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Nieuwsbrief Stichting SKIP
Beste mensen,
Jullie lezen nu de tweede nieuwsbrief en ik wil graag beginnen alle
vrijwilligers een compliment te maken voor hun inzet.
Ik heb het gevoel dat er steeds meer structuur en continuïteit in SKIP
komt en dat is erg goed want continuïteit en kwaliteit gaan altijd samen.
Wij mogen met z’n allen best een beetje trots zijn op wat wij allemaal
voor de lotgenoten doen. Lees het jaarverslag 2014 dan merk je dat er
heel veel is gedaan, dat velen geholpen zijn, goede contacten gelegd zijn
en dat wij onze invloed voelen en dat wij ook nog goed op de centen
hebben gepast.
Linda is als coördinator opgevolgd door Wilma en dat doet zij met veel
inzet en betrokkenheid, wij zijn blij met haar!
De samenwerking met Slachtoffer Hulp Nederland, Slachtoffer In Beeld en
het Ministerie verloopt goed, ook hier zien we een ontwikkeling naar
steeds betere samenwerking en afstemming. Onze contactpersoon bij het
ministerie, Sander Band, gaat ander werk doen. In maart nemen wij
afscheid van hem en maken wij kennis met zijn opvolgster.
Begin dit jaar zijn wij gestart met het opnemen van een nieuwe rubriek op
de site, ‘van de bestuurstafel’, de bedoeling is dat wij na iedere
vergadering verslag doen, zodat iedereen op de hoogte blijft van de
ontwikkelingen.
In overleg met het ministerie is de samenwerking met het Vrouwen
Platform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) en de Werkgroep Observatie
Misstanden Psychiatrie (WOMP) gestart en wij mogen deze organisaties
financieel steunen. Wij hopen dat wij veel van elkaar zullen leren.
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De voorzitter heeft een onderhoud met Jeugdzorg Amsterdam gehad.
Voor velen, die in pleeggezinnen zijn opgevangen, is het extra moeilijk
om bewijslast te overhandigen. Bovendien is het vaak onduidelijk wie de
rechtsopvolger is. De bureaus Jeugdzorg hebben nu aangegeven om de
aansprakelijkheid te aanvaarden. Het dichtstbijzijnde Bureau zal de
aansprakelijkheid op zich nemen.
Tot slot:
Zoals ik in de eerste nieuwsbrief ook al zei: SKIP is er voor lotgenoten en
wij zullen er alles aan doen om de belangen zo goed mogelijk te
behartigen, maar wij kunnen niet zonder u.
Heeft u vragen, suggesties, ideeën, opmerkingen of wilt u gewoon eens
met ons praten bel of mail.
Op onze website vindt u alle informatie.
Frans Spekreijse
Voorzitter

Voor volledig artikel klik op foto.
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Uitnodiging lotgenotendag SKIP
Zaterdag 25 april.
Van 10.30 uur tot 16.00 uur

Geniet in de Weerd

Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem

Zorg voor jezelf!!!

Programma lotgenotendag SKIP
10.30
11.00
11.15
11.45
12.30
13.30
15.45
16.00

Inloop, ontvangst met koffie en thee
Welkomstwoord – door dagvoorzitter Daniel Bentveld
Inleiding – introductie workshops door lotgenoot
Gedicht – voorgedragen door lotgenoot
Vertellen van een eigen verhaal – door lotgenoot
Zaalgesprek – onder leiding van dagvoorzitter
Lunch
Verschillende workshops
Introductie van de workshops en inschrijving voor de
workshops vinden plaats op de dag zelf
Afsluiting van de dag
Einde

We hopen dat u zich inmiddels
opgegeven heeft. Mocht dit niet het
geval zijn en wilt u wel aanwezig
zijn op deze dag, doe dit dan zo
spoedig mogelijk.
Vriendelijke groeten,
Bestuur en vrijwilligers van Stichting SKIP
 Het programma is onder voorbehoud
Indien nodig en gewenst, worden reiskosten vergoed.
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Nu ook mediators bij SKIP
Het is iedereen inmiddels bekend dat SKIP lotgenotenbijeenkomsten
organiseert. Ook het maatjesproject waarbij je als slachtoffer de
mogelijkheid hebt om één op één contact te hebben met een ander
slachtoffer loopt al enige tijd.
Inmiddels heft SKIP haar dienstverlening verder uitgebreid met een
tweetal mediators.
Deze mediators, Daniel Bentveld (ambassadeur en voormalig slachtoffer)
en Christiane Stoutjesdijk (bestuurslid en moeder van een slachtoffer),
staan ter beschikking bij een (dreigend) probleem of conflict met een
instelling of organisatie.
Wil je weten wat de mogelijkheden zijn en of het in jouw situatie passend
is om een mediator in te zetten neem dan contact op met Wilma Massop
van Zorgbelang.
De mediators zijn overigens geheel kosteloos voor het slachtoffer.

Toen kleuren nog bestonden
het gebeurde op die dag
dat ze haar blauwe jas aan had
daaronder haar gebloemde jurk
en zongekleurde schoenen
ze wilde vergeten
dat haar slipje rood was
haar sokken groen
nadien
en dat het schrijnde
ze had het zand gevoeld
tussen haar lippen
het smaakte naar
schaamte
en naar niet meer met poppen
kunnen spelen
© Ineke Wolf
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Jaarverslag Stichting SKIP 2014
Stichting Seksueel Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen (hierna te
noemen SKIP) is een organisatie voor lotgenoten die in hun jeugd, onder
verantwoordelijkheid van de overheid, in een (rijks)instelling of pleeggezin
zijn geplaatst en daar seksueel zijn misbruikt.
Wij willen verbondenheid creëren en ruimte bieden voor herkenning en
erkenning. Om dit doel te bereiken organiseren wij verschillende
activiteiten voor lotgenoten en waar mogelijk bieden wij aanvullend hulp,
of gaan samen op zoek naar mogelijkheden voor passende hulp.
SKIP is op dit moment een jaar ( gesubsidieerd) operationeel en een
eerste evaluatie heeft plaatsgevonden. Het opzetten van een
vrijwilligersorganisatie kost tijd en energie en heeft zijn eigen dynamiek.
Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we concluderen dat er veel
werk is verzet om de organisatie bestuurlijk in te richten en de
randvoorwaardelijke zaken te regelen; dit is inmiddels gelukt.
Frans Spekreijse
Voorzitter
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De kunst van het verwerken
Soms gewoon, soms bijzonder, kunst kan een middel zijn om trauma's te
verwerken.
Jeannette Brouwer

Helen van seksueel misbruik
Auteur Ivonne Meeuwsen schrijft in haar boek ‘Helen van seksueel
misbruik. Het trauma voorbij’ over de gevolgen van seksueel misbruik.
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Geen tijdslimiet aan
misbruikte kinderen

schadevergoeding

Bron: Rien Floris
Er moet geen einddatum worden gesteld voor het vergoeden van schade
aan kinderen die in het verleden seksueel zijn misbruikt in pleeggezinnen
en instellingen. Deze slachtoffers van seksueel misbruik (sinds 1945)
moeten, zoals het er nu naar uitziet, vóór december dit jaar een
schadeclaim indienen.
Dat is onterecht, vindt stichting SKIP die opkomt voor Slachtoffers
Kindermisbruik binnen Instellingen en Pleeggezinnen. Sommige kinderen inmiddels op leeftijd - komen nu pas naar buiten met hun
misbruikverhalen. Anderen durven nog niet en zouden daardoor een
rechtmatige schadevergoeding kunnen mislopen.
Toezicht
Het gaat om uit huis geplaatste kinderen die via Onder Toezicht Stelling
(OTS) door de overheid in pleeggezinnen en instellingen terecht kwamen
en daar werden misbruikt. Tot nu toe zijn er zo’n duizend geregistreerde
slachtoffers. Maar Stichting SKIP verwacht dat daar nog wel eens
eenzelfde aantal bij kan komen.
In het kielzog van de misbruikschandalen rond kloosters en kerken
kwamen soortgelijke schandalen aan het licht in pleeggezinnen en
overheidsinstellingen. De commissie Samson rapporteerde hierover in
oktober 2012 en sinds januari 2014 werpt SKIP zich op als
belangenbehartiger.

Geweldsmisdrijven
Slachtoffers melden zich bij SKIP of slachtofferhulp en kunnen een claim
indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven waar een aantal mensen
deze gevoelige zaken behandelt.
De overheid heeft geld beschikbaar gesteld voor de slachtoffers van het
falen door de overheidsinstellingen. Maar het indienen van een
schadeclaim moet voor december dit jaar gebeuren. ,,Daarna gaan de
loketten weer dicht. Dat is oneerlijk. Mensen die nu nog naar buiten
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komen als slachtoffer van misbruik, moeten ook de ruimte krijgen’’, zegt
Paul de Ridder.
Hij is medeoprichter van SKIP en zelf slachtoffer. ,,Er is heel veel moed en
lef voor nodig om met je claim naar buiten te komen. Doordat er nu
aandacht voor is, worden meer mensen wakker. Die hebben dit misbruik
tientallen jaren weggestopt. Nu ze op leeftijd zijn, komt alles boven, zo is
het bij mij ook gegaan. Het duurt wel even voor je over je eigen schaamte
heen kunt stappen en een schadeclaim in durft te dienen. Geef die
mensen ruimte om hun recht te halen.’’

Paul de Ridder in de krant
De journalist Rien Floris van het Noordhollands Dagblad heeft Paul de
Ridder thuis in Doorn geïnterviewd. Rien was uitgenodigd om aandacht te
geven aan zijn ervaringen in de Provincie Noord Holland waar Paul vroeger
heeft gewoond. Het was voor Paul een gevoelige ervaring om via dit
medium naar buiten te treden maar heeft toch de moed kunnen
opbrengen. Als bestuurslid van de stichting wil Paul hiermee andere
slachtoffers van seksueel misbruik in het verleden uit de kast trekken, ,,er
voor uitkomen dat dit je is overkomen geeft lucht en kan je starten met
het eigen herstel’’, zegt Paul de Ridder.

Naar volledig artikel van/in de krant.
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Agenda met belangrijke afspraken.
belangrijke afspraken in de afgelopen periode:
14 maart:
19 maart:
19 maart:

Lotgenotendag VPKK
Overleg SKIP en VWS
Overleg SKIP, VWS, SHN, SIB, VPKK en WOMP over het
onderzoek van Bevraag.

belangrijke afspraken in de komende periode:
27 maart:

4 april:
17 april:

Middagsymposium
HART
College:
Vroegkinderlijke
chronische traumatisering: diagnostiek, behandeling en
herstel van de psychische gevolgen in de volwassenheid.
Lotgenotendag SKIP: Zorg voor jezelf!
Overleg SKIP en SGM; Schadefonds Geweldsmisdrijven

Enquête ervaringen met het Statuut Schadefonds
Graag nodigt SKIP u uit om deel te nemen aan ons onderzoek. Met dit
onderzoek wensen we uw mening te weten te komen over uw ervaringen
met het Schadefonds Rijswijk. Heeft u de formulieren voor de Tijdelijke
Regeling of het Statuut ingevuld, wat is uw ervaring?
We gebruiken de resultaten om goed voorbereid te zijn, SKIP bezoekt 17
april het Schadefonds Rijswijk en hier is uw input onmisbaar. We geven in
geen geval informatie van dit onderzoek door aan derden.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts 10 minuten.
Bij voorbaat dank,
Bestuur SKIP
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Verhaal halen
Door: Carol van Nijnatten, Lid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
Mensen die bij het Schadefonds aankloppen voor een schadeloosstelling
voor het geweld dat hen is aangedaan, komen verhaal halen. Er staat
immers nog een rekening open die moet worden vereffend.
De personen die een aanvraag doen bij de Raadkamer Statuut – het
orgaan dat is ingesteld om aanvragen te toetsen in het kader van seksueel
misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen, waarbij de
dader/instelling aansprakelijk wordt gesteld - komen ook een verhaal
brengen. Een verhaal over een reeks gebeurtenissen, meestal uit een ver
verleden. Gebeurtenissen die iedere verbeelding tarten en nauwelijks
onder woorden te brengen zijn! Niet zelden hoorden de levenspartners
van de slachtoffers pas over de gebeurtenissen toen er melding werd
gedaan bij de commissie Samson. Ze vertellen hun levensgeschiedenis nu
ook aan de jurist(e) van het Schadefonds en de leden van de Raadkamer.
Soms weten de slachtoffers feilloos details uit het verleden op te diepen.
Andere aanvragers kunnen zich de details niet meer herinneren. Maar ook
bij hen staan de verwoestende effecten van het misbruik in hun geheugen
gegrift: de angst voor herhaling (de voetstappen op de trap), de schaamte
(als anderen het maar niet te weten komen) en weerloosheid (als ik het
vertel, word ik weggestuurd). En .. de eenzaamheid, het feit dat je het
aan niemand kan vertellen, dat niemand je gelooft, dat het misbruik niet
wordt erkend.
Aanvragers bij de Raadkamer Statuut komen in zekere zin ook verhaal
maken. Ze hopen op een antwoord op hun vragen over het verleden.
Waarom was de beschuldigde zo gewelddadig en waarom was ik juist het
slachtoffer, waarom loopt de misbruikende jeugdzorgwerker nog
ongestraft rond?
Het Schadefonds werkt soms maanden lang aan antwoorden op die
vragen. Aan de hoorzitting van de Raadkamer Statuut gaat een lange
periode vooraf waarin de aanvrager samen met een van de juristen een
dossier aanlegt. Daarin worden proces verbalen, briefjes van dokters, emails, geboorteregister, salarisstroken verzameld. Het vraagt veel van
aanvragers die klus te klaren, maar misschien is het toch de moeite
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waard. Immers het aanleggen van een dossier maakt het mogelijk voor
aanvragers om met een neutraal derde persoon nog eens naar dat
moeilijke leven te kijken. Het biedt de mogelijkheid de eigen
levensgeschiedenis vanuit een nieuw perspectief te bekijken en opnieuw
te vertellen.
Daarom is het misschien wel niet zo erg dat het even duurt om dat dossier
te maken. Met de vorming van het dossier wordt het verhaal immers
opnieuw geschreven. Eenmaal op de hoorzitting is het verhaal al voor het
grootste deel verteld. Dan volgt de erkenning door de Commissie van het
Schadefonds en is verhaal gehaald.
Bron: Blog schadefonds Rijswijk
www.schadefonds.nl

Centrum Seksueel Geweld Twente geopend
bron: Huiselijkgeweld.nl

Contactgegevens:
Stichting SKIP
Postbusnummer 63
3940 AB Doorn
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Email: info@stichtingskip.nl
Telefoon: 088SKIPLYN/ 088-7547596
Website: www.stichtingskip.nl
Twitter: @StichtingSKIP

Pagina 11

