
lnhoudeliik iaarverslae Stichtins Op Herme 2020.

'n Veelbewogen jaar was ZO2O, niet alleen vanwege corona.

De zo noodzakelijke restauratie van de concertschuur en bakhuis werd
voltooid, net zoals de renovatie van het woonhuis, zomerhuis en stallen.

Nu waren ook de woonomstandigheden voor ' onze'kinderen en dieren
optimaal.

Stichting Op Herme heeft de zuster Stichting Heykeshoeve in het leven
geroepen , na lang aarzelen.

Heykeshoeve is de oude naam van onze monumentare Hoeve.

Stichting Heykeshoeve is als de geceitificeerde zelfstandig zorgaanbieder
extra opgericht,om de financiën zuiver te houden, nauw verbonden als
communicerende vaten, met Stichting Op Herme.

Stichting Heykeshoeve heeft'n gebruikersovereenkomst met Stichting Op
Herme, waardoor sinds 2018 de financiële situatie eindelijk gezond werd.

Alles in het belang van de kinderen en dieren.

Belangrijke redenen om zorgaanbieder te worden - operationeel in 2O1g-
zijn de zelfstandigheid, zowel inhoudelijk als financieer.

lnhoudelijk hoopten wij door de zware HKZ certificering onze interventies
beter te kunnen uitvoeren en onze soms moeizame relatie met Jeug dzorg
Limburg te verbeteren als professionele gesprekspartner.

Wij worden streng gecontroleerd via interne en externe audits van uit de HKZ
certificering, ínterne en externe accountarits èii we zijn in 2}]:g na intensief
onderzoek goedgekeurd door de lnspectie Jeugd zorg.

\

Het werd n.l. voor Stichting Op Herme, opgerichi in fg&g, steeds moeilijker
om getden te vinden voor onze 2 onlosmakelijk aan elkah,yerbonden
doelstellingen: Kinderen en Dieren.

De 'pleeggetden'waren bij lan§e na niet voldoende om de kinderen te geven
wat zij o.i. nodig hebben,



De 'inkomsten', zoals donaties, voor de vele dieren waren volstrekt
ontoereikend en er moest onophoudelijk'gebedeld'worden om de exploitatie
rond te krijgen.

Publiciteit was hierbij 'n onmisbare hulp.

Deze mooie toekomst veranderde medio juli 2020 plotseling in 'n
nachtmerrie.

Door'n ware heksenjacht op social media van o.a. enkele beschadigde ouders
en ons onbekende 'volgers' ,werden 'onze'kinderen' ,,waar het goed mee ging,

medio juli , totaal onverwachts weggerukt.

vanaf 1 december 1996 stelden wij af en toe het FALEN van Jeugdzorg
Roermond aan de kaak, middels dè rechter en de daaruit voortvloeiende
publiciteit, als overleg op grond van argumenten niets uithaalde.

Jeu§dzorg Roermond greep nu deze heksenjacht op social media aan om ons in
't hart te treffen

Jeugdzorg heeft disöretionaire bevoegdheid, is almachtig, kan zelfs de
rechtbank overrulen.

Gezinshuizen,'n fenomeen sinds 2015, hebben niet eens rechtsingang.

Daar kwamen we tijdens'n kort geding in juli 2020, na het wegrukken van
'onze' kinderen, op'n pijnlijke manier achter.

Wij hebben ons niet kunnen verdedigen,'n lacune in de wet.

Sindsdien brengen wij deze lacune in de wet regelmatig onder de aandacht van
o.a. het ministerie van VWS en de Tweede Kqmer, samen met anderen die ook
met deze lacune geconfronteerd werden. ' I

wij hebben de lnspectie Jeugdzorg direct om h onderzoek gevraagd en

verschillende gezinsvoogden hebben de inspectie laten weten dat'onze'
kinderen, waar het goed mee ging; nooit weggehaald Qdden mogen worden.

,n.r", r.

Al is dit het verslag van 2020, toch wíllen wij alvast vermelden dat de lnspectie
Jeugdzorg ons begin 2021. heeft laten weten dat we als gezinshuis verder
mogen gaan.



De concerten zíjn in deze vreselijk tijd doorgegaan,- coronaproof- en ook dat
heeft dat ons veel kracht gegeven, net als de vele schriftelijke verklaringen van

o.a. volwassen oud-pleegkínderen, de scholen enz. enz. Het was

hartverwarmend.

2van onze pony's, Peer en Topsy zijn op hoge leeftijd ingeslapen door de

dierenarts en hebben bij Op Herme 'n fijne, dierwaardige levensavond
genoten.

Zoals elk jaar werden wij ook dit jaar blij verrast door de terugkomst van 'onze'

vele zwaluwen begin april, direct druk bezig om hun nestjes te repareren en

hun jongen groot te brengen.

Het is steeds weer ontroerend om dit leven van zo dichtbij te mogen volgen.

Evensloegdepaniektoebijonzeadviseursenvoorzitterenwerdopde
bestuursvergadering 7 november besloten om onze Hoeve in de verkoop te
zetten.

Ook was dit het moment dat onze voorzitter a.i. Mr. Wiel Stevens koos om

eindelijk af te treden.

Als voorzitter a.i. trad hij aan voor korte tijd, maar bleef 5 jaren om de

restauratie van onze monumentale Hoeve tot'n goed einde te brengen en ook
dankzij zijn enorme inspanning is dat ook gebeurd.

Wij ervaren dít als'n groot verlies, al begrijpen wij zijn stap.

Wij zullen altijd in dankbaarheid terugdenken aan het vele, vele werk dat hij

met liefde voor ons heeft verricht, met name de restauratie en renovatie, met- 
alle voor en tegenspoed tot'n goed einde heeft weten te brengen.

Ook heeft hij ons als'n leeuw, met al zijn expertise als oud Bestuursrechter en

oud presídent van de rechtbanken Maastrichti'Roermtnd en 's Hertogenbosch, 
*,

verdedigd tegen het falen van Jeugdzorg en venyolgens het verschrikkelijke
,,1.

optreden van Jeugd zorg.

\,_;
Nadat onze Hoeve in de verkoop kwam en er al snel serieuze'kopers waren,

kwamen we tot het besluit om de verkoop te stoppen en onze energie in te
zetten om onze doelstellingen op onze prachtige Hoeve voort te zetten.



ELL mei 2020.


