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durf te weten
Aanpak van huiselijk geweld: een gezamenlijke taak

Verhalen uit de praktijk



Zaterdagtante 

Diana werkt dertig jaar in de jeugdzorg, eerst in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie en sinds 2001 als gezinsvoogd bij Bureau Jeugdzorg,  
later bij SAVE. 

Er zijn in mijn werk veel verhalen die mij geraakt en gevormd hebben. 
Sinds jullie vroegen om mee te werken aan deze verhalenbundel, kwamen 
al die kinderen weer langs. Dat was zo mooi! 

Het verhaal dat ik hier wil vertellen, gebeurde rond het jaar 2000. Ik 
werkte in de kinder- en jeugdpsychiatrie, op de klinische afdeling voor 
jongeren van zes tot twaalf jaar. Dit jochie was nog maar vijf jaar oud. 
Verwaarloosd, mishandeld en door de vriend van zijn moeder seksueel 
misbruikt. Hij had niet veel aan zijn moeder, ik geloof dat ze in al die tijd 
maar twee keer langs is gekomen. Er was verder ook geen familie. Een 
tijdje had hij een logeergezin, maar ook daar viel nog wel eens een klap.  
We hebben toen serieus overwogen of dat misschien beter was dan niets. 

Ik werd zijn mentor en deed al die dingen die ouders normaal met hun 
kind doen. Ik ging met hem naar de kapper en naar de tandarts. Nam hem 
mee om kleding te kopen en een mooi eigen dekbedovertrek. Hij had bijna 
niets van zichzelf, dus maakte ik voor hem een babyboek. Het was 
donkerblauw met zo’n randje. Daar deed ik dan een haarlokje in als we bij 
de kapper waren geweest, zijn schoolrapporten, van alles.  

Ik vond het zo belangrijk dat er iemand was die zei: “Dit is wie jij bent: 
jij bent een leuk kind, jij wordt niet gepest op school, omdat je er verzorgd 
uitziet, omdat er iemand is die vindt dat jij het waard bent. Iemand die 
langs de lijn bij het voetbalveld staat. Iemand die je helpt je 
sinterklaassurprises te maken.” 

Na ruim twee jaar was hij uitbehandeld en werd hij overgeplaatst naar 
een crisisopvangplek ergens in de Betuwe. Mijn eigen kinderen waren in 
die tijd zes en vier en voor hen had ik oppas geregeld om hem weg te 
kunnen brengen. Ik zie ons nog rijden in een grote stationcar met al zijn 
spullen erin. Het was zomer. 

Aan zijn gezinsvoogd had ik gevraagd of ik contact kon houden. Eens in 
de maand een bezoekje leek me prima te doen, in combinatie met mijn 



eigen gezin en mijn werk. Dan kon ik met hem samen zijn kleding blijven 
kopen, naar de kapper, gaan kijken bij het voetbal. De gezinsvoogd vond 
het niet goed. Ze vond me emotioneel, te betrokken en dat was ‘not done’. 

Ik heb echt een traan gelaten, ik vond het zó akelig. Hij had niemand 
die er voor hem was. Later hoorde ik dat hij van instelling naar instelling is 
gegaan. Ik ben nog wel eens op bezoek geweest, maar alle kleine stukjes 
identiteit die ik hem geprobeerd had te geven, waren weg. Zelfs zijn eigen 
dekbedovertrek lag op een ander bed. 

Het raakt me nog steeds. Hij was indertijd maar net iets ouder dan mijn 
oudste zoon. Dan stel ik me voor hoe het is om geen moeder te hebben en 
ook niemand die het overneemt. De afgelopen jaren had ik een 
zaterdagtante voor hem kunnen zijn. Een vast contact, een rode draad in 
zijn leven. Het was voor mij geen moeite geweest. 

Sindsdien is mijn motto: werken vanuit kennis, maar niet zonder je 
hart. Noem het ‘professionele liefde’. Je kunt natuurlijk niet iedereen voor 
je kerstdiner uitnodigen, maar het is niet erg om een relatie aan te gaan.  

Veel later trof ik een stagiair die ook in tranen uitbarstte, omdat we zijn 
pupil hadden weggebracht naar een volgende opvangplek. Hij wilde zo 
graag nog op visite blijven gaan. Ik heb tegen hem gezegd dat hij contact 
kon houden. Op een laag pitje om te beginnen, een keer per maand. Beter 
laag inzetten en volhouden, dan eerst intensief contact en het dan laten 
afweten. 

Deze jongen, hij was veertien bij zijn overplaatsing, vierde in de jaren 
daarna alle Islamitische feestdagen bij de familie van de stagiair. Toen hij 
meerderjarig werd, hadden ze nog steeds contact. Die moeder bakte 
koekjes voor hem en zei dat hij goed moest oppassen en zijn best moest 
doen. Hij had er gewoon een ‘extended family’ bij. 

Veerkracht na trauma staat of valt bij een constante factor. Een kind in 
een leefgroep, die heeft soms niemand.  

Ik ben in al mijn zaken altijd op zoek geweest naar iemand die zo’n 
constante factor kan zijn én blijven.  
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