
 

Een pleegkind, een vluchteling, twee 
verwaar loosde zusjes. Een kind of jongere  
in huis nemen, daar komt nogal wat bij  
kijken. Dus: wie durft?

‘ Er kaner bestnog eentje
bij’
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ADA

‘Beschadigde 
kinderen houden 

afstand, uit  
loyaliteit naar  

hun biologische 
ouders’

V.L.N.R.: ESMEE, ADA, KRESHNIK, LYNDSEY, JAN EN WESLEY



GERDIEN

‘De meisjes  
waren ernstig  
verwaarloosd. 

Niets doen was 
geen optie’

Afke van Wirdum ( 66), Wim Claasen (69) 
hebben twee volwassen kinderen die al jaren 
het huis uit zijn. Afke en Wim wonen samen 
met huisgenoot Hani (24). Hani is enkele jaren 
geleden vanuit Homs gevlucht. Vorig jaar 
kwam hij vanuit een AZC naar Wim en Afke. 
‘Misschien een rare vergelijking,’ zegt 
Wim, ‘maar een aantal jaren geleden is er 
bij ons ingebroken. Jammer van de spullen, 
maar van zoiets als een aantasting van 
onze privacy, zoals je weleens van anderen 
hoort, hadden we geen moment last. Onze 
privacydrempel ligt blijkbaar laag.’ Dat 
blijkt ook wanneer ze in het nieuws mensen 

zien die om een slaapkamer verlegen zitten. 
Afke en Wim vinden dat er best iemand bij 
kan in hun huis. Dus werden ze gastgezin 
bij Vluchtelingen Welkom. ‘Afke: ‘Een 
kamer beschikbaar stellen is een druppel 
op een gloeiende plaat, maar als er genoeg 
druppels op komen, koelt die plaat toch 
af.’ Met Hani zijn er nog geen  botsingen 
geweest. ‘Een beetje zelfrelativering 
helpt wel’, constateert Afke. ‘Hani maakt 
persoonlijke keuzes die ik niet zou maken, 
maar wie ben ik nou om te zeggen hoe hij 
zijn leven in moet richten? Het gaat er niet 
leuker op worden als je stug volhoudt aan 

je eigen denkbeelden. Je moet als gastgezin 
niet alleen over een kamer extra  beschikken, 
maar ook een beetje open-minded zijn.’ 
Hani had niet durven dromen van het 
bestaan van zulke gastvrije mensen. ‘Het 
is niet makkelijk om vluchteling te zijn, 
maar hun ruimhartigheid maakt mijn leven 
zachter.’ Zijn er geen voorwaarden aan 
hem gesteld? Nou, eentje dan. ‘Mijn eigen 
kamer schoonhouden.’ Omdat Hani meer 
wil doen dan dat, kookt hij één keer per 
week. Hani: ‘Nee, niet Syrisch. Ik kook het 
liefst Italiaans. Of Mexicaans, dat leer ik op 
Youtube.’ vluchtelingen-welkom.nl
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AFKE

‘Je moet niet alleen  
een kamer over  

hebben, maar ook 
open-minded zijn’

V.L.N.R.: THIJS, JACK, LARS, GERDIEN, MIKAELA, KEES EN NATHALIA



Gerdien Maljaars (28) is pleegmoeder van 
Nathalia (11) en Mikaela (8), de dochters 
van haar ex-man Michaël, van wie ze ook 
zoon Jack (6) kreeg. Sinds hun scheiding 
voedde Gerdien de kinderen alleen op. Twee 
jaar geleden trouwde ze met Kees Rietveld 
(41): vader van Jesse en Maurice (beiden 14, 
niet op de foto), Thijs (11) en Lars (8). Zijn 
zoons wonen grotendeels bij hun moeder. 
Nathalia was drie en Mikaela elf maan-

den, toen Gerdiens toenmalige 
vriend zijn dochters aan haar 
voorstelde in Brazilië, waar de 
meisjes woonden bij familie van 
hun moeder. Vrij snel kwam het 

verzoek of Gerdien en Michaël voor ze 
wilden zorgen in Nederland. Gerdien: 
‘De meisjes waren ernstig verwaarloosd. 
Niets doen was voor mij geen optie.’ 
Het gezin breidde uit met een zoon, 
Jack. Alles goed, zou je zeggen. Totdat 
Michaël plots vertrok naar Brazilië, zijn 
trouwbelofte verbrak en een jaar later 
overleed. ‘Het was te bizar. Gelukkig 
had ik veel steun aan mijn geloof, en 
kreeg ik praktische steun van 
mijn familie en vrienden.’ 
Nathalia en Mikaela hebben 
posttraumatische stressstoor-
nis en een hechtingsstoornis. 
Ze gaan om het weekend, als 
hun vier stiefbroers bij Kees 
en Gerdien zijn, uit logeren. 
‘Ze vinden het moeilijk om aandacht 
met veel kinderen te moeten delen. 
Bovendien betekent zo’n vol huis ook 
net te veel prikkels voor ze.’ Het is de 
vraag hoe diep de emotionele schade bij 
Nathalia en Mikaela ligt. Een kinder-
psychiater gaf Gerdien een dankbare tip: 
bekijk hun ontwikkeling niet per dag, 
maar per seizoen. Zit daar minimale 
vooruitgang in, dan heb je al veel winst. 
‘Mijn hart jubelt als mijn dochter kan 
uitspreken dat ze me even nodig heeft.’

Op de foto staan Ada Hollander (53),  
echtgenoot Jan (52), hun dochter Esmee 
(16), en hun pleegkinderen Lyndsey (15), 
Wesley (14) en Kreshnik (12). De oudste 
dochters uit Ada’s eerste huwelijk staan er 
niet op, zij hebben al een eigen gezin. Ook 
pleegzoon Andrew (18, niet op de foto) 
woont  inmiddels zelfstandig.  
Dertien jaar geleden kwam Andrew 
als eerste pleegkind in de familie. Ada 
en Jan hadden zich net bij 
wijze van proef aangemeld 
als pleeggezin voor nood-
opvang. Dan ben je eigenlijk 
een tussenstation, tot er 
een vast pleeggezin is gevonden. Ada: 
 ‘Andrew hoorde er al vrij snel gewoon 
bij. Dus toen hij definitief geplaatst 
moest worden, wilden we hem niet meer 
laten gaan.’ Na een jaar kwam Kreshnik, 
zo’n jonge pleegbaby durfden ze inmid-
dels wel aan. Weer later volgde Lyndsey 
en Wesley, ‘voor even’, en uiteindelijk 
voor onbepaalde tijd. ‘We kunnen niet 
zo goed nee zeggen’, constateert Ada 
droog. In het begin stapten ze er ‘roze’ 
in. ‘Je regelt luiers, kleding, dat soort 
praktische zaken. En je denkt ze ook 
warmte te kunnen geven. Maar dat laat-
ste gaat niet altijd. Sommige kinderen 
zijn zó beschadigd, die kunnen bijna 
niet meer ontvangen.’ Samen avond-
eten, naar bed worden gebracht, of iets 
simpels als een broodtrommel mee naar 
school, daar moeten sommige pleeg-
kinderen aan wennen. Vaak bewaken 
ze een emotionele afstand, uit loyaliteit 
naar hun biologische ouders. ‘Een kind 
zit niet zomaar in je hart, ook al heb je 
het in je gezin opgenomen. Je moet niet 
een kind willen hebben’, vindt Ada nu, 
je moet het willen hélpen. ‘Bed, brood, 
bad. En alles wat je nog meer mag 
 geven, is meegenomen.’ pleegzorg.nl

Claudette Halkes (46) en echtgenoot  
Paul Vriend (49) zijn ouders van Faas (16) 
en Jet (14). En sinds een maand woont 
Sakura (16) uit Japan bij hen in huis als 
uitwisselingsstudente. 
De bedoeling van zo’n interculturele 
uitwisseling is dat zowel de gast als 
het gastgezin een andere cultuur van 
 binnenuit leren kennen. Onbezoldigd 
een onbekend kind in je gezin  opnemen, 
doe je niet alleen voor de ander, maar 
ook voor jezelf. Claudette: ‘Onze 
 kinderen komen zo al jong in aan raking 
met culturele verschillen. En het is ook 
gewoon leuk, nog een tiener in huis.’ 
Ook levert het soms onverwachte mis-
verstanden op. Want leg je iets uit, en 
Sakura antwoordt met ‘ ja’, dan wil dat 
nog niet zeggen dat ze je echt begrijpt. 
‘Ja’ is slechts een beleefdheidsvorm, niet 
het antwoord op de vraag of ze weet 
hoe ze naar de binnenstad moet lopen. 
Sakura is dus weleens verdwaald. Leer-
momentje. Zelf was Paul als 18-jarige 
een jaar op uitwisseling in Amerika, en 

Claudette in Brazilië. ‘Daar 
nam ik altijd veel vrienden 
mee naar huis, ook om mee 
te eten. Maar als nu de ijskast 
weer eens leeg is na een lange 
werkdag, terwijl ik net de 
vorige dag nog alle bood-
schappen hebt gedaan, moet 

ik toch even slikken.’ Ze hadden al een 
beetje ervaring opgedaan als gastouder. 
Eerder woonde Clara uit Argentinië 
al een jaar bij hen. ‘Bij Clara wilde ik 
alles heel graag goed doen. Haar de 
tijd van haar leven geven. Maar een 
tiener uit  Argentinië heeft ook  gewoon 
haar  nukken, net als je eigen kind.’ 
Met  Sakura gaat het anders. Ze draait 
gewoon mee met het gezin, net als de 
andere kinderen. ‘En die  emotionele 
band, die komt vanzelf.’ afs.nl

‘Een kind zit  
niet zomaar 
in je hart’

‘Een tiener uit 
Argentinië

heeft ook haar 
nukken net als 

je eigen 
pubers’
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CLAUDETTE

‘Gewoon  
meedraaien met  
het gezin, net als  
de anderen, die  
emotionele band 

komt vanzelf ’
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V.L.N.R.: SAKURA, JET, PAUL, CLAUDETTE EN FAAS



Hanneke van den Wildenberg (50) en haar 
man Erik Appelman (51) hebben een dochter 
Jeske (19) die een jaar naar Canada is, en een 
zoon Danne (15). Bij hen in huis woont ook 
Sophie Roland (19). Sophie is de stiefdochter 
van Hanneke’s oudste zus. 
Leuk voor Jeske, een jaar naar Canada, 
maar thuis in Utrecht werd het ineens wel 
erg stil. Totdat in september de universitei-
ten weer begonnen. Sophie is eerstejaars 
student sociale wetenschappen in Utrecht. 
Ze komt uit Vlissingen, maar het wilde 
nog niet zo vlotten met een studenten-
kamer. Hanneke: ‘Natuurlijk nodigden we 

haar uit. Want om nou iedere dag bijna 
200 kilometer heen en weer te moeten 
reizen, dat is onzin.’ Ze kon zo Jeske’s 
kamer overnemen. Maar fysieke ruimte 
overnemen, is nog wat anders dan mentale 
ruimte. Want ze is dan wel familie, maar 
niet lid van het gezin. ‘Voel je thuis’, zei 
Hanneke tegen haar nichtje bij de eerste 
avondmaaltijd. En toen ging Sophie op  
de vaste plek van haar tante zitten. Elke 
maaltijd weer. ‘Die zin bedoelde ik oprecht, 
maar dat het gaat schuren als je vaste stoel 
voor taan bezet is, dat had ik niet verwacht 
van mezelf.’ Daar waar puberperikelen  

van Danne en andere pedagogische 
leerstukken voorheen met het hele gezin 
werden be sproken, wordt nu even gewacht 
tot hun nichtje buiten de deur is. Even een 
traantje wegpinken omdat je je dochter 
mist, doe je ook minder snel. In het 
weekend gaat Sophie terug naar Vlissingen. 
En dat is goed, hoe aardig ze elkaar 
allemaal ook vinden. Na een week dubben 
vroeg Hanneke toch of Sophie alsnog op 
een andere stoel wilde gaan zitten. Vond 
Sophie geen probleem. ‘Lief toch? En ze 
heeft ook geen ochtendhumeur. Dat is  
bij sommige gezinsleden wel anders.’

als je een kind in huis  
wilt nemen

7 GOUDEN TIPS

hechten bijvoorbeeld, of zich veilig zal 
gaan voelen. Maar sommige kinderen 
hebben te veel negatieve ervaringen 
opgedaan die zich niet zomaar laten 
 wissen. Aan jou als pleegouder de taak 
om vooral zoveel mogelijk positieve 
 ervaringen toe te voegen. 

4 GEEF RUIMTE AAN DE
BIOLOGISCHE OUDERS
In het gros van de gevallen 
kiezen de biologische vader 

en moeder zelf níét voor uithuis plaatsing. 
Een pleegkind heeft daardoor te maken 
met twee vaak totaal verschillende leef
werelden. Accepteer dat de biologische 
ouders altijd een rol zullen spelen op 
de achtergrond, zelfs al is het  contact 
 beperkt. Stimuleer je pleegkind te 
 vertellen over zijn familie, stel je positief 
naar hen op en sta open voor contact. 
Pas dan voelt je pleegkind de ruimte om 
zichzelf te zijn. 

5ERKEN HET VERSCHIL
Voel je niet schuldig als je voor 
een pleegkind niet automatisch 
dezelfde gevoelens hebt als 

voor je eigen kind. Er is nu eenmaal een 
 verschil. In plaats van je in allerlei bochten 
te wringen om alle gezinsleden gelijk 
te stellen, help je elkaar meer door dat 
verschil te erkennen. Werk liever aan een 
goede pleegouderpleegkindrelatie. 

6WEES FLEXIBEL IN  
JE OPVOEDSTIJL 
Kun jij goed over je eigen 
 schaduw heenstappen? Ook al 

sta je zelf voor een losse opvoeding, jouw 
potentiële pleegzoon kan een andere 
opvoeding nodig hebben dan je zou 
willen. Vaak hebben pleegkinderen veel 
grenzen nodig. Een extra gezinslid zet je 
aan het denken over je eigen normen en 
 waarden. Want wat doe je als een pleeg
kind regelmatig liegt, of steelt? Stel je 
grenzen en houd het belang van je eigen 
kinderen goed in de gaten. Het is niet de 
bedoeling dat je eigen gezin eronder lijdt. 

7KOESTER KLEINE 
SUCCESJES
Niet meer bij je eigen vader 
en moeder kunnen wonen, 

is vaak al heftig genoeg. Nog los van 
alle  verwaarlozing. Een pleegkind kan 
vanwege alle trauma’s wel twee jaar 
 achterlopen in zijn ontwikkeling. Heb je 
het eindelijk voor elkaar dat je pleeg
dochter zich zelf kan aankleden, dan zou 
het zomaar kunnen dat het haar op een 
dag plots niet meer lukt. Een nieuwe 
school, onverwacht een andere juf, en 
 jullie zijn weer terug bij af. Blijf helpen, 
blijf herhalen. Wanhoop niet. Koester 
ieder succesje dat jullie behalen. 

Meer over pleegzorg en pleegouder worden: 
pleegzorg.nl, rading.nl 

Je nichtje tijdelijk in huis, dat zal geen enorme problemen opleveren. Maar een 
beschadigd pleegkind - dat is een ander verhaal. We vroegen Anja Wegdam, 

begeleider pleegzorg bij De Rading in Utrecht om tips.

1LEID EEN GEWOON LEVEN
Staat een verhuizing op je wensen
lijstje, staat je baan op de tocht of 
zijn er ontwikkelingen in de familie 

die misschien zijn weerslag op je gezin 
kunnen hebben? Dan is het geen goed 
idee om een kind dat zorg behoeft in 
huis te nemen. Een pleegkind heeft vaak 
behoefte aan rust en regelmaat. In het 
weekend met een zak chips op de bank 
voor de buis lijkt misschien saai, maar is 
vaak precies wat het nodig heeft.

2 LET OP DE KLIK
Een extra kind in huis heb je 
niet zomaar, vaak gaat er een 
eerste kennismaking aan vooraf. 

Dat is niet voor niets. Het kan nu een
maal zijn dat je meer hebt met een stille 
jongen of juist sneller een klik hebt met 
een  extraverte meid. Misschien vind je 
peuters leuker dan pubers. Bedenk van 
tevoren met welke leeftijd of misschien 
ook met wat voor soort karakter je de 
meeste affiniteit hebt. Jij bent daar – 
maar vooral het pleegkind is daar – op de 
lange termijn bij gebaat.

3KOM VAN DIE ROZE 
WOLK AF
Wees niet te idealistisch. Als 
pleegouder verwacht je – vaak 

onbewust – positief resultaat van je 
inspanningen. Dat een kind zich durft te 
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HANNEKE

‘Ik zei: voel je thuis. 
Tja, toen ging ze  

op mijn vaste  
stoel zitten’

V.L.N.R.: HANNEKE, SOPHIE, ERIK EN DANNE


