
Verhaal in woord en beeld voor Sanne, Flore, Evy en Tijn 12 mei 20L4
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Juffenenmee5tgrs-op-9e-p¡ri@-maakternfuhzÛrgen.amda@@nTneg+¡ad.naarschool.Deschoot
van Tijn maakte zich zorgen omdat Tijn heel boos kon worden, zich niet goed voelde en gepest werd. Evy ging naar school in de "Haantjes", of zij zích zorgen maakten
weten we niet en Sanne ging nog niet naar school.
De scholen van Flore en Tijn belden naar het CLB (centrum voor leertingenbegeleiding = een centrum dat de school helpt om te k¡jken hoe er het best voor de leerlingen
wordt gezorgd). Het CLB contacteerde de jeugdrechter.
Mama, pepa, ome, opa, meme, pepe maakten zich zorgen over Tijn, Evy, Flore en senne.
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Mama en papa verzorgden zichzelf niet goed, ze rookten veel, dronken veel koffie, ze aten ook niet goed en ook de kinderen kregen niet elke dag warm eten en soms
geen boterhammen rnee naar school. Tijn zei ook dat hij bang was dat zijn ouders ziek zouden worden als ze niet gezonder zouden leven.

Mama en papa maakten veel ruzie over wat mama en papa het beste zouden kunnen doen voor de kinderen, zodat de kinderen bijvoorbeeld geen honger zouden
hebben' Ze maakten ook ruzie over dat ze ats koppel niet veel meer semen deden. Papa moest heel hard u¡erken op de luchthaven en was heel moe als hij thuiskwam.
Mama voelde zich depressief {depressief = wanneer mensen zich heel lang slecht voelen, altijd moe zijn, geen zin hebben om ie6' te doen, veel slapen en zich
ongelukkig voelen).

wanneer ze ruzie hadden kon papa soms héél boos worden, dingen stuk slaan en luid roep€n. Tijn, Evy, Flore en Sanne waren ongetukkig omdat er veet ruzies waren,
ze waren ook bang als papa boos was. Als ze dit zagen, gingen ze naar boven of naar buiten.
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Eerst had de Jeugdrechter een miinheer van Crisishutp aan huis laten komen om mama, papa, Tijn, Evy, Flore en Sanne te helpen. Mama en papa
hebben met deze miinheer gepraat, maar dit was niet genoeg om te kunnen helpen. De ruzies bleven'duren.
De Jeugdrechter heeft dan beslist dat Tiin, Evy en Flore naar De AAk moesten gaan omdat het thuis niet veilig was voor hen.

Sanne was nog te iong om naar pe ARu te komen. Kinderen kunnen pas vanaf Sjaar naar E A4K.

Net voor het eerste gesprek is mama met Tiin, Flore en Sanne naar een vluchthuis gegaan. Omdat het thuis toen heel slecht ging en er heel veel
ruzie was- Evy was toen bii meme en pepe en is daar gebleven.2 dagen nadat mama met Tijn, Flore en Sanne naar het vluchthuis was gegaan,
zijn Tijn, Flore en Evy naat ry ne'v gekomen. Mama, Pâpâ, opa en Karen de consulente hebben toen lang gepraat met ßAßr en evA en hen
verteld wat er thuis allemaal misliep en verteld hoe zij zouden willen dat het thuis zou lopen.
Tiin, Evy en Flore zijn dan naat 0c. ÈRx gekomen. Sanne is bij mama en papa gebleven.
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Tiin, Evy en.Floreverbleven inNrcAK . eyA v¿¡ 0ë AAK ging regelmatig met mama en papa praten over de kinderen en over hoe het thuis ging.
Mama en papa praatten weer rneer met etkaar.

Mama en papa hielpen ook altiid waaÍ ze konden als het met 1 van de kinderen niet zo goed ging in Þe ARr.

Tiin, Evy en Flore konden in de vakanties en in de weekends op bezoek bij mama en papa.



Tx0i:

OéARK

j

s Lhr"l: TcDJ I6HnD

frfffrr, \
,/

øry Fvtc|3]Av^Ë

,

-=F- #T-JJ' rJJry

Tiin ging naar huis eind iuni 2013, mama en papa hadden aan de Jeugdrechter en consulent g";ãåg¿ om hem naar huis te laten komen omdat
ze zich zorgen over hem maakten hoe hÍi zich gedroeg in ¿g aqx . Hii aanvaarde geen regels en liep zelfs enkele dagen weg. Ftore en Evy gingen
in de zomervakantie vaker en langere periodes naar huis-

Vanaf september 2013 waren Tijn, Evy en Ftore terug thuis. Flore ging naar schoot samen met Sanne, in De Kruidtuin . Evy ging naar school in de
Haantjes
Tiin is op f september niet naar school gegaan en durfde dit niet zeggen aan mama en papa. Tijn is dan 2 dagen later op zijn vraag terug gekeerd
naar 0chAK .

Evy, Flore en Sanne bleven thu¡s. Marna en papa vertetden aan MAT en erA dat het goed ging thuis, de kinderen luisterden goed, er was elke
dag warm eten, Flore en Evy hielpen mama en papa waat ze konden. Er waren nieuwe karners gemaakf voor Tijn, Flore, Evy en Sanne. Er kwamen
nieuwe kasten, nieuwe bedden, een likie verf op de muur. Op de scholen van Flore, Evy en Sanne ging het ook goed.
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ln oktober 2013 belde de politie tiidens de nacht naar opa omdat er thuis die nacht een hele erge ruzie was tussen papa en mama.

's Ochtends heeft de politieook naar meme en pepe gebeld om dit te vertellen. Opa, oma, merne en pepe maakten zich ook zorgen toen ze dit
hoorden van de politie. Ze waren hier allemaal erg van geschrokken want ze hadden pas nog aanôAqf en €,t/A verteld dat ze vonden dat het
thuis beter ging.

Pépé en mémé ziin Sanne, Evy en Flore bij de politie gaan halen en hebben hen mee naar huis genomen.

De politie heeft in de ochtend ook naar uAqK gebeld. De begeleiders van â-ARx maakfen zich zorgen toen zij dit hoorden. t ñren erA zijn Evy
en Flore in de namiddag gaan halen bij pépé en mémé. Sanne i s bij mémé en pépé gebleven.

Toen Tiin hoorde wat er gebeurd was maakte hij zieh erge zorgen over mama en zijn zussen.
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Mama en papa waren 's nachts heel erge ruzie aan het maken en aan het roepen terwiil Evy, Flore en Sanne sliepen. Evy en Flore werden wakker
en ze hoorden dit, ze waren heel bang. Papa was dronken en had mama geslagen en van de trap geduwd en hij riep heel erg. Mama had veel pijn
en was erg bang ze is naar de buurvrouw gelopen. Mama heeft samen mel de buurvrouw naar de politie gebeld-

Mama is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Papa is door de politie meegenomen naar het politiekantoor. Evy, Ftore en Sanne
werden door de politie uit hun kamer gehaald en ze waren heet bang van papa en ook heel boos dat hij dit gedaan had. Ze weenden heet veel.
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De ieugdrechter heeft toen beslist om Evy en Flore terug in g€ AAK fe laten verbtijven. De jeugdrechter, consutent, begeleiders van Oé frrl1 opv,
oma, meme, P€Pe zijn bezorgd omdat er vroeger nog eens een zware ruzie is geweest tussen mama en papa, !,ìraar mama veel pijn had en de
kinderen in huis waren- De ieugdrechter was bezorgd dat Tiin, Evy, Flore of Sanne gewond zouden kunnen raken.

Tijn, Evy, Flore waren na de zì^tare ruzie in oktober, moe, ongelukkig, soms kwaad op papa. Evy en Flore vonden het niet fijn dat ze nu terug in
t€*XX waren, omdat ze nog maar net terug thuis waren.

Sanne was nog te iong om naar 0êAKK te gaan. ln O¿ARV. kunnen kinderen pas terecht vanaf S jaar.

Tiin is in december terug naar huis gegaan omdat hii niet meer naar school ging en omdat het heel moeitijk liep inocA^X . Voor de andere
kinderen in þE Anu was het ook beter dat Tiin niet meer inoe/luK was. Tiin is nu met toestemming van de Jeugdrechter tijdelijk thuis in
afwachting tot er een andere voorziening gevonden is waar Tijn beter geholpen kan worden
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Sinds het begin van dil iaar weten mama en þapa dat zij een nieuw baby'tie verwachten.
Mama, papa hun wens is dat alle kinderen in één huis bii mama en papa kunnen wonen zonder dat er iemand bang is dat er door ruzies iemand
wordl piin gedaan. Ze willen daarorn veel praten met elkaar, willen leuke dingen samen doen en praten met elkaar om zo een goede mama en
papa te ziin-Ze willen daarom samen met oma en opa, meme en pepe en met 0ÃAl en evA ervoor zorgen dat het veilig is voor iedereen: Tijn,
Evy, Flore, Sanne en baby'tje.
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