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Minivakantie
Daar staan we dan. Verslagen. Vast in het pikkedonker. En de (avond)klok tikt.
We moeten er een paar dagen uit, hadden mijn
zusje en ik eerder bedacht. Even een ander uitzicht dan onze woonkamers. Even de natuur in. En we zijn vooral aan ontspanning toe. Niet dat
het druk is geweest de afgelopen weken, er valt immers weinig te doen.
Maar goed, we hebben een excuus nodig voor onze minivakantie.
Wanneer we de Afsluitdijk over zijn en inmiddels dwars door het Friese
plattelandsgebied kachelen, klinkt er een heldere toon. Ping, tijd om te
tanken! We zijn het tankstation net voorbij, maar geen nood aan de
man volgens mijn auto: we kunnen nog 36 kilometer.
We rijden rustig verder. Een oog op de horizon, het andere op het dashboard. Ik zie het aantal kilometers dat ik nog kan rijden dalen. Sneller
dan ik zou willen. En geen tankstation in zicht.
Nog 12 kilometer. ’Zoek het eerstvolgende tankstation even op’, zeg ik
tegen m’n zusje. In een goed gesprek heb ik even geen zin meer. ’Nog
acht kilometer’, zegt ze. Gelukkig.
We halen opgelucht adem als ik mijn knipperlicht aanzet om de afslag
van het tankstation te nemen. Mijn dashboard geeft inmiddels geen
kilometers meer aan, maar dreigt alleen met de woorden ’low fuel’. Nog
een paar meters en dan- We kijken elkaar met grote ogen aan. Waar het
heldere licht van het tankstation moet branden, is nu een zwart gat.
Dicht. De boel wordt verbouwd.
De chaos die volgt, zal ik jullie besparen. Iets met: bellen naar het tankstation aan de overkant (’tja, ik weet ook niet wat jullie moeten doen’),
met zaklampen de weg en vangrail over stuntelen, een
jerrycannetje benzine en een race tegen de avondklok.
Die race verliezen we. Om 21.02 uur zijn we op ons vakantieadres. We ploffen neer. Nog gestrest, maar aan
de positieve kant: we zijn nu wel écht toe aan vakantie.
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Wie biedt broertjes veilig en stabiel thuis?

Jack en Axel
wachten al
maanden op
pleeggezin
Helpen

’De jongens hebben een opvoeder nodig die naast hen
staat, rustig blijft en samen emoties reguleert’, staat het
omschreven in de oproep op de website van Parlan
waarmee de organisatie hoopt een pleeggezin voor de
broertjes te vinden. ’We gunnen deze jongens een warm,
nieuw thuis want dat verdienen ze!’
Wie denkt Jack en Axel te kunnen helpen, kan mailen naar
matchingpleegzorg@parlan.nl
In de Noordkop begeleidt Parlan 213 kinderen in 204
pleeggezinnen. In maart wachten nog acht kinderen op
een (tijdelijke) plek in een pleeggezin. Voor vijf van hen
wordt gezocht naar een deeltijdpleeggezin, voor drie van
hen gaat het om een gezin waar ze alle dagen kunnen
wonen.

Veel coronabesmettingen op
basisschool De Keerkrng
lands Noorden.
Voor het eerst in ruim een
week tijd is een inwoner van
Schagen als gevolg van corona
opgenomen op de intensive care of geïsoleerde verpleegafdeling. Het is de 45e ziekenhuisopname van iemand uit die gemeente sinds de uitbraak nu
iets meer dan een jaar geleden.
In het Noordwest Ziekenhuis
(NWZ) in Alkmaar liggen momenteel 35 coronapatiënten:
negen op de intensive care en
26 op verpleegafdelingen.
De voorbije maanden kent de
gemeente Den Helder vrijwel
dagelijks de meeste nieuwe coronabesmettingen. Deze donderdag zijn in Hollands Kroon
echter de meeste gevallen gemeld: 32. In Den Helder testten
dertig mensen positief, in Schagen 23. Op Texel is het virus bij
eilandbewoners ontdekt.
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Suzanne Rijnja
s.rijnja@mediahuis.nl

Schagen ! Op basisschool De
Keerkring in Schagen zijn meerdere coronabesmettingen vastgesteld. Verschillende groepen
zitten thuis in quarantaine.
Om hoeveel leerlingen het precies gaat en in welke klassen zij
zitten wil locatieleider Adriena
Klaver niet delen. Wel is duidelijk dat het om meerdere leerlingen gaat. Er zijn geen docenten besmet geraakt met het virus. De school staat in nauw
contact met het RIVM en volgt
alle protocollen om verdere verspreiding te voorkomen.
In de Noordkop zijn donderdag 87 nieuwe coronabesmettingen gemeld, twaalf minder
dan woensdag. Daarnaast is er
een positief geteste inwoner
van de gemeente Schagen in
het ziekenhuis opgenomen.
Dat blijkt uit actuele informatie
van het RIVM en de GGD Hol-
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Jack (6)* is dol op buitenspelen. Regen of niet, hij rent het liefst achter
zijn voetbal aan of klimt in bomen. Zijn broertje Axel (3)* knutselt
graag en geniet van samen een boekje lezen. En als die twee bij elkaar zijn, zijn het echte broertjes. Wild stoeien en ja, dan is het af en
toe ook brullen. Alledaagse taferelen in hun niet alledaagse jonge
levens. De zekerheid is dat ze elkaar hebben, maar over een plek waar
ze zich de rest van hun jeugd thuis kunnen voelen, is niets duidelijk.

Saskia Soeters

s.soeters@mediahuis.nl

Julianadorp ! Sinds december
van vorig jaar is duidelijk dat de
jongens niet meer thuis bij hun
moeders of bij hun vader kunnen
wonen. Nadat ze tijdelijk op diverse logeeradressen verbleven en een
paar maanden in een crisispleeggezin, wonen ze nu op een groep.
Pleegzorgorganisatie Parlan is
op zoek naar een pleeggezin waar
de broertjes samen kunnen opgroeien, een permanente plek dus.
Bij een gezin dat woont in de
Noordkop en dan bij voorkeur in
Julianadorp of Schagen, maar dat
is zo makkelijk nog niet. Er zijn
simpelweg geen pleeggezinnen in
het bestand bij Parlan die beide
jongens samen kunnen opvangen.
„Er reageren wel mensen, maar
dan blijkt de match niet ideaal
bijvoorbeeld omdat er nog drie
andere kinderen in dezelfde leeftijd als de broertjes wonen of de
ouders werken allebei veertig
uur”, schetst José Gooijer, matcher
bij Parlan. Zij kijkt in welk pleeggezin een kind het beste op zijn
plek is.

""

Een gezin hoeft
echt niet alles
om te gooien en
in te leveren,
maar er moet
ruimte zijn om
te wennen

Gooijer heeft nog niet eerder
meegemaakt dat het zoeken naar
een permanent pleeggezin zo lang
duurde. „We zien in de kop van
Noord-Holland dat het aantal
pleeggezinnen in ons bestand lager
is dan in bijvoorbeeld Alkmaar.”
Het is haar niet duidelijk wat de
oorzaak daarvan is. „Bij twijfel
willen we mensen vooral aanmoedigen te reageren, want ook al is er
nu geen match, wie weet kunnen
mensen wel iets in een andere
vorm voor de jongens betekenen.”

Overplaatsing
Wat voor een gezin zoeken ze voor
Jack en Axel? „Het pleeggezin
moet weten dat een overplaatsing
iets doet met een kind. Ze moeten
weten waar ze aan beginnen en
stevigheid en duidelijkheid kunnen bieden”, omschrijft Gooijer.
Beide jongens hebben traumatische ervaringen. Hun pleegzorgbegeleider Steffi Wijn legt uit: „De
mensen uit het netwerk van de
moeders en vader hebben de jongens zo veel mogelijk opgevangen.
Goed bedoeld, maar hierdoor hebben ze zich op veel verschillende
plekken moeten aanpassen. Pleegouders moeten zich niet op het
verkeerde been laten zetten door

de leeftijd van de jongens. We
willen niet dat pleegouders straks
op een roze wolk zitten waar ze
dan weer hard vanaf knallen.”

Vertrouwen
„De jongens moeten zich opnieuw
gaan hechten en gaan vertrouwen
op de opvoeders”, vervolgt Wijn.
„Het is belangrijk dat er in het
begin een vast persoon is die thuis
is als ze van school of peuterspeelzaal komen. En bij wie ze het vertrouwen krijgen dat diegene in
hun leven blijft. Het is zeker in het
begin investeren in een stabiele
basis.”
Daarbij is het wel belangrijk dat
er altijd plaats blijft voor contact
met hun ouders. Zij blijven de
ouders en worden graag op de
hoogte gehouden over wat goed en
minder goed gaat bij de jongens.
Een keer in de week zoeken ze
elkaar op of videobellen samen.
Ook een appje of foto vinden de
ouders leuk om te krijgen.
„De ouders en pleegouders moeten als een team om de kinderen
heen staan, daarbij is ook begeleiding vanuit pleegzorg”, meldt
Gooijer.
Wie denkt van tevoren al te moeten beschikken over een berg aan
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Pleegouders
moeten zich
niet op het
verkeerde been
laten zetten
door de leeftijd
van de jongens.
We willen niet
dat pleegouders
straks op een
roze wolk zitten
waar ze dan
weer hard vanaf
knallen

ervaring en kennis, heeft het mis.
„We kunnen bij de start intensievere begeleiding bieden en we hebben verschillende methodes om het
opvoeden te versterken”, zegt Wijn.
Ook behoort een training over
trauma tot de mogelijkheden. Ook
werkt Parlan met ’buddy’s’, zodat
pleegouders onderling ervaringen
en tips kunnen uitwisselen.
Ook al zal de zorg voor de kleuter en peuter vragen om de nodige
extra inspanning en kennis, het
nieuwe thuis moet zo normaal als
mogelijk worden. „Een plek die
zoveel mogelijk aanvoelt als thuis
en waar ze gewoon meedraaien in
het dagelijkse reilen en zeilen. Al
moet dat gedoseerd gaan. Een
gezin hoeft echt niet alles om te
gooien en in te leveren, maar er
moet ruimte zijn om te wennen”,
benadrukt Gooijer.
Ook al komen Jack en Axel uit
een uitzonderlijke situatie, ze
houden ook gewoon van een potje
memory, knutselen, buiten voetballen en fietsen. Axel heeft soms
geen zin om zijn groenten op te
eten en Jack slaat wel eens met
deuren als hij heel boos is.
*De namen Jack en Axel zijn om
privacyredenen gefingeerd.
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Een overplaatsing
doet iets met een
kind
advertentie
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