten, ook al is het  moeilijk. Dat 

maakt me trots, elke dag weer! Onderwijs mogen bieden 

aan deze bijzondere doelgroep, mogen bijdragen aan de  

positieve groei van deze meiden dankzij de kracht die 

schuilgaat in onderwijs, hoe mooi is dat!’ 

Tamara Kieffer, docent RENN4

Wie bij Fier in de opvang terechtkomt, volgt 
vanaf dag één onderwijs. ‘Gewoon’, omdat dit zo 
ver-schrik-ke-lijk belangrijk is voor de rest van 
je leven. En wie (nog) niet veilig genoeg is om 
naar een externe school te gaan, krijgt intern les 
op de Fierschool. 

Leren    moet    
 weer    leuk  
            worden
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We weten meer over kinderen dan ooit tevoren, nooit was er méér 

wetenschappelijke kennis op dit gebied. Maar we doen er volgens 

kinderpsychiater Bruce Perry zo verrekte weinig mee. ‘We zijn 

analfabeet op het gebied van kinderen’, zegt hij. ‘De meeste ouders 

begrijpen niet dat wanneer je volkomen opgaat in je werk en geen tijd 

hebt voor je kind, je bij dat kind een honger creëert naar menselijke 

interactie.’

Wyjanda Walsweer, die als kinder- en jeugdpsycholoog bij Fier onder 

andere verwaarloosde kinderen behandelt, noemt dit het nieuwe 

type verwaarlozing. ‘We zagen al de verwaarlozing van kinderen 

van bijvoorbeeld verslaafde, verstandelijk beperkte en psychisch 

onstabiele ouders, nu komen daar de kinderen van drukbezette 

ouders bij. En eigenlijk gaat het altijd om hetzelfde: opvoeders 

schieten tekort in het geven van positieve aandacht en troost.’ 

Ook Bernet Elzinga, hoogleraar Stress-related Psychology aan 

de Universiteit van Leiden, die onderzoek doet naar de effecten 

van verwaarlozing, is op de hoogte van de moderne vorm van 

verwaarlozing. ‘De GGD in Bloemendaal trok nog niet zo lang geleden 

aan de bel omdat veel tweeverdieners verwaarlozend zijn, dat begint 

al met het overslaan van de tien-minuten-gesprekjes op school. We 

denken tegenwoordig dat we alles op orde hebben, maar psychisch 

gezien is er veel armoede. We zijn zo gefocust op materiële zaken, 

dat we de geest vergeten.’

KINDERBREIN
In de eerste vier jaar van ons leven ontwikkelt zich 90 procent 

van de hersenen. Het kinderbrein, dat razendsnel groeit, maakt 

in die periode belangrijke verbindingen aan. ‘Lichamelijk contact 

en menselijke interactie zijn essentieel voor de ontwikkeling van 

het kinderbrein’, zegt Perry. ‘Om empathisch en zorgzaam te zijn, 

om van iemand te kunnen houden, moet iemand anders voor jou 

gezorgd hebben en een band met jou zijn aangegaan. Hersenen 

hebben herhaling nodig om te kunnen leren. Het is als pianospelen: 

hoe meer je oefent, hoe beter je wordt.’

Perry benoemt de moderne maatschappij die, met de nieuwste 

technologieën en de demografische veranderingen, bijna is ingericht 

op het emotioneel verwaarlozen van kinderen. ‘Iedereen in huis heeft 

een eigen kamer, een eigen televisie. De opvoeding besteden we uit 

aan de kinderopvang. We zien mega klassen, drukke kinderagenda’s... 

Ook daaruit blijkt weinig kennis van hersenontwikkeling. Een kind 

heeft meer interactie met de opvoeders nodig, dat is biologisch 

gezien nu eenmaal noodzakelijk.’ 

ZICHTBAAR
Naar schatting worden in ons land jaarlijks 119.000 kinderen 

slachtoffer van mishandeling of verwaarlozing. Een enorme 

onderrapportage als het gaat om verwaarloosde kinderen, volgens 

Walsweer en Elzinga. Walsweer: ‘Dit cijfer gaat over wat er 

daadwerkelijk wordt gezien en gerapporteerd. Iets wat je niet direct 

ziet, zoals verwaarlozing, is veel moeilijker te identificeren. Als een 

kind is mishandeld of misbruikt, zie je vaak veel duidelijker klachten. 

Maar als het gaat om verwaarlozing is dat er niet. Neem de rijke 

ouders die hun kinderen een overkill aan materiële dingen geven, 

maar op emotioneel vlak totaal onbereikbaar zijn. Hoe zichtbaar 

is dat voor de buitenwereld? Verwaarloosde kinderen vertonen 

bovendien geen specifiek gedrag. Je ziet kinderen die veel in een 

fantasiewereld leven en dissociëren, of weinig energie hebben 

en depressieve klachten ontwikkelen. Ook zie je kinderen die juist 

hyperactief en zelfs agressief worden. Ieder kind kiest z’n eigen 

overlevingsstrategie.’

IMPACT
De impact van verwaarlozing kan groot zijn, zeggen de professionals. 

Verwaarloosde kinderen zijn op termijn vatbaarder voor fysieke 

psychische, cognitieve en sociale problemen. Walsweer geeft 

het voorbeeld van de zestienjarige Jennifer, bij wie een enorme 

taalachterstand werd geconstateerd. ‘Jennifers moeder sprak 

zelden met haar, waardoor Jennifer nu alleen met kleine kinderen 

durft te praten omdat ze met de ouderen niet kan meekomen. Ze is 

zo beschadigd dat ze naar alle waarschijnlijkheid nooit een gezonde 

en evenwichtige volwassen relatie zal kunnen aangaan.’ 

Elzinga noemt het soothing-system (letterlijk: kalmeringssysteem), 

een van de drie emotieregulatie-systemen uit het model van de 

Engelse klinisch psycholoog Paul Gilbert. Het soothing-systeem is 

belangrijk bij het reguleren van stress en het faciliteren van contact 

en intimiteit. Door positieve ervaringen met anderen leer je, onder 

andere door het ontwikkelen van het soothing system, dat interacties 

met anderen fijn zijn, dat je veilig bent, geaccepteerd wordt en dat je 

je bij anderen kunt ontspannen. Elzinga: ‘Als baby zorgen je ouders 

ervoor dat dit gebeurt, later kun je jezelf geruststellen als het even 

tegenzit. Bij verwaarloosde kinderen is dit systeem niet ontwikkeld. 

KINDEREN VAN NU

‘INGRIJPENDE 
GEBEURTENISSEN 

HEBBEN AL VANAF DE 
CONCEPTIE INVLOED 

OP DE ONT WIKKELING 
VAN HET KIND’
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VERGETEN &  
VERWAAR-

LOOSD
Even terug naar de oertijd: 
berenvelletje, kampvuurtje, 

zwijn aan het spit en - voor de 
kinderen - vijfentwintig keer 
meer menselijke interacties 
dan nu. Vijfentwintig keer! 

Dat betekent iets. Dat 
betekent heel veel. Volgens de 
wereldberoemde Amerikaanse 

kinderpsychiater en 
hersenonderzoeker Bruce 

Perry worden kinderen van nu 
meer dan ooit verwaarloosd. 

‘Ouders hebben geen idee 
hoeveel invloed ze hebben op 

het brein van hun kind.’



MARTEN (62): ‘Mijn moeder heeft me één jaar bij zich 

gehad en toen heeft ze me gedumpt. Letterlijk. Ze heeft 

me neergezet in een onbewoonbaar verklaarde woning. 

Omdat ik lawaai maakte, ben ik gevonden. Ik was een 

klein zakje met botten, woog ongeveer net zoveel als een 

pasgeboren baby. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht 

en in de couveuse gelegd; zelf kon ik niet voor warmte 

zorgen. Toen ik sterk genoeg was, werd ik naar een 

kindertehuis in een oud klooster gebracht. Daarna ging ik 

van tehuis naar tehuis. Veel aandacht voor de kinderen 

was er op die plaatsen niet, het was een knipperachtig-

iets; ze konden zich niet op één kind concentreren. Nee, 

de eerste tijd van mijn leven was niet goed.

Pas op mijn veertiende ging ik naar pleegouders. Mijn 

pleegmoeder hield heel van me, maar pedagogisch was 

ze wat knullig. Mijn pleegvader bemoeide zich nergens 

mee. Echt opgevoed werd ik niet. Toen ik op kamers 

ging wonen, ging het mis. Mijn pleegmoeder zegt dat het 

door verkeerde vrienden is gekomen, zelf denk ik dat ik 

mijn eigen grootste vijand ben. Ik kwam in aanraking met 

drugs. Wat begon met een jointje eindigde in cocaïne. 

Met die harddrugs begon alles te versplinteren. Het 

ging steeds meer bergafwaarts en ik raakte uiteindelijk 

mijn baan kwijt. Daarna was het overleven. Ik zat in 

verschillende afkickklinieken en zwierf op straat. Nu woon 

ik al vijf jaar bij Zienn, een opvangplek voor daklozen. 

Daarvoor heb ik bij de GGZ gezeten. Als ik terugkijk naar 

mijn leven geef ik de ene keer mijn autisme de schuld, de 

andere keer wijt ik het aan mijn achtergrond. Ik was graag 

in een gewoon gezin opgegroeid, met broertjes en zusjes. 

Maar dat is nu eenmaal niet zo. Boos op mijn biologische 

moeder ben ik niet. Het is gewoon heel erg sneu dat 

haar moederinstinct niet werkte. Zelfs dieren vechten 

zich dood ten bate van hun nageslacht. Er bestaat een 

octopus die zich laat opeten door haar jongen. Mijn 

moeder had dat niet; ze had gewoon geen zin om een 

kind te verzorgen.’
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‘ MIJN MOEDER 
HEEFT ME 
GEDUMPT. 
LETTERLIJK’
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Zij hebben vaak geen idee hoe ze met tegenslagen kunnen omgaan, 

hoe ze zichzelf veilig kunnen voelen en hoe ze zichzelf met behulp 

van anderen kunnen troosten. De belasting die hieruit voortkomt is 

dubbel. Negatieve interacties komen heel hard binnen en tegelijkertijd 

ontbreken de skills om jezelf tot rust te brengen. Als het heel ernstig 

is, kan dit je hele leven en zelfs generaties lang doorwerken. Want: 

wat je niet hebt ontwikkeld, kun je ook niet doorgeven aan je eigen 

kinderen.’ Elzinga deed een familiestudie naar drie generaties 

waaruit bleek dat één op de drie ouders die in hun kinderjaren waren 

verwaarloosd, ook hun eigen kinderen verwaarloosden.

DEPRESSIE
Verwaarlozing maakt iemand kwetsbaar voor het ontwikkelen 

van depressieve klachten op latere leeftijd. Elzinga is betrokken 

bij een langlopende epidemiologische studie naar depressie en 

angststoornissen, de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst 

(NESDA). Van de mensen met psychische klachten, rapporteerde 

45% emotionele verwaarlozing en 30% emotionele mishandeling 

door de ouders. Dit verband werd ook bij jongeren ontdekt. 1 op de 

3 adolescenten tussen 12 en 21 jaar met depressieve klachten geeft 

aan dat er sprake is van emotionele verwaarlozing of emotionele 

mishandeling door ouders. Elzinga: ‘Schokkend is dat de klachten 

van deze groep jongeren extreem veel ernstiger en chronischer 

zijn dan bij jongeren die om andere redenen depressief zijn. Er 

is bovendien een veel grotere kans op co-morbiditeit (meerdere 

stoornissen tegelijk, red) en terugkeer van de depressie. Ze hebben 

ook veel vaker last van suïcidale gedachten.’

TEMPERAMENT
Is de opgelopen schade ongedaan te maken? ‘Hoe eerder je erbij bent, 

hoe beter’, zegt Elzinga. ‘Dit zag je ook bij de zwaar verwaarloosde 

weeshuiskinderen in Roemenië waar onderzoek naar is gedaan. 

Hoe eerder een kind werd geadopteerd en in een liefdevolle familie 

terechtkwam, hoe minder de klachten uiteindelijk waren.’ Walsweer: 

‘De gevoelige periode om dingen te leren is na het vierde levensjaar 

voorbij. Je mag hopen dat verwaarloosde kinderen, nadat er hulp is 

ingeschakeld, gezonde ervaringen opdoen en leren te vertrouwen op 

de ander. Wat er precies te redden valt, hangt van meerdere factoren 

af, zoals het temperament en de veerkracht van het kind zelf. Waar 

de een de dingen zelf uitvindt en de wereld in gaat, trekt de ander 

zich volledig terug en laat alles aan zich voorbijgaan. Maar welke 

aard een kind ook heeft: het is en blijft beschadigd en daardoor extra 

kwetsbaar voor nieuwe traumatische ervaringen.’   

ONTKENNINGSFASE
Verwaarlozing tegengaan is volgens Walsweer en Elzinga niet 

eenvoudig. Toch kunnen we op dit gebied best nog stappen maken. 

Elzinga: ‘Professionals op scholen en in instellingen mogen scherper 

kijken, kritischer: hoe gaan ouders met hun kind om? En welk gevoel 

krijg je daarbij? Belangrijk is dat je de ouders ondersteunt in hun 

ouderschap en dat je ze niet beschuldigt. Zij doen over het algemeen 

hun stinkende best, maar in sommige gevallen zijn ze zo belast of 

zelf zo beschadigd dat het ze niet goed lukt. Kijk samen met hen hoe 

je hun kennis en skills kunt verbeteren: hoe maak ik contact met mijn 

kind en hoe speel ik in op zijn behoeftes?’

‘Het gaat om bewustwording en erkenning’, vult Walsweer aan. ‘Ik 

zie veel vormen van verwaarlozing om me heen, zoals kinderen die 

op school niet kunnen meekomen omdat papa en mama te weinig 

tijd hebben om ze te ondersteunen. Maar we zien dit nog te weinig 

als verwaarlozing, we zitten in de ontkenningsfase. Ik denk dat we 

vooral moeten gaan voorlichten; ouders op een positieve manier 

duidelijk maken hoe belangrijk echt contact met hun kinderen is en 

ze leren hoe ze hun patronen kunnen doorbreken.’

En dan Perry: ‘Als ouder kun je de maatschappij veranderen’, zegt 

hij. ‘Houd je kind vast, zet de televisie uit als je je baby voedt, doe 

dat mobieltje uit en heb een echt gesprek aan tafel tijdens het eten. 

Kleine interacties met een grote invloed.’    

De citaten van Bruce Perry komen uit de uitzending ‘Het kinderbrein’  

van Brandpunt. 

http://brandpunt.kro-ncrv.nl/brandpunt/het-kinderbrein/

Lees het verhaal van Tess op de volgende pagina.
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EMOTIONELE VERWAARLOZING
Bij psychische of emotionele verwaarlozing schieten de 

ouders of opvoeders doorlopend tekort in het geven van 

positieve aandacht aan het kind. Daarmee negeren ze 

structureel de basale behoeften van het kind aan liefde, 

warmte, geborgenheid en steun.

EMOTIONELE MISHANDELING
Van psychische of emotionele mishandeling is sprake 

wanneer ouders of andere opvoeders met hun houding 

en hun gedrag afwijzing en vijandigheid uitstralen 

tegenover het kind. Ze schelden het kind regelmatig uit 

of maken het kind opzettelijk bang.

Bron: Jeugdwet 
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Wilma is in behandeling bij Fier, nadat haar leven vastliep door 

trauma’s uit haar jeugd. Om uiting te geven aan de verhalen in haar 

hoofd is ze begonnen met schrijven. Elk gedichtje draagt bij aan haar 

verwerking, om zo langzaamaan de nachtmerries te veranderen in 

dromen. Morgen komt het goed. 
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TESS (19): ‘Het was ernstig bij ons thuis. Mijn moeder verliet mijn vader toen ze zwanger was van 

mij en trok samen met mijn broer in een instelling. Ze was depressief en verslaafd aan drank en drugs. 

En toen werd ik geboren. We sliepen met z’n drieën op een vuil matras, gingen nooit naar buiten en 

kregen niet genoeg te eten. Mijn moeder deed helemaal niets meer, ook gaf ze mij en mijn broer geen 

aandacht. Als wij huilden, liet ze het zo; nooit werden we getroost. We kregen geen opvoeding, geen 

normen en waarden. In feite bleven we baby’s.

Toen mijn broer en ik uit huis werden gehaald was alles vies, onze luiers waren al weken niet 

verschoond, de tanden van mijn broer waren helemaal zwart. Ik was vier jaar oud, mijn broer zes. Van 

de verwaarlozing tijdens mijn eerste levensjaren kan ik me niets herinneren. Ik heb de verhalen van 

mijn pleegouders en van mijn opa en oma. En uit de rapporten. Als ik die verhalen hoor, vind ik het 

heftig, maar omdat ik het zelf niet bewust heb meegemaakt kan ik er toch goed over praten. 

Mijn broer en ik kwamen samen in een pleeggezin terecht. Daar bleek dat we veel aandacht nodig 

hadden. We waren niets gewend, waren niet zindelijk, hadden geen normen en waarden. Dat we elke 

dag eten kregen was vreemd en ook dat we ineens in een eigen bed moesten slapen. Al die kleine 

dingen… we wisten het gewoon niet. Na een jaar werden we overgeplaatst naar een ander gezin. Ik 

denk dat ik me vanaf dat moment weer een beetje veilig voelde. Ik vond het er heel bijzonder: er was 

iemand van wie ik kon houden en iemand die van mij hield. 

Nadat we uit huis waren gehaald mochten we om de vier weken bij mijn moeder logeren. Het was de 

bedoeling dat we uiteindelijk weer bij haar zouden gaan wonen. Maar het ging opnieuw mis. Er waren 

niet genoeg bedden, ’s nachts kwamen er vreemde mannen over de vloer en soms was mijn moeder 

gewoon de hele nacht verdwenen. Een aantal keren werd ze opgepakt en zat ze vast voor diefstal. Dat 

was heftig. Ik weet nog dat ik als kind heel erg bang was. Je weet niet wat er gebeurt, wie er in huis is 

en wat die mensen met je zullen doen. Ik was zo bang dat ik continu gespannen en zenuwachtig was, 

zowel voor als na de logeerpartijen. 

Uiteindelijk is via de rechter besloten dat we niet meer terug mochten naar mijn moeder. Ook de 

logeerpartijen werden stopgezet. Toch bleef ik naar mijn moeder verlangen; ik wilde het liefst terug 

naar haar. Bij het pleeggezin had ik toch altijd het gevoel dat mijn pleegouders meer van de andere 

kinderen hielden dan van mij. 

Ik ben boos op mijn moeder. Aan de ene kant weet ik dat ze zelf ook veel heeft meegemaakt. Ze is 

geadopteerd, werd te vondeling gelegd bij een kindertehuis. Daar werd ze aan een bedje vastgebonden 

en vergeten. Eigenlijk heeft ze precies hetzelfde meegemaakt als ik. Aan de andere kant denk ik: je 

hebt kinderen. En als je kinderen hebt, zorg je dat je werk krijgt en dat er eten op tafel komt.

Soms vraag ik me af of mijn moeder wel echt van me houdt. Dat gevoel is niet leuk. Ik probeer het 

voor mezelf gemakkelijker te maken door te zeggen dat mijn moeder er ook niets aan kan doen, dat 

haar gedrag ergens vandaan komt, maar toch doet het pijn. Ik verlang gewoon naar iemand die echt 

van me houdt, iemand die me een knuffel geeft als ik dat nodig heb. Tegelijkertijd vind ik het moeilijk 

om me aan iemand te hechten; ik durf niemand te vertrouwen. Veel te bang dat ze me weer laten 

vallen. Dat heb ik ook met mijn pleegouders. Dan denk ik dat ze me niet meer leuk vinden en me op 

straat zullen zetten. Daarom doe ik er alles aan om leuk gevonden te worden. Om die bevestiging 

te krijgen, vraag ik veel aandacht. En dan ga ik dingen doen, erge dingen, zoals omgaan met foute 

vrienden die misbruik van me maken. Pas als er wordt ingegrepen weet ik: ze geven wél om me.’

‘ IK VERLANG NAAR IEMAND 
DIE ECHT VAN ME HOUDT’
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Ziek
MÜNCHHAUSEN BY PROXY Münchhausen by Proxy. Klinkt deftig, is het niet. Het gaat hier 

namelijk om een syndroom waarbij ouders de onweerstaanbare 
drang hebben om contact te onderhouden met het medische 
circuit. Die behoefte gaat zo ver dat ze daarvoor hun eigen kind 
ziek maken. Letterlijk. Van het toedienen van medicijnen tot 
het vergiftigen van hun kroost, van het in stand houden van 
infecties tot het niet meer geven van normaal voedsel. Alles 
voor de aandacht. Nina Blom (41) werd tot haar veertiende ziek 
gemaakt door haar moeder. ‘Mijn hele leven stond in het teken 
van ziek zijn.’ 

‘De waaromvraag speelt de laatste tijd vaak door mijn gedachten. 

Waarom hebben mijn ouders me dit aangedaan? Ik zal het 

waarschijnlijk nooit weten. Ik kijk terug op een kille jeugd. Met een 

moeder die mij ziek maakte en een vader die vooral met zijn werk 

bezig was en zich liet meezuigen door haar. Ik was een heel vrolijk 

kind, maar dat mocht ik niet zijn; alles stond in het teken van ziek 

zijn. Ik werd van de ene arts naar de andere gesleept, ziekenhuis 

in, ziekenhuis uit. Van mijn moeder moest ik zeggen dat ik me ziek 

voelde, dat ik buikpijn had of niet meer goed kon lopen. Als ik dat 

niet deed, werd ze woest – niet waar anderen bij waren, maar later, 

thuis.

INGEZWACHTELD
Mijn moeder vroeg om onderzoeken en operaties, en als een arts 

daarin meeging, was ze verheugd. Ze kreeg dan altijd een glimlach 

om haar mond. Zie je wel, je bent ziek, zei ze dan. Zelf wist ik het 

altijd wel: ik ben niet ziek. Maar ik durfde het niet te zeggen. Ik was 

loyaal aan haar, want ik was bang. 

Hoe ouder ik werd, hoe verder het ging. De medicatie die mijn 

moeder me toediende werd steeds gevaarlijker. Dat maakte dat 

ik me vanzelf ziek begon te voelen. Ik mocht mijn bed niet meer 

uit, mijn armen en benen werden zo strak door mijn moeder 

ingezwachteld dat ik er geen gevoel meer in had en amper kon 

bewegen. Ik had een blaaskatheter en een neussonde, kreeg op het 

laatst geen eten meer. In het begin kon ik de pillen nog tellen: zeven 

pillen, om de vier uur. Eenentwintig per dag. Later vermorzelde 

mijn moeder ze in een vijzel en stopte ze in mijn sonde.

Al die jaren dat ik in bed werd gehouden fantaseerde ik over de prins 

op het witte paard die me zou komen redden. Die fantasiewereld, 

het dissociëren, is een redmiddel voor me geweest. Het was mijn 

manier om aan de werkelijkheid te ontsnappen. Op het laatst 

dissocieerde ik dag en nacht. Niet alleen door de zware medicatie 

die mijn moeder me toediende, maar ook omdat ik zo bang was 

om dood te gaan. In het reliëf van het behang zag ik figuren, daar 

verzon ik van alles omheen. 

CAMERA
Op mijn veertiende werd ik met spoed uit huis geplaatst. Eindelijk 

was er een arts die alarm sloeg en doorpakte. Ik werd opgenomen 

in het ziekenhuis en bewaakt door een camera. Ik was erg in de 

war, moest afkicken van alle medicijnen. Heel langzaamaan leerde 

ik weer zinnen maken, woorden terugvinden. Mijn ouders kwamen 

nog wel langs, maar konden niet veel meer doen vanwege die 

camera. Lichamelijk gezien ging het steeds beter met me, maar 

ik sliep niet meer, had geen trek in eten. Het idee dat mijn ouders 

langskwamen, verstikte me. Ik heb toen gezegd dat ik ze niet meer 

wilde zien. Het contact werd verbroken, en helaas ook dat met mijn 

zus. Achteraf vind ik dat het allerergste: dat ik ben gered en zij niet. 

PTSS
Ik heb zes jaar lang ingezwachteld gezeten, anderhalf jaar lag ik 

plat in bed. Mijn lichaam heeft veel meegemaakt en is als kind 

weinig ontwikkeld. Ik heb een gebrekkige motoriek, kan nog 

steeds niet goed fietsen. Ook geestelijk heb ik veel gemist, zoveel 

informatie en kennis. Soms had ik zes zinnen nodig om te vertellen 

welk woord ik bedoelde. 
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‘ VAN MIJN MOEDER 
MOEST IK ZEGGEN DAT 
IK ME ZIEK VOELDE, 
DAT IK BUIKPIJN HAD 
OF NIET MEER GOED 
KON LOPEN’
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Patries Worm werkt sinds 2007 als vertrouwensarts, 

voorheen bij het Advies en meldpunt Kindermishandeling 

en sinds 2015  bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Daarvoor 

werkte ze als kinderarts. In haar ‘vrije tijd’ doet Worm in 

het Erasmusziekenhuis in Rotterdam promotieonderzoek 

naar Münchhausen by Proxy (MbP). ‘Dat doe ik’, vertelt 

ze, ‘omdat ik in de praktijk bij een aantal casussen vastliep 

bij de bescherming van kinderen op de langere termijn. Dat 

frustreerde me.’ 

Nederland kent geen richtlijnen voor artsen als het gaat om MbP. 

Daar komt bij dat er in ons land nauwelijks onderzoek wordt gedaan 

naar de daders/moeders, er voor hen onvoldoende gespecialiseerde 

hulp is en dat ze maar zelden worden veroordeeld voor hetgeen ze 

hun kinderen hebben aangedaan. Worm: ‘Kinderen die slachtoffer 

zijn van MbP zitten nog te verstopt. We zien ze wel, bij de dokter, 

bij de psycholoog, onder het schoolverzuim, et cetera, maar we 

missen vaak de werkelijke reden van hun klachten. We moeten 

ze, door preventie en door een betere samenwerking tussen de 

diverse professionals, eerder in beeld krijgen. En door zelf na te 

denken. Diagnoses worden nu van elkaar overgenomen. Schrijft de 

ene dokter dat een kind epilepsie heeft, dan neemt de volgende 

arts dit over, zonder de gestelde diagnose nog eens onder de loep 

te nemen en onverklaarbare klachten nader te onderzoeken. Dat 

moet anders.’

ANDERS DENKEN
Worm pleit voor een andere mindset bij professionals. ‘We moeten 

anders gaan denken als het gaat om medisch onverklaarbare 

klachten. Simpeler denken. Neem het verhaal van die baby die maar 

niet wilde groeien. Het kind werd in vier verschillende ziekenhuizen 

onderzocht, maar niemand kon de oorzaak, de achterliggende 

ziekte, vinden. Uiteindelijk bleek de oplossing voor het niet groeien 

simpel: de moeder zegt het kind zes flesvoedingen te geven, 

maar gaan die flessen ook daadwerkelijk in het kind? Vanaf dat 

moment heeft een verpleegkundige de flesvoeding gegeven en het 

kind begon te groeien.’ Achteraf bleek dat moeder de flesvoeding 

verdunde met water. Worm geeft nog een voorbeeld: ‘Een meisje 

belandde met een coördinatiestoornis in het ziekenhuis, maar de 

oorzaak werd niet gevonden. Uiteindelijk werd er een urinetest 

gedaan. Daarin zaten stoffen van medicijnen die ze door haar 

moeder kreeg toegediend.’

‘Luister naar je onderbuikgevoel’, zegt Worm. ‘En denk eerder aan 

MbP. Je bent de zoveelste dokter, de zoveelste psycholoog, het 

ziektebeeld blijft onverklaarbaar... Het is belangrijk om ook andere 

ervaringen mee te nemen, die van de school bijvoorbeeld. Daar is 

het kind een aantal uren per dag, zonder ouders. Wat als dat jochie 

daar wel gewoon rondrent, terwijl hij bij jou in de spreekkamer in 

een rolstoel zit? Door samen te werken, en door te kijken naar hoe 

het kind zonder de ouders functioneert, krijg je dingen helder.’

AANDACHT
In zo’n 80 tot 90 procent van de MbP-gevallen is de moeder de 

dader. ‘We zien bij hen vaak een voorgeschiedenis van mishandeling 

en verwaarlozing’, zegt Worm. ‘Ze zijn zelf beschadigd, telden nooit 

mee en nu – met een ziek kind – doen ze dat ineens wel. Het gaat 

hen om de aandacht. Je ziet deze ouders vaak op social media waar 

ze uitgebreid vertellen over de ziektegeschiedenis van hun kind. Ze 

schrijven blogs, laten zich interviewen. Om de buitenwereld te laten 

zien hoe zwaar ze het hebben.’ 

Nog een belangrijk kenmerk: deze vrouwen zijn vaak medisch 

onderlegd. Worm: ‘Op internetsites kun je tegenwoordig uitgebreid 

lezen hoe een epileptisch insult gaat of wat de klachten zijn bij een 

maagpassagestoornis. Daar maken deze vrouwen gebruik van. Ze 

zijn niet dom, kunnen goed manipuleren en zijn in staat om mensen 

om zich heen te genereren die meegaan in hun verhaal. Ze doen er 

alles aan om in de medische molen te blijven en komen keer op keer 

met nieuwe klachten. De opluchting bij een negatieve uitslag blijft 

uit. Je verwacht dat ze denken: fijn, mijn kind heeft geen ernstige 

ziekte. Maar nee.’ 

LOYALITEITSCONFLICT
Voor de kinderen kan het heel lastig zijn. Worm: ‘Ze zitten in 

een loyaliteitsconflict. En ook zij kunnen gaan geloven dat ze 

daadwerkelijk ziek zijn en ontwikkelen klachten. Want: de dokter 

zegt het en er wordt geopereerd. Dat geeft bevestiging. Dan krijg 

je een dynamiek van wat is nu echt en wat niet? Niemand weet ’t 

meer.’ Echt of niet, de gevolgen van MbP voor kinderen zijn enorm. 

Worm somt op: ‘Hechtingsproblematiek, PTSS, laag zelfbeeld, 

faalangst, concentratieproblemen, vertrouwensproblemen, be-

perkte motoriek en zo kan je doorgaan. Deze kinderen zijn vaak 

levenslang slachtoffer.’    
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Om alles te kunnen inhalen, heb ik jarenlang bijlessen gehad. Dat 

vond ik heerlijk. Het was een droom die uitkwam. Praten over 

mijn verleden wilde ik niet. Pas toen ik op mijn zesentwintigste 

een veilige relatie kreeg, besefte ik wat er allemaal met me was 

gebeurd. Vreselijk. Ik durfde niet meer naar buiten, had angst- en 

paniekaanvallen. Ik werd continu getriggerd; in het verkeer, op het 

werk. Ik had een posttraumatische stressstoornis en moest gaan 

verwerken. 

DOSSIERS
Om dat te kunnen heb ik al mijn ziekenhuisdossiers opgevraagd. 

In de academische ziekenhuizen waar ik ben behandeld, hadden 

ze mijn gegevens nog. Die waren confronterend. Ik heb vreselijk 

veel moeten ondergaan, heel pijnlijke onderzoeken. En dat terwijl 

ik een gezond kind was. De grootste klap kreeg ik toen een arts 

me uitlegde wat Vesparax was, een van de middelen die ze in mijn 

bloed vonden toen ik uit huis ben geplaatst. Het is een middel om 

een leven te beëindigen, zei ze tegen me. Dat kwam keihard binnen. 

Zoiets zie je in horrorfilms. Hoe is mijn moeder ooit aan dat middel 

gekomen? Toen ik een paar jaar geleden met mijn psycholoog naar 

mijn toenmalige huisarts ging om hem ernaar te vragen, zei hij: "als 

je mij komt beschuldigen dat ik die Vesparax heb voorgeschreven, 

is daar het gat van de deur." Einde gesprek.

Toen ik mijn dossiers teruglas, zag ik dat kinderartsen al op mijn 

derde  vonden dat ik uit huis geplaatst moest worden omdat er iets 

mis was met het gedrag van mijn moeder. Een van de artsen heeft 

elke keer in haar brieven gezet dat mijn ouders geen psychische 

hulp wilden en dat ze de consequenties daarvan aan hen overliet. 

Waarom is er niet doorgepakt? Waarom gingen al die artsen zo mee 

in het verhaal van mijn moeder? Waarom kreeg ik die neussonde? 

Waarom hebben ze niet uitgezocht waar die maagbloedingen 

vandaan kwamen? Waarom keken ze niet verder? Dat begrijp ik 

niet.

STEMPEL 
Negen jaar lang heb ik drie dagen in de week therapie gevolgd 

om mijn verleden te kunnen verwerken. Ik kan er nu normaal 

over praten, maar ik ervaar nog steeds de gevolgen van wat mij 

is aangedaan. Het lukt me niet om fulltime te werken; zowel 

lichamelijk niet als geestelijk. Dat vind ik moeilijk te accepteren. 

Ik wil geen stempel met “je kunt het niet”. Dan hoor ik bijna m’n 

moeder weer praten: zie je nou wel! 

Lang ben ik bang geweest dat ik net zoals zij zou worden. Kinderen 

krijgen durfde ik niet aan, bang dat ik de paniek op ze overbreng. 

Wat als mijn kind koorts heeft? Moet ik dan wel of niet naar de 

dokter? Het moment dat ik zeker wist dat ik niet op mijn moeder 

lijk, was toen mijn vriend een operatie moest ondergaan. Ik huilde 

om hem. En toen wist ik het: ik ben anders.

Gelukkig heb ik mijn verleden kunnen omzetten naar iets positiefs. 

Ik heb een boek geschreven over mijn ervaringen en ik heb de 

stichting StOMbP opgericht. We geven lezingen, voorlichting en 

ontwikkelen verdiepingstrainingen over Münchhausen by Proxy. 

Die stichting is mijn missie. Wij helpen professionals, en zo helpen 

we de kinderen. Dat is mooi. Ik wil het beste van mijn leven maken, 

ervan kunnen genieten.’

Münchhausen by proxy
Waar bij het syndroom van Münchhausen de 

volwassene zichzelf bij een arts presenteert met valse 

of zelf veroorzaakte symptomen, gebeurt dit bij het 

Münchhausen by Proxy-syndroom via het kind. De 

primaire verzorger, in de meeste gevallen gaat het om 

de moeder, is de “Proxy”, de volmacht, die het kind ziek 

maakt of het met gesimuleerde symptomen bij de dokter 

brengt. De ene ouder gaat daarin verder dan de ander; van 

het kind verbieden om te sporten tot het in stand houden 

van infecties en het toedienen van onnodige medicatie.

Exacte cijfers zijn er niet. Het zou gaan om rond de 60 

gevallen per jaar, maar diverse professionals die zich 

hierover hebben uitgesproken, zeggen dat dit een zware 

onderrapportage is. 

Münchhausen by Proxy wordt ook wel Medical Child 

Abuse genoemd. Ook wordt de term Pediatric Condition 

Falsification (PCF) gebruikt, als diagnose bij het kind.

Bron: www.stombp.nl

Leestips
•  Je bent een verschrikkelijk kind – Nina Blom

•  Valse salie – Roos Boum

•  Verziekt – Julie Gregory

VERTROUWENSARTS PATRIES WORM: 

‘ KINDEREN DIE SLACHTOFFER ZIJN VAN 
MÜNCHHAUSEN BY PROXY ZITTEN NOG TE 
VERSTOPT’
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VIEL HET 
KWARTJE’
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De ruzies werden soms zo heftig, dat hij dreigde mij en 

Jayrell wat aan te doen.  

Mijn moeder maakte zich zorgen en nam contact op 

met Veilig Thuis, waar Joshua al bekend was door 

problemen met zijn ex en zijn kindje uit die relatie. 

De hulpverleners die onze situatie beoordeelden, 

namen de bedreigingen heel serieus. Toen is besloten 

dat hij de baby niet zonder toezicht mocht zien. Dat 

is allemaal buiten ons om geregeld en dat was heel 

zwaar. Niemand begreep hem. Ik maakte me totaal 

geen zorgen: het waren maar woorden. Maar daar 

dachten mijn ouders en de professionals anders over. 

De spanningen liepen op. Joshua begon tijdens de 

bezoekregeling ruzie te maken, te dreigen. Hij zei dat 

hij me zou opzoeken en me wat zou aandoen. 

Jayrell was acht maanden toen de dreiging wel heel 

serieus werd. Er werd een gezinsvoogd aangesteld die 

besloot dat het voor Jayrell niet veilig was. Hij heeft 

toen drie maanden in een pleeggezin gewoond. Wat 

vond ik dat vreselijk.’ 

‘Een jaar geleden kreeg ik de keus. Optie één: samen 

met Jayrell op een beveiligde plek bij Fier wonen en 

werken aan een veilige toekomst. Optie twee: mijn 

kindje zou in een pleeggezin blijven. Ik ben samen met 

Jayrell naar Fier gegaan. Hier zit ik bij Evi, waar jonge 

moeders met hun kinderen, die te maken hadden 

met geweld, hulp krijgen. We krijgen behandeling en 

begeleiding. Bij Evi besteden we veel aandacht aan de 

hechting. De spoeduithuisplaatsing heeft een grote 

impact gehad op Jayrell en mij. 
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‘ALS MENSEN ZEIDEN DAT 
HIJ NIET GOED VOOR ME 
WAS EN IK HEM UIT MIJN 
LEVEN MOEST BANNEN, 
DACHT IK: DAT BEPAAL IK 
ZELF WEL!’

DIANA (21) IS OP HAAR ACHTTIENDE MOEDER 
GEWORDEN VAN ZOONTJE JAYRELL. HAAR 

EX-VRIEND EN VADER VAN JAYRELL WAS 
AGRESSIEF EN DREIGDE HEN IETS AAN TE 

DOEN. IN VEILIGE OPVANG EVI LEERT DIANA 
KEUZES TE MAKEN DIE GOED ZIJN VOOR 

HAAR EN HAAR ZOONTJE. ‘IK BEN KLAAR 
VOOR EEN LEVEN ZONDER GEDOE.’ 

‘Ik was zestien toen ik Joshua leerde kennen. Hij was 

zes jaar ouder, maar dat leeftijdsverschil bestond voor 

ons niet. We waren hartstikke verliefd en droomden 

al snel over een mooie toekomst samen. Ik heb altijd 

gezegd dat ik jong moeder wilde worden. Mijn ouders 

namen dat denk ik niet zo serieus. Maar Joshua wilde 

ook graag een kindje en toen ik 18 was besloten we 

ervoor te gaan. Ik woonde nog bij mijn ouders, maar 

was bijna altijd bij Joshua. 

Vrijwel meteen was ik zwanger. Joshua en ik waren 

heel erg blij. Mijn familie moest – op z’n zachtst 

gezegd - wennen. En dat zorgde voor spanningen. 

Met die spanningen kon Joshua niet omgaan. Hij 

werd zo boos! De ruzies met mijn ouders liepen op en 

ook naar mij toe werd hij agressief. Veel heftige ruzies. 

Ik wist dat het door de spanning kwam en zag nog 

steeds de jongen op wie ik zo verliefd was. Maar mijn 

ouders vertrouwden het niet. Ze waren bang dat het 

uit de hand zou lopen. 

Ondertussen ging het met de zwangerschap heel 

goed. De baby groeide prima. In het najaar werd 

Jayrell geboren. Wat een heerlijk mannetje. Ik was zo 

verliefd! Omdat Joshua in een klein flatje woonde, ben 

ik met de baby bij mijn ouders gaan wonen.

Joshua kwam een paar keer per week langs. De 

spanningen tussen ons bleven en er waren veel ruzies. 
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Ik heb daarin veel moeten verwerken. Door de hulp die we krijgen, 

herstelt de band. Maar werken aan een veilige toekomst is 

makkelijker gezegd dan gedaan. Lange tijd vond ik dat mensen 

Joshua verkeerd beoordeelden. Ik zag vooral de mooie momenten 

en ik hield van hem. Als mensen zeiden dat hij niet goed voor me 

was en ik hem uit mijn leven moest bannen, dacht ik: “Dat bepaal 

ik zelf wel!” Ik hield lange tijd contact met hem, maar na weer een 

bedreiging, viel bij mij ineens het kwartje. Alsof ik plotseling met 

andere ogen kon zien hoe slecht hij ons behandelde en hoe gevaarlijk 

de situatie voor ons was. Ik heb toen aangifte tegen hem gedaan. En 

heb het contact definitief verbroken.

Ondertussen ben ik een nieuwe jongen tegengekomen die heel lief 

is voor mij en Jayrell. Hij is compleet het tegenovergestelde. Bij hem 

hoef ik niet op mijn tenen te lopen om agressie te voorkomen. Dat is 

voor mij echt wennen. Ik leer nu om open te zijn en kan mezelf zijn. 

Heerlijk is dat! En nu mijn hoofd niet meer zo druk is door de ruzies 

met Joshua, ben ik voor Jayrell een veel rustiger moeder. Ik ben niet 

meer zo fel naar hem toe en heb meer tijd en ruimte in mijn hoofd 

voor hem. Daardoor gaat het met hem ook goed. Ik kan veel meiden 

uit de groep tips geven en denk graag met ze mee. Ik hoop dat ik 

door mijn ervaringen aan hen kan laten zien hoe goed het is om te 

breken met een vriend die slecht voor je is.’ 

‘Het moederschap gaat me goed af. Wel merk ik dat het nu lastiger 

wordt. Jayrell begint echt een peuterpuber te worden en dat vraagt 

veel opvoedvaardigheden. Gelukkig hebben de medewerkers van 

Fier goede tips voor me, waar ik echt veel aan heb.  Het gaat me 

ook steeds makkelijker af. En het gaat nu zo goed dat we - ik, mijn 

mentor bij Evi, ouders én gezinsvoogd -  het er met elkaar over 

eens zijn dat ik klaar ben voor een eigen huisje. Ik kijk uit naar een 

positieve toekomst. Met een eigen plek voor mij en mijn zoontje. En 

met een vriend die lief voor me is, zonder gedoe. 

Of ik weer zou kiezen voor het moederschap op zo’n jonge leeftijd? 

Ja, ik denk het wel. Maar misschien had ik er wat beter over moeten 

nadenken. Want het leven is op sommige punten wel een stuk 

ingewikkelder geworden.’    

Jaarlijks komen er 7.000 tot 8.000 kinderen in de vrouwenopvang of maatschappelijke 

opvang terecht. Kinderpostzegels zet zich al jaren in voor deze kinderen, de laatste jaren 

met een programma genaamd Veilige Toekomst. Samen met Adessium Foundation 

maken we ons hard voor een kindvriendelijke leefomgeving, ondersteuning van 

kinderhulpverleners en directe steun aan deze kinderen.  Zo kan Fier dit jaar, mede 

dankzij de steun vanuit dit programma, gezinsappartementen realiseren voor vrouwen 

met kinderen die een veilige plek nodig hebben. 

De afgelopen jaren heb ik meerdere opvanglocaties bezocht door heel Nederland. Van 

Limburg tot Groningen en van Zeeuws-Vlaanderen tot Friesland. Ik reisde met de trein 

en de bus, met ons boekje Veilige Toekomst onder de arm. Daarin staan stevige cijfers: 

kinderen in de opvang hebben gemiddeld 7 nare levensgebeurtenissen meegemaakt. 

Van deze kinderen is 40% depressief, bijna een derde heeft een posttraumatische 

stressstoornis (PTSS). 

Maar als iemand mij vraagt naar de kinderen in de opvang, vertel ik liever over hun 

ervaringen dáár. Over het meisje in Leiden, dat op de gang moest wachten terwijl haar 

moeder de intake deed over wat zij en de kinderen hadden meegemaakt. De jongen 

in Tilburg, die leeftijdsgenoten miste in de opvang en zich heel eenzaam voelde. Het 

meisje in Groningen dat zich na haar traumabehandeling veel rustiger voelde en graag 

een konijn wilde als ze een eigen huis kreeg. Het meisje in Zwolle, dat haar hondje een 

dag lang heeft verstopt in de douche van de opvang, omdat ze hem zo miste. De jongen 

in Utrecht die ’s nachts niet alleen naar de wc op de gang durfde omdat hij met veel 

onbekende volwassenen samenwoonde. 

Ja, er valt in de Nederlandse opvangvoorzieningen nog veel te verbeteren. Gelukkig 

sprak de Tweede Kamer onlangs uit dat er begeleiding nodig is voor elk kind in de 

opvang en dat deze kinderen gezien moeten worden als zelfstandige cliënt. Een heel 

mooie stap! Want het gaat hier om kinderen met een eigen gezicht, een eigen stem. 

Kinderen die een eigen verhaal hebben en niet alleen figureren in het verhaal van hun 

ouders. 

Karin Matthijsse
Het boekje ´Veilige Toekomst: doen wat nodig is voor kinderen in de opvang´ is gratis 

te downloaden via www.veiligetoekomst.nl.

KARIN MATTHIJSSE is coördinator 

van het programma Veilige Toekomst, 

Stichting Kinderpostzegels

column
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‘IK LEER NU OM OPEN TE 
ZIJN EN KAN MEZELF 
ZIJN. HEERLIJK IS DAT!’

‘ KINDEREN IN 
DE OPVANG 
HEBBEN  
GEMIDDELD 7 
NARE LEVENS- 
ERVARINGEN 
MEEGEMAAKT’

EEN EIGEN 
STEM
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‘ SCHOKKEND HOE JONG DE SLACHTOFFERS 
VAN SEKSUELE UITBUITING ZIJN’WATCH Nederland heeft een vliegende start gemaakt. Bijna 

iedere dag melden ongeruste burgers zich met signalen over 
seksuele uitbuiting van minderjarigen. Projectleider Carolien 
Kooi weet het zeker: over tien jaar is de loverboy passé.  

NOODZAAK
‘De eerste zaak werd al aangemeld voordat WATCH Nederland 

officieel van start was. Dat laat de noodzaak zien van dit initiatief. 

Twee weken na de opening hadden we al 26 signalen, waarvan 

vier dusdanig serieus dat ze zijn overgedragen aan de politie. Drie 

loverboyzaken en een zaak waarbij een oudere man via een online 

spel contact zoekt met jonge kinderen.’ 

ONDERBUIKGEVOEL
‘WATCH Nederland is laagdrempelig. Waar de politie een aangifte 

en veel concrete bewijzen nodig heeft voor verder onderzoek, 

kunnen we bij WATCH al aan de slag met vermoedens van seksuele 

uitbuiting. Ja, ook dat nare onderbuikgevoel van een moeder die 

geen contact meer krijgt met haar tienerdochter nemen we serieus.’

INFORMATIE 
‘Alles begint met het verzamelen van de juiste informatie. Wat 

is er gebeurd? Wie zijn er betrokken? Hoe meer informatie we 

hebben, hoe meer aanknopingspunten er zijn om op door te zoeken. 

Accounts op social media, telefoonnummers, kentekens, plaatsen, 

adressen en noem maar op. We vullen samen met de melder een 

uitgebreid formulier in. Dat gaat vervolgens naar onze observatie- 

en actie-unit, waar alle aanwijzingen verder worden onderzocht.’

ONGERUSTHEID
‘Ik kan de ongerustheid van de melders voelen. Ouders die niet 

weten waar hun tienerdochter is, broers die hun zusje zien afglijden. 

Hartverscheurend. Ze hebben vaak geen idee wat ze moeten doen, 

hebben al bij diverse instanties aangeklopt, maar hebben niet het 

idee dat er iets gebeurt. In veel gevallen zien ze WATCH als een 

soort laatste redmiddel.’

WE ZOEKEN MET JE MEE
‘Als je tegen dichte deuren aanloopt, is het fijn dat WATCH luistert 

en actief mee kan zoeken. We staan de mensen die bij WATCH 

aankloppen bovendien bij met raad en daad: geef ons de juiste 

informatie en we zoeken met je mee. Heel fijn dat we dat kunnen 

doen.’

STAPJE TERUG
‘Vanuit WATCH werken we intensief samen met de politie en de 

regionale meldpunten. Hebben wij genoeg aanwijzingen verzameld, 

dan dragen we het dossier aan de politie over. We doen dan bewust 

een stapje terug zodat we hun speurwerk niet in de weg zitten. 

Dat betekent overigens niet dat we zo’n zaak helemaal loslaten. 

We houden vinger aan de pols: is er vooruitgang? Is er nieuws? 

En we houden natuurlijk contact met de mensen die ons hebben 

ingeschakeld, in veel gevallen de ouders. We willen laten zien dat 

we er voor ze zijn.’

24/7
‘Dat we dag en nacht bereikbaar zijn is een voordeel. Soms doen 

mensen er dagen, weken over om de stap te zetten om te bellen. 

Als de beslissing om hulp te zoeken eenmaal genomen is, moet je 

er gelijk voor ze kunnen zijn.’

SCHOKKEND
‘Ik vind het schokkend hoe jong de slachtoffers van seksuele 

uitbuiting zijn. We krijgen signalen binnen over kinderen van elf jaar 

die online seksueel getinte gesprekken voeren of contact hebben 

met een loverboy. Wat zit daar achter, vraag ik me dan af.’ 

DOEL
‘Als het aan mij ligt, is de loverboy in Nederland over tien jaar 

verdwenen. Tegen die tijd zien mannen af van seks met minderjarigen 

omdat het tot ze is doorgedrongen hoe ernstig de gevolgen zijn. 

Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de slachtoffers. Rechters 

hebben meer kennis van zaken en snappen dat "ze deed zich voor 

als 18" niet meer opgaat. Ze snappen bovendien dat de druk op de 

slachtoffers groot is en dat die niet zomaar kunnen weglopen van 

hun pooier. Het gevolg? Hogere straffen!’   

WATCH Nederland krijgt steun van de Nationale Postcode Loterij 

en Janivo Stichting.

WATCH NEDERLAND
WATCH Nederland wil, in samenwerking met regionale 

meldpunten en de opsporing, de vraag naar seks met kinderen 

stoppen en de personen die kinderen en kwetsbare jeugdigen 

seksueel uitbuiten en misbruiken ontmoedigen en frustreren. 

Bij WATCH Nederland kunnen ouders, verzorgers, familie, 

vrienden, kennissen en ieder ander die vermoedt dat een 

minderjarige slachtoffer is van een loverboy, hun signalen 

delen. Als het signaal uiteindelijk voldoende aanknopings-

punten heeft, draagt WATCH de zaak over aan de observatie- 

en actie-unit, aan de politie of het Openbaar Ministerie. 

WATCH Nederland is 24/7 bereikbaar per mail en per telefoon.

OBSERVATIE- EN ACTIE-UNIT 
De observatie- en actie-unit van WATCH Nederland volgt 

signalen op en doet zowel online als offline onderzoek naar 

loverboypraktijken. Forensische onderzoekers zoeken online 

met webcrawlers naar verdachte advertenties en sporen 

met nepprofielen op social media, fora en in chatrooms 

ronselende loverboys op. De unit onderhoudt contacten met 

mensenhandelspecialisten bij de Nationale Politie en zoekt de 

samenwerking met regionale meldpunten. 

MELDEN@WATCHNEDERLAND.NL

088 208 00 44

Noodzakelijk kwaad
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MOOI, 
MOOIER, 
MOOIST

FIER IN DE WERELD:

‘Ik wil graag een tekening maken waar kinderen van gaan 

glimlachen.’ Zomaar een idee van Cynthia, één van de meiden 

van Fier, tijdens een inspiratiesessie over het verbeteren van de 

wereld. Een week later ligt er daadwerkelijk een tekening op tafel 

en twee weken later is het kunstwerk verwerkt op een wit doek en 

zijn de eerste ‘glimlach-ansichtkaarten’ in de maak. Niet veel later 

krijgt het schilderij een prominente plek in het Ronald McDonalds 

Huis in Groningen en zijn de kaarten verstuurd naar alle Ronald 

McDonalds vestigingen in Nederland. Het verhaal van Cynthia 

staat symbool voor de impact van één simpele vraag. Namelijk 

bewust nadenken over de ware betekenis van het leven - lief zijn 

voor elkaar - en daar ook naar handelen. De vraag opent deuren die 

anders misschien gesloten waren gebleven. Zo ontdekte Cynthia 

dat ze écht talent heeft – verschillende kunstwerken zijn inmiddels 

geboren – en besefte vrijwilliger Jacco Boomsma die haar hielp bij 

de uitvoering van deze actie wat de uitdrukking ‘Een kleine moeite, 

groot gebaar’ betekent. Jacco: ‘Door je een paar uur vrijwillig in te 

zetten voor een project, kun je daadwerkelijk iemand helpen, een 

bijdrage leveren aan een positief moment en samen wat kleur en 

vrolijkheid geven aan de wereld.’ 

PUURHEID
De vraag ‘Hoe maak jij de wereld een stukje mooier?’ is verwerkt 

in een project met de titel Fier in de Wereld. Ruim veertig meiden, 

dertig vrijwilligers en een flink aantal bedrijven en maatschappelijke 

organisaties werkten het afgelopen jaar mee aan dit project. Stuk 

voor stuk leverden ze een belangrijke bijdrage aan het mooier 

maken van de wereld. ‘Moderne hulpverlening noemen we het 

bij Fier’, vertelt projectleider Sonja Onclin. ‘Door dit project 

komen de meiden uit hun slachtofferrol en ontdekken ze samen 

met vrijwilligers hun eigen kracht. Het unieke aan dit project? De 

puurheid! De ideeën komen écht uit de meiden zelf. Het proces, van 

het bedenken tot het uitwerken van het plan, verloopt daardoor heel 

natuurlijk. We hoeven de meiden bijna nooit achter de broek aan 

te zitten. Daarnaast zien we dat het project een positieve invloed 

op de toekomst van onze meiden heeft. Neem bijvoorbeeld Mirte. 

Zij ging hardlopen voor de organisatie Dance4life. Vier maanden 

lang trainde ze twee keer per week met haar hardloopmaatje voor 

een runevent in Leeuwarden. Ze wierf ruim zevenhonderd euro aan 

sponsorgeld en haalde als jongste deelnemer, ze was vijftien jaar, 

de finish. Dance4life nodigde het meisje uit op het hoofdkantoor in 

Amsterdam. Daar waren ze zo onder de indruk van haar wilskracht 

dat ze besloten contact met haar te houden. Wie weet levert het 

haar in de toekomst een baan op bij deze organisatie.’ 

STAPJE VOORUIT
Fier in Wereld werpt dus positieve vruchten af voor de toekomst. 

Maar heeft het ook effect op de verwerking van het verleden? 

Fier-behandelaar Willianne Veldman: ‘Wij zien de meiden 

groeien door projecten als Fier in de Wereld. We kunnen enorm 

inzetten op traumaverwerking, maar als een meisje geen doel of 

toekomstperspectief in haar leven heeft, is de behandeling voor 

niets geweest. Werken aan een positieve toekomst is dus heel 

belangrijk.’ GZ-psycholoog Patricia Beets voegt toe: ‘Projecten als 

Fier in de Wereld kunnen een waardevolle afleidingsmanoeuvre zijn 

tijdens zware EMDR-behandelingen. De ene dag verwerk je een 

zwaar verleden, de andere dag ga je voor een positieve toekomst. 

Deze balans kan je letterlijk en figuurlijk op de been houden én een 

stapje vooruit helpen.’    

Hoe maak jij de wereld een 
stukje mooier? Tientallen 
meiden van Fier gingen het 
afgelopen jaar samen met 
vrijwilligers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties 
aan de slag met deze vraag. 
Moderne hulpverlening 
noemen wij dat bij Fier. Samen 
verbeteren we de wereld. 

Deze bedrijven en maatschappelijke 

organisaties maakten de wereld samen 

met de meiden van Fier en vrijwilligers het 

afgelopen jaar een stukje mooier: 

Destillateur Lucas Bols

Dance4life

Ronald McDonalds Huis Groningen

Erikjan Koopmans Photography

Met Verve

Medisch Centrum Leeuwarden

Azc Sint Annaparochie

Poiesz Supermarkten

Activiteitencentrum Orca

Congrescentrum Logacom

It Erfskip Leeuwarden

Dierenasiel De Wissel

Politie Fryslân

Televisieomroep BNN 

D-Drive Leeuwarden

Stichting Peter Pan

Friesland College

Dijkstra Draisma

Wil jij samen met de meiden 
van Fier de wereld mooier 

maken? We zoeken regelmatig 
enthousiaste vrijwilligers 

en betrokken organisaties. 
Neem voor meer informatie 

contact op met Sonja Onclin via 
participatie@fier.nl

Lola en Doortje organiseerden een  

theaterworkshop voor arme kinderen 

Marit en Renate maakten  

een filmpje over huiselijk geweld

Wilma schreef  

gedichten voor social media

Fatima en Rachida maakten educatieve 

goodybags voor vluchtelingen 

Sanne kookte voor de politie

Lisa organiseerde een  

feest voor War Child
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BNN-presentator Nathan de Vries 
schoof meerdere malen aan tafel 
bij zeven Asja-meiden om een Fier 
in de Wereld-plan uit te werken. 
Deze meiden schreven een brief 
over wat hen is overkomen en zijn 
samen met Nathan op zoek gegaan 
naar dé manier om hun boodschap 
over te brengen. Het moest een film 
worden!

En niet zomaar een film. Nee, alleen de leukste 

bekende Nederlanders moesten hierin een rol 

krijgen. En dus trok Nathan de afgelopen maanden 

samen met de nieuwe Fier-crew door heel 

Nederland om bekende Nederlanders te filmen, 

die stem geven aan de woorden van deze jonge 

slachtoffers van geweld. Het filmpje wordt deze 

zomer gelanceerd.

60 | FIER!

THE MAKING OF...

Nathan de Vries en presentator 

Dennis Weening maken een vuist 

tegen mensenhandel. #Stoeremannen 

Het eerste filmpje zit erop. En dat was best 

spannend. Maar wat deden de meiden het goed. 

Voice-winnares Julia Zahra is geschokt. ‘Ik besef 

nu dat ik heel weinig weet over mensenhandel.’ 

Yes! De mail voor de bekende Nederlanders is klaar om te 

versturen! Nathan zet zijn netwerk in. En nu duimen dat de 

sterren een gaatje in hun overvolle agenda hebben. 

Wauw wat een primeur! 

De meiden van Fier krijgen als eerste de nieuwe single 

van Brace te horen! De beats knallen door de speakers. 

Nathan vertelt in tv-programma Koffietijd 

over het plan. Alle lof gaat naar de meiden. ‘Zij 

hebben het script geschreven. Ik help ze alleen 

maar.' Een ware held die Nathan!

‘Ik kon zelfs thuis niet mezelf zijn.’ Zangeres Sanne 

Hans van Miss Montreal is zichtbaar ontdaan als ze 

voor de camera de woorden uitspreekt die de meiden 

op papier hebben gezet. 
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BN'ERS VERWOORDEN 
BOODSCHAP FIER-MEIDEN
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Fier is voor mij een 
prachtig woord: trots, 

rechtopstaand, met een 
randje onverzettelijkheid 

in die trots.

FIER IS EEN 
ORGANISATIE 

OM FIER OP TE ZIJN!

Ik kom uit ‘de zuidelijke 
Nederlanden’, voor ons is 
Antwerpen dichterbij dan 
Leeuwarden, en ik heb 
in het begin van mijn 
loopbaan enige tijd in  
België gewoond en gewerkt. 
Fier heeft voor mij een ‘Belgisch’ 
tintje gekregen.

Fier staat dichtbij 
de belangen en de 

vertegenwoordiging van 
belangen van kwetsbare 

mensen: meisjes, jongens, 
mannen en vrouwen. Met 
trots op de kennis en de 

overtuiging. Weerbaarheid 
en groei als heel groot 

belang.

Lian Smits is directeur van Kompaan en De Bocht, een  
organisatie die hulpverlening biedt aan kinderen, jeugd, vrouwen, 
mannen en gezinnen die te maken hebben met geweld in 
afhankelijkheidsrelaties. We vroegen haar waar zij fier op is.

ALS IK NAAR MIJN PRIVÉLEVEN 

KIJK, BEN IK FIER OP MIJN 

ZOON VAN 24. HIJ IS EEN 

MOOI MENS MET AMBITIE, 

MAAR OOK MET RUST 

EN EIGENHEID. TOEN 

HIJ WERD GEBOREN 

GUNDE IK HEM 

ZO DAT HIJ MET 

ZELFVERTROUWEN 

EN EIGENWAARDE 

‘GROOT’ ZOU WORDEN. 

UITEINDELIJK IS DAT DE 

ALLERBESTE BASIS VOOR 

ALLES WAT JE TEGENKOMT IN 

JE LEVEN.

IN MIJN WERK BEN IK FIER 

OP HET ZELF BLIJVEN 

DENKEN, WAT IK BIJ 

HEEL VEEL VAN MIJN 

COLLEGA’S ZIE EN ENORM 

WAARDEER. VAKMANSCHAP 

GECOMBINEERD MET 

VERANTWOORDELIJKHEID IS 

EEN BELANGRIJKE PIJLER IN 

ONS WERK.

Als een Belg ergens 
fier op is dan zit er een vleugje 
beminnelijkheid in dat woord, terwijl 
de onverzettelijkheid en de trots blijft.  
Daar hou ik van: beminnelijke 
onverzettelijkheid. 

’s Nachts word ik regelmatig badend in het zweet 
wakker. Dan beleef ik alles opnieuw. Wat ik het ergste 
vind, is dat geen enkele man zich om mij bekommerde. 
Soms lag ik hevig te beven of te huilen. Ze deden alsof 
ze het niet zagen, waren alleen maar bezig met hun 
eigen lust.

Dit is het verhaal van Daphne die droomde van een carrière als 

fotomodel. Maar de man die haar daarbij zou helpen, bleek een 

pooier die haar dwong seks te hebben met anderen. Daphne's 

verhaal laat zien:  mensenhandel is niet iets van driehonderd jaar 

geleden en ook niet van vijfduizend kilometer ver. Het is hier en 

het is nu. Dagelijks zijn in ons land honderden mannen, vrouwen, 

jongeren en kinderen slachtoffer van mensenhandel. Zij leven een 

bestaan dat zich afspeelt in het verborgene. Het Centrum tegen 

Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) wil dat dit stopt en voert 

daarom dit jaar een spraakmakende bewustwordingscampagne.

VOOROORDELEN
‘Mensenhandel vindt plaats binnen alle lagen van de samenleving’, 

zegt Frank Noteboom van het CKM. ‘In alle soorten buurten, 

straten en huizen. Dat is iets wat veel mensen niet weten. Daar 

willen we verandering in brengen.’ Op de speciale campagnesite 

www.maakhetzichtbaar.nl vertellen vijf jonge slachtoffers 

van mensenhandel hun verhaal. Noteboom: ‘Zij laten zien dat 

iedereen slachtoffer van uitbuiting kan worden. Door middel van 

deze verhalen willen we de vooroordelen wegnemen die er vaak 

bestaan rondom slachtoffers van mensenhandel. Neem de jonge  

meisjes die in handen vallen van een loverboy. Zij worden vaak 

naïef genoemd. “Het is je eigen schuld”, zeggen mensen dan. “Had 

je maar niet met hem mee moeten gaan”. Of: “Je had toch nee 

kunnen zeggen?” Daar willen we wat mee. Door middel van deze 

campagne willen we de verbinding maken tussen slachtoffers en de 

rest van de samenleving. We willen het taboe doorbreken dat op dit 

onderwerp rust. Zodra er vanuit de samenleving meer begrip komt, 

zullen automatisch meer slachtoffers met hun verhaal naar buiten 

komen en hulp durven zoeken. Nu gebeurt dat niet altijd vanwege 

de schaamte die er heerst. We moeten naar een andere manier van 

denken toe: slachtoffers hebben nooit schuld aan het feit dat ze zijn 

uitgebuit.’

SIGNALEREN
De samenleving speelt volgens Noteboom een belangrijke rol 

in de aanpak van mensenhandel: ‘Hoe meer mensen weten dat 

mensenhandel in onze samenleving een rol speelt, hoe meer we 

er samen tegen kunnen doen. In onze campagne leggen we uit 

hoe. We laten zien dat iedere oplettende burger kan signaleren en 

melden en daarmee een bijdrage kan leveren aan de strijd tegen 

mensenhandel. Iedereen – jij ook - kan het verschil maken voor het 

slachtoffer, het verschil tussen leven in dwang of in vrijheid.’     

De campagne van het CKM is in maart 2017 gelanceerd en heeft 

in oktober een vervolg. Nieuwsgierig? Ga naar de campagnesite 

en kijk wat we doen, voor wie en hoe jij kunt helpen! 

WWW.MAAKHETZICHTBAAR.NL

#MAAKHETZICHTBAAR

Bewustwordingscampagne 
Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel
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‘De grootste toegevoegde waarde 

van Fier? Dat we kind, jeugd en 

volwassene tegelijk behandelen. 

Het hele systeem dus. En hoe je dat 

doet, daar krijg je heel veel vrijheid in. 

Aan hokjesdenken doen we niet, dat 

betekent dat we de zorg zo breed en zo 

zorgvuldig mogelijk kunnen vormgeven.'  

Dirk Bijlsma  - GZ-psycholoog

‘Het is bijzonder om zo dichtbij de 

cliënten te werken. Je ziet direct wat 

jouw werk voor hen doet. Als ik anderen 

vertel over mijn werk bij Fier noem ik vaak 

de gelijkenis met ontwikkelingswerk. 

Maar dan betaald én in Nederland. 

Voor mij is dit een droom die uitkomt.’ 

Nynke van der Wal - Projectleider 

Maatschappelijke Participatie

‘Wat is jouw talent? Die vraag stellen 

we aan al onze cliënten. We kijken 

naar hun mogelijkheden en laten 

ze daarin groeien op verschillende 

levensterreinen, zoals school, sport, 

stages, vriendschappen en familie. Dat 

geeft zelfvertrouwen voor de toekomst.’  

Christine Albers - Psychotherapeut

‘Bij Fier kijken we niet alleen naar welke 

problemen iemand laat zien, maar 

ook naar wat er onder zit. Waaróm is 

iemand depressief, angstig of boos? 

Door op deze manier te werken, 

kunnen we echt iets betekenen voor 

onze cliënten, ook op lange termijn.’  

Johannes Dijkstra - Teamleider 

Jongerenspoor en Chat met Fier

‘Dat we bij Fier tussen de cliënten 

werken brengt mij echt iets extra’s. De 

meiden uit onze opvangvoorziening die 

fietsles krijgen of de ezels uitlaten op de 

binnenplaats… Fantastisch! Zo besef je 

continu voor wie je het doet.’

Gemma van Nimwegen -

Personeelsfunctionaris

‘Zelfontplooiing mag! Waar zie je jezelf 

over vijf jaar en wat heb je daarvoor 

nodig? Daarover denken ze bij Fier met 

je mee. Ik leer bovendien ontzettend 

veel van mijn collega’s. Regelmatig 

loop ik even bij een ander team langs 

om wat andere invalshoeken op te 

doen. Het barst hier van de kennis!’ 

 

Daan Katoele - DHHG Casemanager

Werken

  
bij Fier

Passie en ambitie, daar draait het om bij Fier. Voor onze 
kwetsbare cliënten zoeken we medewerkers in wie we 

diezelfde passie en ambitie herkennen. Hulpverleners die 
met een uitdagende doelgroep willen werken, op een unieke 
manier: integraal en holistisch. Wij bieden je een plek waar 

je jezelf kunt ontwikkelen en waar je samen met je team 
en cliënten werkt aan trauma, trots en toekomst. Een 

baan waarin jij het verschil kunt maken. Ga jij met ons de 
uitdaging aan?

KIJK OP WWW.FIER.NL/WERKEN-BIJ-FIER  
VOOR ONZE ACTUELE VACATURES

EEN WERELD DIE BARST 
VAN DE KENNIS EN ERVARING

RUIMTE VOOR 
ZELFONTPLOOIING

AANDACHT VOOR 
HET HELE SYSTEEM

BIJDRAGEN AAN
 TOEKOMST

HART VOOR DE  
DOELGROEP

SAMENWERKING MET  
VERSCHILLENDE DISCIPLINES

64 | FIER! | 65FIER!



66 | | 67FIER! FIER!

BIJNA THUIS
‘Het pad naar huis bewandelen. Ik ben er bijna’, staat onder 

het schilderij van Baukje. Baukje woont inmiddels weer thuis, 

maar haar schilderij nog niet. Vier maanden lang hing het, 

samen met zestien andere pronkstukjes, in het stadhuis 

van Leeuwarden. Daarna kregen ze een prachtig plekje op 

de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden en dit voorjaar 

verhuizen ze naar een nieuwe locatie in Rotterdam. De eerste 

reizende kunstvoorstelling van Fier is hiermee een feit!  

SAMEN  
RE-INTEGREREN

Fier doet onderzoek naar het  

re-integratieproces van onze cliënten. 

Het doel? Cliënten beter en sneller naar 

werk toe leiden. Eind 2017 verschijnt het 

onderzoeksrapport. 

ABONNEMENT  
FIER MAGAZINE

Het magazine van Fier ieder halfjaar bij jou in de bus 

ontvangen? Dat kan! Je betaalt hiervoor 15 euro 

per jaar. Je ontvangt niet alleen ons magazine met 

interessante interviews, indrukwekkende reportages en 

prachtige foto's, maar steunt met een abonnement ook 

slachtoffers van geweld. 

WORD ABONNEE VIA WWW.FIER.NL/FIERMAGAZINE

GOED 
VOORBEELD
Goed nieuws! School als Werkplaats, waarin het Friesland 

College de hulp voor kwetsbare studenten in de klas haalt, 

is een goed voorbeeld voor andere scholen. Dit schrijft 

minister Jet Bussemaker (Onderwijs) aan de Tweede 

Kamer in een reactie op nieuws over het weigeren van 

jongeren met ‘multiproblematiek’ door een aantal roc’s. 

In het traject School als Werkplaats werken het Friesland 

College, de gemeente Leeuwarden, de provincie Friesland en 

elf jeugdzorginstellingen, waaronder Fier, intensief samen 

aan het terugdringen van schoolverzuim als voorbode van 

voortijdig schoolverlaten.

NIEUWE  
FIERSITE
‘Is mijn vriendje een loverboy?’ 

‘Onze scheiding is een strijd, wat doet dit met mijn kind?’ 

Deze en andere vragen beantwoorden we op onze nieuwe 

website. Een website met een missie: drempels verlagen 

om de eerste stap naar hulp te zetten. 

En dat in een nieuw, flitsend Fier-jasje. 

 

NEEM SNEL EEN KIJKJE OP WWW.FIER.NL

Xtandit @Xtandit

Xtandit steunt stichting @Fier_NL met een lading lees- en 

leerboeken. Steun Fier ook!

De Groot Music Group B.V. @Degrootmusic

Gister bij ons op kantoor @Fier_NL met @juliazahramusic 

voor een super goed doel!. #samendewereldmooiermaken 

Joep Verboeket @JoepVerboeket

Honderden mensen/organisaties hebben hun profielfoto 

ingeruild voor 't Hartenhuisje van @HetVergetenKind. Ook 

@Fier_NL. Dank voor de steun!

Marloes Aalbers @AalbersMarloes 

Sport als middel bij vergroten zelfvertrouwen en  

re-integratie: een prachtig aanbod van @Fier_NL en  

@SCCambuurLwd

Ien GM van der Pol @ienvanderpol

[Fier in de wereld] Mooi project: de Meiden van 

@Fier_NL. Zo belangrijk & helend zijn eigen 

#regie, #vertrouwen en #autonomie! #ggz

Reimar von Meding @ReimarvonMeding

@VPROTegenlicht zoekt #uitdagers en #aanpakkers. Ik 

stem op @LindaTerpstra @Fier_NL bron van inspiratie en 

inzet!  

IJM Nederland @IJMnl

Meeting @stop_slavernij met oa @StopTheTraffik_ ,  

@CoMensha, @Legerdesheils , @Fier_NL , @IJMnl  

@Het_CKM Krachten bundelen! #UntilAllAreFree

Stichting Alterius @AlteriusStg

Integrale samenwerking, dát is de aanpak! 

#loverboyproblematiek #aandachtvoorslachtoffers @

Fier_NL @_SJSJ_ @XONAR1 

HetBegintmetTaal @begintmettaal

@Fier_NL Jullie ook van harte #gefeliciteerd met de 

#INGNederland fonds #prijs ! Fantastisch hè? #GratisGoud 

#trots

Liliana van de Velde @lillybianca

Fysieke en psychische veiligheid van belang na seksueel 

misbruik. Durf te zien! #centrumseksueelgeweld 

#congresHG #huiselijkgeweld @Fier_NL

Fier Academy @fieracademy

Vandaag op het ROC in Hoorn. Training voor 20 

onderwijsprofessionals ikv Veilige School. @Fier_NL 

#grensoverschrijdendgedrag

LEZEN EN SCHRIJVEN  
OP MAAT

Fier, Stichting Lezen & Schrijven en het Friesland College  

bundelen de krachten. De organisaties gaan met behulp van 

speciaal lesmateriaal en een taalcoördinator laaggeletterdheid bij 

de meiden van Fier aanpakken. Met een educatietraject op maat, 

uitgevoerd door geschoolde vrijwilligers en onder begeleiding van 

een professional, willen de organisaties de basisvaardigheden 

van de meiden van Fier verhogen en hun zelfvertrouwen en 

zelfstandigheid vergroten.



LIJKT HET JOU LEUK OM EEN WORKSHOP TE GEVEN 

TIJDENS DE FIER SUMMERSCHOOL?   

GA VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDEN NAAR

WWW.FIER.NL/SUMMERSCHOOL-2017 


