Van de bestuurstafel 17 december 2014
Op het moment dat ik de vergaderruimte binnenkom, zijn er al een hoop mensen aanwezig.
Voor we de bestuursvergadering hadden was er ook een intervisie, zeg maar 'terugkomdag' voor
onze vrijwilligers.
De meesten van hen bemannen de telefoon, sommigen geven ook voorlichting op scholen of
andere instellingen die daar om vragen. Ook herken ik de maatjes...
Daarnaast zijn er nieuwe gezichten. Merel van Groningen bijvoorbeeld. Ze heeft twee boeken
geschreven. Eén over de loverboy-problematiek (daar heeft ze zelfs een methodiek tegen
ontwikkelt), de andere over haar ervaringen met een hulpverlener. Ze is op uitnodiging aanwezig
en overweegt het bestuur te gaan versterken.
Dat doet ook Bert Oude Middelkoop. Hij is advocaat en vooral bezig als letselschadespecialist op
het gebied van seksueel misbruik. Ook hij is op uitnodiging aanwezig.
Vanaf dit nieuwe jaar zal er om de twee weken, in telkens een andere regionale krant, een artikel
verschijnen, waarin een slachtoffer zijn verhaal doet, aangevuld met ee SKIP kan doen, danwel
gedaan heeft, en welke ervaringen die persoon heeft met bijvoorbeeld de commissie Samson, het
Schadefonds Geweldmisdrijven en zo verder. We verwachten daardoor extra drukte. De
vrijwilligers zijn in elk geval gemotiveerd!
Er is meer nieuws. De voorzitter heeft een onderhoud met Jeugdzorg Amsterdam gehad.
Voor veel kinderen die in pleeggezinnen zijn opgevangen, is het extra moeilijk om met bewijslast te
overhandigen. Bovendien is het vaak onduidelijk wie dan de rechtsopvolger is. De bureaus
Jeugdzorg hebben nu aangegeven om die aansprakelijkheid te aanvaarden. Het dichtstbijzijnde
Bureau zal de aansprakelijkheid op zich nemen .
Ook voor wat de bewijslast aangaat, zal er een 'pilot' plaatsvinden.
Vaak is er bij pleegkinderen geen bewijs. Toch zal er nu een hoorzitting komen, en kan ook
iemand zonder bewijs naar het Schadefonds! Danny Pront, een mediator/psycholoog zal
onderzoek doen. We houden de zaak nauwlettend in het oog! Het zou een doorbraak kunnen
betekenen voor veel slachtoffers die in pleeggezinnen waren ondergebracht.
Het Vrouwenplatform Platvorm Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK), zal waarschijnlijk via SKIP
gesubsidieerd worden. Daarover is nog overleg met het ministerie van WVG. Half januari meer
duidelijkheid hierover. We werken graag met hen samen. Ze hebben veel kennis en kunde in huis.
Onze penningmeester was minder enthousiast. Hij heeft zijn taak neergelegd. Voorlopig neemt
Paul zijn taken waar. Gelukkig voor Paul, is er ook een boekhouder aangenomen. De website zal
verder door Leon verzorgt worden. Hij heeft een ruime ervaring op dit gebied.
Behalve Paul, legt ook Linda haar taken neer. Zij vertrekt met haar hele gezin naar zuid-oost Azië.
Sommigen noemen het vakantie, maar ik heb het liever over reizen.
De voorzitter bejubelt haar kwaliteiten. Linda neemt de vele complimenten met liefde in ontvangst.
Frans benadrukt nog even het vertrouwen dat ze in haar eigen kunnen en de toekomst heeft.
Want niet veel mensen hebben, in deze tijd het lef om een goede baan op te geven, en zo'n lange
tijd met het hele gezin op reis te gaan.
Met de haar typerende stralende lach en kleine stotter, antwoordde ze; 'Vrijheid zit in de mens, niet
in de omstandigheden!'. Ik sluit me graag bij beiden aan!
Wilma neemt haar taken over. Wilma, voel je welkom!

Albert- Jan Post

