






aR
§s

+
*f

fis ts
§-

s*
o-

 f
t.

S
§-

§-
 §

tà
 

. 
S

q*
.r

-
@

 
è*

- 
$§

lr
§ 

&
s'

fu

^.
§ 
se

t
-E

\q
È

È
 &

§{
 fr

'
e-

#*
F

§ 
\§

:, sf
fi

t*
"t

r\
. *

§1

ffi
ffi

§ 
Ë

N
§H

$f
fi

N
*È

ru
',h

*X
':

F
*í

s 
è 

:Ë
 È

È
H

.È
§ 

s.
§

ë 
sË

F
fr

s
+

Ë
s 

t 
S

 e
"

È
P

È
"N

h*
§u

, 
$§

fs
§'

§
*Ë

§,
§ 

R
P

§ï
§ 

§-
R

&
 &

.

§ 
§*

fu
t-

13 Ë
qË &
.

<
t, &

t§
"

§ rà
,

-',
rr

1,
.



Heykeshoeve.

3 iaar geleden heb ik vaor het eerst kennisgemaakt met Heykeshoeve, en werd ik getroffen
door de öpen en vriendelijke houding van Veronica en Rosa-linde, die zij hebben naar
beroeker§, medewerkers, cuders en vooral naar de kinderen die bij hen wonen.

Zij praten rr§et veel liefdE over de kinderen, hehben een goede kijk op hun functioneren en
weten ook op tijd een gesprek aan te vragrn als zij bezorgd zijn over het gedrag van Ren van
de kinderen.

Daarnaast is er veel aandaeht voor het dagelijk* leven en d* ver.delihg van aandaeht voor de
kinderen. ,

llet valt me bijvoorbaeld op dat als er (soms plotseling) een nieuw kind zich aandient, rij
göed in beeld hebben, Wie waar slaaBt en waarom en waar dit nieirwe kind een ueilig plekje
zal kunnen hebben. §oml moeten kinderen die al een verïouwd plekje hehben {even} van
plaats verruilen nàar een andere karner. Maar dit wordt nrat aoveel liefde hegeleid, dat ik
daar noolt problemen over h*b gehaord van de kinderen.
§n mocht iemand helemaal niet wilten veranderen van plek, dan weten Veroniea en Ro$a-

linde dat meestal al van tevoren of er wordt gelijk rekening mee gehouden en een andere
oglnssing gezocht.

Voor een kind dat bii hen komt wonen, wordt rneteen uitgezocht, wat de beste school is, en
darr wprdt het kind, met:o nodig nieuwe kleren, (zodat ze niet opvallen binnen de nieuwe
klas) na overleg in de juiste klas geplaatst.

Daarnaast wordt gekeken of het kind belangstelling heeft voor de vi*aïles en paardr.ijlessen

en wordt met de medewerkers bespmken, wat v*or dit kind belangrijk rou kunnen zijn.
lk xal nooít vergèten, dàt het eerste "Huiskamèrcoficerf", dat ik bijwoonde, de kinderen van
onBe\r€er 5,6"7 iaar, die sinds een paar w*ken tp Heykeslroeve woonden, al playbackend
meededen. Deze kinderen wilden zo gÍaag meedoen in de uitvoerirrg, dat deze oplossing
gevonden werd, En wat'waren ze trotsl ,

De ruimte die er is op Heykeshoeve, zowel letterlijk als figuurlijk doet de kinderen soed en ie
ziet ze groeien in alle opzichten. De kinderen zijn veel buÍten en hribben daar alle
mogeliikheden orn zelí op ontdekkingstocht te gaàn en hun eigen voorkeuren samen of
alleen te onderzoeken.

Opvallend is dat er, zCInder dat je het in de gaten hebt, hele duideliJke regels zijn, die alle
kinderen goed kennen: over de trampoline, de zorg-pony etc.
Zoals overal lcomt er dan wel e€n§,een van de kinderen binnen orn te klagen over een ander,
die dan,....,...(iets heeft afgepakt of iets doet wat niet mag), Rustig luistereir Veroniea of
Rosa-línde naar het verhaal om dan sar*en'met de "klage/' eén oplossing te bedenken.

Ook is hst àltijd een fèest om daar mee te eten: alle kinderen op hun eigen plek op tijd àan
tafel, handen Sewassen en rustig en gezellíg eten. Va*k wordt door de ouderen nog langer
nagepraat en mo.§en de kleintjes alvart van tafel, als ze klaar zijn, öm tè speten.

§inds Heykeshoeve gecertificeerd is, worden er ook de benodigde papieren in orde gemaakt,
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veronikajong@planet.nl 
.

Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

R

maarïdaE 2A jufi 2A20 Q:A7
veroni kajong @ planet.nl

Geachte Dhr/Mevr,

Geachte Dhr/Mevr,

lk woon al sinds ik twee en half ben, bÍj Veronika Jong ( voor mij mama) en Ros'alinde Jong ( voor mij mijn oudere
zus).

lk heb hier dan ook altijd met heel veel plezier gewoond en ben daarom ook pas uit huis gegaan op de leeftijd van
éénentwintig voor mijn studie.
lk heb in mijn jeugd en nu nog steeds zoveel steun, zorgzaamheid, vertrouwen en liefde gekregen, dat ik ook altijd
met volle trots zal blijven zeggen dat ik mijzelf heel gelukkig maar prijzen, dat ik opgevoed ben mogen worden door
deze twee enorme sterke vrouwen.
Veronika en Rosalinde zullen hierdoor ook altijd mijn voorbeelden blijven hier haal ik al achtentwintig jaar mijn
kracht uit door naar hen te kijken, zij hebben ervoor gezorgd dat ik altijd streven heb gehad op verschillende dingen
zoals studie, sport, muziek etc.
En nu ik zelf moeder ben wil ík ook niets liever, dan deze voetsporen volgen voor mijn eigen zoon, want ik weet met
alles wat Veronika en Rosalinde mij gegeven hebben streef ik er iedere dag naar om nÍets liever dan de beste versie
van mijzelf te zíjn, en dit zal ik mijn zoon ook meegeven.
Zonder mijn moeder en mijn zus had ik nooit deze persoon die ik nu ben kunnen worden ik zal ze dus ook altijd
dankbaar blijven dat ik bij hen heb mogen opgroeien en dat ik zo'n mooie en gelukkÍge jeugd heb mogen hebben.
En ik en mijn zóon zullen ook altijd met trots onze achternaam Jong dragen.
lk kan dan ook met zekerheid verklaren dat geen van de beweríngen waar zijn, en kan ik ook zeggen dat alle
kinderen, altijd met alle liefde, zorg, steun en vertrouwen etc, zijn opgevangen en vèrzorgd zijn geworden.

Met vriendelijke groet,

R(It



Stichting Op Herme

Van:
Verzonden:

i

Aan:

Onderwerp:

N;nË
zondag 2 augustus 2420 2O:47

info@stichtingopherme.nl
Ongeloof!

Lieve Veronika en Rosalinde,

Bij deze wilik jullie beiden laten weten dat ik me afvraag, droom ik of ben ik wakker?l Dit kén toch nietl!!!l My Gódl
Mijn gevoel van ongeloof en ontzetting, wisselt af met het gevoel van een enórme, enórme boosheid. Zijn ze nou
hértstikke gék aan het worden bij Bureau Jeugdzorg?l
En al die sensatieverhalen en roddels die mensen erbij maken, ze smullen ervan en de een maakt het nog bonter
dan de ander. Dit is ziekelijk gedrag!

Sorry, ik móet het even kwijtl
Hoe dan ook, dít verdienen jullie écht niet!

Onze vriendschap is inrniddels meer dan veertig jaar een stukje rijkdom waar ik zuinig op ben. En dat is niet zomaar!

Aan al die uren die ik bijjutlie heb doorgebracht heb ik positieve herinneringen en, als die horrorverhalen die ik nu

hoor wédr zouden zijn, dan had ik dat zéker gemerkt.
Al mijn ervaringen met 'Op Herme', met jullie, mogen in een gouden lijstje. Zéker weten!
Menig kind zou goed af zijn met een opvoeding zoals die bij 'Op Herrne' werd/wordt toegepast. Respect, maar ook

liefde, voor medemensen, dierèn en natuur.

Jullie zijn prachtmensen die fantastisch werk doen voor kinderen en dÍeren. r
Al die getraumatiseerde kinderen die jullíe een warm nest hebben gegeven, de liefde en de inspanningen, de

opofferingen die híermee gepaard gingen, wé|, dat mag enige naam hebben!
Wat was er van die kinderen tercchtgekomen als ze niet door juilie waren opgenomen? ! En van de dieren? !

Een heel aantal van die kinderen heb ik gekend en ik kan met de hand op míjn hart zeggen, het is hun geluk geweest
dat ze bij jullie rnet open armen ontvangen zijn en met een goed gevulde rugzak de toekomst tegemoet mochten
gaan. Daarbij, ze blijven bij jullie welkom, préchtigl

Veronika en Rosalinde, CHAPEAU! lk ben trots op julliel
Heel veel sterkte in deze afschuwelijke nachtmerrie. Mocht ik iets kunnen doen, laat het dan alsjeblieft weten.
We hopen op medemenselijkheid en we duimen dat het recht zijn loop mag hebben.

lk weet dat jullie sterk zijn Veronika, ooit redde jij met gevaar voor eigen leven, kinderen uit jullie brandende huis.
Mai[in Luther King, waar ik veel respect voor heb, zei ooit, 'Wie je bent blijkt niet in goede tijdèn, maar in tijden van
nbod. Waarvan akte!

Heel veel liefs en tot gauw ziensl



Geachte heer, merrrouw, 15-3=*S16

6raag zou ík r.r middels dere brief wilten ver:tellen hoe rnijn ervaringen ziin met het plerggerin van
Veronika JonS.. Míin zoon heeft ongeveer ? jaar in het gezin va,n Veronika Jong gcwo+nd. lnmiddels is

mijn zoon meerderlarig.

Al5 kleín jotgefje had mijn zoon al bepualde pro$lernen waarvoor ik.hulp heb gezocht bijJeugdzorg.
Via enkele omwegen is mljrr zoon in het gezin van Veronika Jong terecht gekomen. Dit tot mijn grote

opluchting. lk eag nameiijk al direct dat mijrr zoon in dit gezin alle hulp zou krijgen die mogelijk was

e n dat hij alle mogelijkheden zou krijgen om zijn goede k*nien te ontwikkeien. Door mi'ddel van

muzieklEssen heeft hij geieerd vioot te spelen en dncr d* orngang §1ët didren heeft hij

verarillu..§o,ïr{elijkheid rireegekregen. Ook kreeg hij de rrrogelijkheidom Èe spÉÍtenenVrien en te
maken. flrg blij was ilt met de veiligheid die gehoden wordt. Ile klnderpn wor-dan, zoals. het hoort in:

de huidige maatschpppÍj, bescherml tegen de gevaren varr aícotrol, drugs en verkeerd gebruik v*n
cornputsrs en socíale media. lk heb op eefi Éegeveíl mornent ïelfs gevraagd of ik de voogdÍj mccht
overdragen aan Veronika Jongtmdat ik +p die m,anier de ivo.or mij) rware {ast kon de{en met
Veronika Jong en smdat ik San meer^ieksrheid had dat de plaatsrng van mijn zocn in het gezin

gewaarborgdmu,blijven. lk was namelijk wel eens bezorgd over het Íelldat d*or bureaucrryti§ehe

redenen Jeugdrorg wel eens piaatsirrgen beëíndigd of veranderd. Zo zou in eer'ste instantie rnijn

rcoa niet in het gezin van Veronika Jöng geplaa?§t kunnen wsrden omdar ik woonde in "regio euid

limburg" en het ple*ggeria uiÉlönder "regio r*idden §irnb*rg", Seirikkig is de plaatsi*g tsËn t§'{h tot
'stand gekomen.

Wat betreÍt het contacttusren mij als biologische moeder en Veronika Jong als pleegmoeder kan ik

zeg8en dat wij altijd goed overleg gepieegd hebben ovcr zaken onrrent mijn zoon. lk voelde mii aitijd
welkom en tot op cle dag van vandaag hebben wij zeer regelmatig cöntact. ik beeoek als het even kan

met veel'plazier de "koífieconcerten" bii Ve:'onlka Jonsthuis, waarbij bekende artiesten err kinderen

{als r,e dat willen) samen optreden, Ook mag ik tol mijn vreugde boeken iener+*it da uiqge.breÍde

collectie van Veronika Jong en wij steunen elkaar op allerlei gebieden. lk kan nog steeds terecht bij

VeronikaJong en haar dochter Rosalinde, clic ik nog nÍet genoernd heb, voor raad en daad.

.,:] '



vero n i kaj on g @ pla net-n I

Van:
Verzsnd*n;
Aan:

j#ls<jS>
dinsdag 21 juli 2020 12:52

Veronika Jong

Van:sffilp1
Verzonden: dinsdag 21juli 2020 10:L0
Aën!jffill<,iffint>
Onderwerp:

l.iailoikbenHikheb8jaarbijVeronicaenroseiingewoontenzewarenaitijdgoecivoorcie
kinderen en verwaarlozing hoe komen ze er bij wij zagen er altijd netjes'uit ëfi zë wàrën gsede pleeg ouders er
is bijna geen ouders díe zo veel kinderen in huis neemt ik heb met plezier daar bewoont waar zijn pleeg
oriders wasr hBn paardrijden is hijna iedere kind de wens lijkt mÍj
Ën ik heb in I jaar ncoit gezien dat kinderen werden geslagen er kwamen soms kinderen rnet gedrag
pföblÈÉ:|ïlrrtaflr Veronica en ro.salonheb,ben de kinderen neoit geslasen je kunï niet beterwonen ëls
daar ik was ook vroeger proble€m kind maar ik kan je zegg€n Veronica en rosalin hebhen mii-í;ooit
geslagen we [iepen sr netjes bij verwaarlozing hoe komen t]e cr bjj
Get Óutlook for Android
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&i5n,erwrr,M Atffiffiou**l*,:ge{Es} r$-

i

§irds f je$r b$l irh Bl,hB week blf O-p Hermeo u§.$'rpt" I-l'eykeslÍrqEvq, ïqen :ik hter 6q* fm,
pffirdrtï{w.seyën" y6Írd ik hm rffemgr:§e.s,Wjz.cnder.*Btelt, reÉst tirderen btj eti<aar, de
Srfifi,lr em e& -*pWn WrÍrïstri.

ffiJ. u*crdgpvrW$om, e ktr,rdurert öol4 sp,dssë fitankí t6,Sd*3t e:uer!I. ffi{ §vg4,fiB.a*rÍdffilrt
tgseftxpkgila..$trï. hrrn verl§den en me vmial te r,ishte* qp de k!&rrn z$fi§, B hi"er ru.r ,.

$onen en mE rnet hun te rictrten op het par&ijden. Wàqr rrcdig kreeg ik wet wat
ac h,tsrryörÍf fi rfxgruffi.e-

tk zie er liinderen die tekker zichzetf mogËn zijn, die vrij nmgen spelen en tekker vies
rnogen wrydFn, Er zijn vegt ssullen ën mogetijkheden om te speten. lír dàt opzictrt
ontbreelft er aan níets. De ktgkre kinderen sBeten vooral buiten en hebberÍ geen

ffi#t§:§.Hl§l&§,r., J* fu.n*t trg,[ «uf,ffinlrets: nffsín€ni it< r,rind hst *osd .vqpr" SgeÈ*wilrlMrrg van
d# kiffir§fï. :

U8,t§nffië§,.ktffiWn *ftem xt6ma#riit5'elr,ver.:*#tittertde rnusi {esfi*ï àtrtïgëbsdërr. lk
ttiítd.trÉ ktjuulndw,rda .fr{ts kindryrsn deme k*wst líïÍssí{sn t drit ntlornaa{ aa+r,,i*rh
lwso# rx.erdb tli ksn ffi *wr ar}der:geein*hu:ix'r+*ai Se. triuenrn 4a§diïk rm sgim fjd
ergBB atders, nètrr toG gaan om 1e ,$p,orten of om bryateid te wo$en. tn ttt is dit juist
andoi ,atàfifi.dË,X$Hdffisi dde,cp div*r.* ctuhrs,. Ër.'is tn'**n lruf§€ífirÈdhe"r,un Ée
kindífen hehkn een wste veitige ptek.

§tsktiïS§íS§'ï,n het,§suirshuie.ogsf ofituFanr$Ën,§n ts Ííïtlu#+,pt Zg ortwi&elcn Zflffi
goed. Veet kinderen zÍjn hier ook e*rt op hun ptek ; veel butten em trrsen alte djeren.

frÉ[§u@ xuf;§#i"r&rfir]ile eft HsÈa$fïdë en #.:khrd*rëfi'*ieà*r.§Ét§penïï*1,.rl{t, &,tffiÈn
,# kïn$+fp* effil, d'É sne ltafit lree[ vriJ {vmr eïgen spet} en aan de-9 ,*e{!ffiit rïr$,Ëk:iftdst
er oilfi{, í*Jide[i]Et ryels ffitt, :ffie.darnes @ben duidetijk een eígËf"l::vj$*,ih ds .p.Ílvs, fW
van da kinderen. Je ktnrt heí etitair rïoÉÍïreÍI, elgen pony, pqardrijtessen, mugiek en zang
ffidstt§tËgË suk de voet-hal of ander.e.clsb-, írlafir erxres duïdlilÍJklr$dun Ës.,hr'Xprrhe"id
voor dt kinderen, zs wisten waar ze aan tffi waren.

ln de tijd dat ik er kom is er veet verbornvd. Dit eCIrgt (tegiset') voör wat iornmel, enik vird
dt, Ïrffit k#ffi,,Ë.tff.hln m;r v,s#cttl$dïq g! h€t resutr&at ïs werki.e{! pr,trlïtj#.

Wat ik zel<er wect is dat Ër rnet een Sroot en goed hart voo.r de:kinderen gezorgd wordt" le
*ernrm t*n e rt:Sffiifi sÍï. er is .SeËn vemchfl tlffien d# ei.gnn ldfidÈrffi En-?e$&#df{*flr
(tsiologixg-h&rn**ree,nw,rbf-$Jei.i§&,Br $sqe rrl{ssfiffideh€iliden kunnen eiln, namerr
de kirËeren dat gp de eem of andge manier kten nmrken, zo vaak was ik oti Heykshoeve.

qoh llË§§F,,l{# upryÈBBirï§'efittfr ktnrxwr nnem#u,'6g,8ërhrsfrt Íq nït1zijr*ogel«rren
dftt.W kfiïËe,fsfi ïtÉgr,gffiIffiiti:g,thuïfi he*ffin, {k umr o§k'tï vstlqrum+xBer#pun.*reqr hwr,
net'ak de anderr* docenten. 

i.,_ , I

ArrI}
Et*sKt geregrvrreerd,
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veron i kajo n g @ p la net. n I

Van:
Vsrzonden:
Àan:
Ondenu.*rp:

Met vriendelijke groet,

eilf,r

Bl>
dinsdag 21 juli 2020 15:58

'veronikajong @planet.nl'

Hatto,

BiJ dera hevestig ik dat §l|tf: af jaren bij ons in de praktijk ïn behanàeling is in verband met huid- en
nagetprohlemen aàn dE- voeten,
noor deae vsetbeh*ndelingen zien ha-ar voeten er absoluut beter uit" Nttreeft zeker baat bij dere
behandelingen.

Mediseh pedicure/ancologisch voetzorgyerlener
rrlrm
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ilLhe* ffi ffi q,ft trt \,"-.h l7&§r q
LHfiïiïhtr en Jn &r* Pkffi,C, _J,t he^ tuhf er"\orrh

$*s**.r* l&en, #m*n ryt* pracft*e ht oilL Lineeren dm
,&usdz"off ?$ ömehft?ld, en et €{- Lerefu r;traefike

Y*q*t rilnd gnnn en dök {r ffizqr} Ll*rdÉ, Cmffu hi*",*.nn *tshen6&fu1 {_n tËt'wri cffid ry hLn dcr"t Q-r rncor,t -$ec **C
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RMCH::A*IUK TE ÀM TERDAM

Kiadrrrechter
mr H.S/.J.de Groot

Aan mer,touw Veronica Jor.:g

Balderstraat 1 È

6011 SK 811

Amsterdam. 22 augusrus 2002

Mevrouw,

Met gemengde gevoelens kom ik afscheid van u nemen: ik beeindig mijn werk als

kindönechter uÀ tll het hof in Den Haag le gasn werken in de strafsector'

Gemengde gevoelens cmdat er ik genoten heb irsn helwerken als kinderechter en ho1,,'

,topp*í*aÀr,1ss q$a trewigË stap vind. Ik doe het mezelf a.ar, ik kan het niemand ver**iireR,

m** torfr. Het 6 urige is nlet *nr*o het verlig-s. va$ sen werksoofi, maat vooral het verliezen

\raR corfi&ctffi meÍ mËnsen e.qais u die ik als heel \»aardevol heb'gevoeld, -Ïe komt niet sovo*i

menssn tegen in dit leven die je raken, ,$ie bijzonder zijn. die uitstijgen bcven het dc'eijn:

Ik witrde dat nog cven zeggen

Veel succes met de strijd voor de kindereu en fegen het papier en de ontmens*lijkende regels.

Groet,- \r n \\
r*pd.h\\\

\\\ \\

"\i 

\i

DÈ zi-[tinge$ \ran de kínderr.echter vinden plaeLs in het
van de rechtbank aan de Parnassuswég 220 te Àftsterdam"
CorrespondenLier postbus 84500, 1080 BN Amsterdam'
telFfoonr civiele zalsen 020*541 23,§21,?368 i.

. §tfafraken 02CI-541 2358123591,2367 -

Fax: 0?0*541 3084 r
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-
LS,

Graag wil ik reageren op de omstandigheden rondom Veronika Jong en haar pleegkinderen. Met veel

verbazing heb ik afgelopen tijd berichten gelezen op social media over wantoestanden in. Etl. Er

zouden vreselijke dingen gebeuren en Veronika zou een vreselijk mens zijn. lk ben hier enorm van

geschrokken, want dit is totaal niet overeenkomstig met de tijd die ik in haar pteeggezin heb ervaren.

Wel weet ik, dat degene die zulke hatelijke en negatíeve reacties posteï, in de tijd dat we er

woonden al enorm rebels is geweest.

Graag wil ik even een stukje schrijven over hoe ik mijn tijd bij Veronika heb ervaren. lk heb er 4 jaren

gewoond, van augustus 1997 tot en met september 2001.

lk was destijds 13 en enig kÍnd van gescheiden ouders. Mijn vader wilde niet voor me zorgen en mijn

moeder is verstandelijk beperkt, waardoor zij de zorg over mi.1 niet op zich kon nemen. Hierdoor was

ik enorm rebels en is door de toenmalige maatschappelijk werker van mijn moeder besloten om mij

in een pleeggezin te plaatsen. Als ik me hier ook weer zou misdragen, zou ik naar een gesloteÉ

inrichting moeten gaan en dat was uiteraard geen goede optie.

Maar er was geen gezin te vinden en uiteindelijk heeft G.S. van destijds stichting Orion, mij naar de

fam. .long gebracht, al mocht dat niet de Bureau Jeugdzorg.

Eigenlijk voelde ik me vríjwel meteen al thuis bij huize Jong. Er waren destijds nog 6 andere

pleegkinderen die me meteen opnamen in het gezin en natuurlijk enorm veel díeren. lk was loen al

een grote paardenfan, dus voor mij was het geweldig dat er paarden waren, Al meteen op mijn

eerste dag kreeg ik mijn "eigen" pony toegewezen. Deze mocht ik zelf verzorgen en rijden, dus dat

was natuurlijk fantastisch ! Het was voor mij wel enorm wennen om plfrseling met meerdere

kinderen alles te moeten delen, ik was tenslotte een verwend enig kind en had attijd alles gekregen

van mijn ouders. Maar aan de andere kant merkte ik dat het ook wel heel erg prettig was om nu

zussen en een broer te hebben, waarmee ik kon praten, paardrijden, spellen spelen en plezier

maken.

Het eten was wel even wennen, want er werd vegetarisch gegeten. Niet altijd even lekker, maar dat

, , was thuis ook niet zo dus ik klaagde er niet over.

lk werd al snel ingeschreven op mijn nieuwe school, kreeg schoolspullen en een fiets en kon het
nieuwe schooljaar meteen instromen. Voor mij was het enoím fijn om een nieuwe start te maken op

een nieuwe school, omdat ik in het verleden heel erg veel gepest werd. Op deze nieuwe school

hoorde ik er meteen bij en voelde ik me ook echt op mijn gemak.

Ík mocht ook nog een instrument kiezen wat ik wilcle bespeleri en daarin kreeg ik wekelijks les. ln het

begin was dit de klarinet en later de piano. Hierin kon ík mijn muzikale creativiteit goed kwijt en het

was een mooie uitlaatklep voor me.

Daarnaast mocht ik een sport kiezen naast het paardrijden, rJat was in [et begin jiu-jitsu en later

stijldansen"
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ln en rondom de boerderij leefden ook veel katten, Soms stonk het inderdaad wel eens naar

kattenurine of plaste een kat op een trui, maar daar is een wasmachine en deodorant goed voor vind

ik. Nu zijn het er veel minder, wan tik heb nog steeds veel contact.

ln het begin heb ik 3 maanden lang geen contact met mijn moeder gehad. Op het moment zelf vond

ik dat maar stem, maar ik realiseer me nu dat dit een goede beslissing is geweest. lk kon mijn moeder

namelijk heel erg goed beïnvloeden en waarschijnlijk had ik mijn moeder dan proberen over te halen

om me terug in huis te n€men. lk kon daar tenslotte doen en laten wat ik wilde.

Na die 3 maanden was er telefonisch contact 1 keer in de week en later mocht ze ook bij me op

bezoek komen. lk was toen al helemaal gesetteld bij Veronika en wilde er ook niet meer weg. Het

was er voor mij gewoon heel erg leuk vanwege de paarden, mijn nieuwe klasgenoten en vrienden, de

ponyclub, de muzieklessen en de andere pleegkinderen.

Eens in de 2 weken kwam mijn vader op bezoek, later haalde hij me ook zo nu en dan eens op voor

een middag. Mijn oma kwam ook regelmatig op bezoek en mijn moeder ook, lk kan me eigenlijk ook

niet herinneren dat ik behoefte had aan meer contact met mijn ouders, het was prima zo.

Toen ik wat ouder werd, werd ik een beetje rebels. lk rookte stiekem "l ,pr.t stiekem af met

vriendjes. Ook iqing ik stiekem op stap en had ik stiekem een mobiele telefoon. We mochten dit

allemaal niet en ik snap nu ook wel waarom. Je kunt het niet maken om voor 8 verschillende

kinde.ren allemaarlverschillende regels te houden en omdat we toch allemaal een rugzakje hadden

zaten een slechtclnvlced en verkeerde vrienden in een klein hoekie.

Als ik betrapt werd op roken kreeg ik straf. lk moest dan 1000 keer schrijven "ik mag nlet roken".

Natuurtijk werd ik meerdere keren betrapt en moest ik dus regelmatig strafregels schrijven, maar als
$' 

rebelse puber maakte me dat weinig uit.

We werden ook wel eens voor straf naar onze kamer gestuurd, maar van opsluiting is nooit sprake

geweest.

lk vind dat een pleegmoeder gewoon mag handelen zoais echte ouders dat ook zouden doen.

Veronika was onze enÍge ouder en ze moest toch een statement rnaken om het gezag over ons te

houden. Wij hadden het super goeC en mensen zijn helaas nogal snel geneigd om van een mug een

olifant te maken en dit vind ik onjuist. .

Als Veronika mïj niet in huis had genomen, was ik in een gesloten inrichtÍng beland. Destijds wilde de

jeugdzorg mij ook in een gesloten inrichting plaatsen, maar Veronika hëeft enorm gevochten voor

me en ervoor gelgrgd dat dit niet nodig was. lk ben haar hier enorm dankbaar voor.

l;

Uiteindelijk moest Veronika wel , door mijn eigen slechte gedrag, de gezinsvoogd laten weten, dat ik

naar'n andere plek moest. Maar dit was geheel aan mezelf te wi.lten. tk heb me in díe tijd enorm

misdragen en achteraf schaam ik me daar natuurlijk ook vooi', maar de dingen zijn nu eenmaal

gelopen zoals ze gelopen zijn. Mijn voogd desti.ids is 1 keer bij me geweest. lk zou op begeleid op

kamers gaan wonen, maar die begeleiding was ver te zoeken. lk kreeg maandetijks een bedrag voor

de huur en moest het verder maar uitzoeken. ilet ergste is nog, dat ze me hebben geplaatst in een

kamer hoyen een café. lk vind dit eno;"m nalatig van jeugdzorg want dit heeft ertoe geleid dat ik

dagelijks in de kroeg hing en uiteindelijk zelfs aicoholist ben geworden en een enorm in de financiële

problemen ben gekomen. Men leerde mij niet hoe ik rnet geld om moest gaan en mijn zaken moest
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regËl€Í!, ilr werd op ieder baantje al snel ontslagen omdat ik een autoriteitsprobleem heb en kwam

§teëds di+per in desehulde.n. Gelukkigwas mijn huurbazin erg aardig en heeft zij rne daar uiteinde lijk

mee gehnlpen. lk kon klusjes doen in de kroeg en het trap-pe,nhuis, poetsen en hierdoor wat extra

geld verdienen, Ook at,ík bijnà dageliiks met hun rnee. Maar als het aan jeugdzorg hnd gelÉgen, was

ik op mijn 20'al een dakloze alcoholiste.

Dus als er iemand nalatig is en het niet goed voor heeft met {pleeg)kini"r"n, dan is het jeugdzorg

wel. Veronika heeft er alles aan gedaan om mij een goed leven te bieden en een mooie toekomst,

alleen was ik zelf destijds te koppig en rebels om dít in te zien.

We hadden een goed leven bij Veroníka en het ontbrak ons aan niets. Als we jarig waren kregen we

voor honderden euro's cadeaus en daarnaast nog kledinggeld. Met kerst werd er flink in de buidel

getast om ons leuke cadeaus te bezorgen. Onze ouders mochten ons ook gewoon nleuwe kleding

geven, maar we kregen zo nu en dan ook 2u hands merkkleding van een winkel in Weert. lk ben nooit

meer gepest op school sinds ik daar woonde. We mochten paardrijden wanneer we maar wilden, zo

lang het huiswerk maar af was. Daarnaast kregen we muzïeklessen en mochten we nog een andere

sport doen, lk denk dat we veel meer kregen dan het gemiddelde kind wat nog bij de ouders woont.

ledere zaterdag en zondag kregen we als ontbijt tosti's en op zaterdag kregen we allemaal een flinke

zak met snoepjes, Maandelijks kregen we ook nog zakgetd, wat we vrij mochten besteden. We

hoefden nooit honger te lijden en onze kleding werd altijd netjes voor ons gewassen en gestreken.

De dochter van Veronika (Rosalinde) hield het huis netjes en schoon.

Ik vind het dus geheel onterecht dat Veronika aan de schandpaal wordt gehangen nu, ze heeft haar

hele leven toegewijd aan aile pleegkinderen die er hebben gewoond 
"rï 

f,"t altijd super goed met ons

voor gehad.

De pleegkinderen die nu bij haar zijn weggehaald, zijn nu de dupe van egoïstisch gedrag van de
jeugdzorg en gaan een hele onzekere toekomst tegemoet. Bij Veronika zouden ze kind kunnen zijn en

in een leuk gezin kunnen opgroeien, omrÍngd door buitenlucht en dieren. Hopelijk ziet de rechter in

dat er op het moment verkeerd wordt gehandeld en krijgt Veronika haar pleegkinderen terug, want

ze verdienen allemaal het beste.

Met vriendel'rjke groet,

IEËTrt:r
HGTel:ffi
E-Mail:Ëhr5l

I
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'*tonik{on9@Plun"t'nl ,u,,u,n, ,.n. , , ,,

maandag 20 jufi2020 14:19

veroni kajo ng @ pla net.nl
Mail

Van:
Verzonden:
Aan:
Ortderwerp;

Geachte Heer, Mevrouw

tt< uen tË|} en ik heb vanaf mijn 4de in Ell gewoond.

lk ben om priveredenen uit huis gegaan.

lk heb fijn in Ell gewoond, heb mi.in talenten kunnen ontplooien en heb er een fijne tijd gehad.

Daar zal ik Veronika en Rosalinde altijd dankbaar om zijnl
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LLl07l2o2a. DOESBURG

Naar aanleiding van de valse beschuldigingen tegen Veronika en Rosalinde long

wit ik hierbii verklaren dat dit een onterechte en valse beschuldigingen zijn'

Ditweetikorndatikdaarzelfgewoondhebtussenlgg3en1ggSendaarnatientallen

Jaren daar heb gelogeerd'

lk ken Veronika Jong ruim 25 jaren door dik en dun en ze heeft en doet dlt

mentaalzwarebaanmetveelpassieenliefdezowe|voordedierenals.voor

De kinderen, ook al kan ze allang genieten van haar oude dag blijft

Ze dit met veel vreugde doen'

Ook als ie ouder word bliift ze le financieel steunen waar nodig was'

Zelfsmijnmoederheeftzefinancieelenmentaalgesteundenookandereouders,

De kinderen die haar hebben beschuldigd plus de ouders van deze

Kinderen ziin mentaal zwaar getraumatiseerd en boos omdat ze zelf niel

Voorhunkinderenkunnenzorgen,pleegouderszijnhelaashierineenmakkelijkdoelwit.

Dat is absoluut geen betrouwbare bron'

Ze ziin niet voor niks uit huis geplaatst'

Jeugdzorg is een digitaal concept dat zich niet mët de praktijk bezig houd'

lkvinddebeschuldigingenvankindermishandelingeenverschrikkelijke

Beschuldiging en schadevergoeding van jeugdzorg is hier op ziin plaats'

Order ede heb ik dit verklaart'
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"0ndergetÈkënde,dtGC5lanE,beraepsha|veacIiëfa|sstudent,gebËrentëïlop IËf en wonende verklaar hierhij wat va'lgt:

. l-. lk ben of heb t

Geen bloedverwant of aanverwant van een van partijen

- Geen werknemer van een van de partijen
r Geen samenwerkingsverband of gemeenschappelijke belangen met een van de partijen

Z. Ik heb vastgesteld watvolgt: }{*"rÀ_" ec*^H
"Van april 201"2 tot februari 2013 heb ik stage mogen lopen bij StichtingOp f,Ërïe vo'or riri;n- '

MBQ opteiding Diervemorging. ln deze tíjd was [kvarantwoordelijkvonr de zorgvan de"dieren.

Daar.nanst hielp ík graag met de alledaagse taken zoals de tafeI dekken voor de kinderen, maar

ook simpelweg even iltten met de meiden of een kopje theedrínken met Veronika of Rosa

Linde. Misschi!:n onrdat ik het in mijnjeugd thuis ook niet altijd even makkelUk had voelde ik

een verband mèt de kÍnderen. Deàrnaast was Op Herme voor mij een veilig* haven waar ik

altijd terecht kon bij iedereen voor een lach en een traan. Gedurende deze tijd heb ik ervaren

dat Ver,onika en Rosa Linde zorgzame, hardwerkende en liefdevolle ouders en mensen rijn die

vÈrder.kijken dan hoe het nu eànmaal Ís gesteld in de wereld. Hun dedicatie en loyaliteit aan

de kinderen biedt naar m'rjn mening de mogelijkheid voor een kind om zich te oiltwikkelen op

hun eígen manier, en daarmee voorgaande obstakels te- kunnen overwinnen. Ik spreek uit

ervaring als ik zeg dat het cruciaal is om gezien en gehoord te worden als opgroeiend kind. Op

Herme gaf daarbij in miin opzi,eht mogelijkheden vsor kinderen om zich te kunnen uiten en

ontwikleeten raaÏs het mctiveren van sport, muziek, spel en omgang met dier en natuur. ln de

gehele periode en ook tijdens bezoeken daarna heb ik nooit negatieve momenten'met

betrekking tot zorg, opvoëding, of elk ander mogelijk vlak ervà"rer'i. Als er duistere dagen wàren

. was dit enkel dnor het tsedoen vàn zorginstanties, dÍe na minder dan minimale e.valuaties

onrnenselijke beslíssingen maakte met bëffëkkingtot dë kinderen ín mijn öptiÉk; zonder naar

hun te luistereR, zonder hun.echt te zien of te horen. Het doet mij.ontzettënd pijn dat

Veronika, Rosa tinde gn kinderen dit nu door moeten maken, want ze zijn echt de laatste die

het verdienen en hel werk is zo hard nodig voor de kinderen. Aan de zorginstantiei zou ik

a{tijd al gr6ag latefl zïen heie het er erht aan toe gaat, langer dan vijf rfiinuten. Want ik was er

veel vaker dan enkel een momentopnames, ik was betrokken in hun dagelijk leven. Een plek.

v:an'v€iliEhsid en gehorgènhÈid, wa'ar individueel na.ar een kind werd gekeken. ln mijn

§esprek{ren ën smgang nret de kinderen heb ik ook nooit oprecht negatieve gevoelens'of

uitingen jegens Veronika, Rosa Linde of §p Herme in zijn algemeen opgemerkt. De kinderdn

leken daorgaans vrolijk, gezond en tevreden. Natuurlijk, zoals bij elk kind zijn er ups en downs,

en fases van groei. AIS een kind-daadwerkelijk niet op zijn plek was bij Op Herme, werd er
. 

vrijheid geb.odenv.oor.6gn pass.Ènd'alternatief. Be veiligheid enrzoi,gvan de kinderen en dieren

stond altijd voorop. Middets deze verklaring hoop il beter inzicht te bieden in de gang van

zs:kë bij öp Hsrme,, omdàt ik rnët eigËn ogeà ovq$uigd ben van hun gaede Éard en daden, lk*, 
q

wil daarbij nognraals benadrukken dat deze s€rÉiaring puur uit mijn eigen belevíng, mening

en e.rvarÍng is opgezet. lk kan immers niet ov-er een situatie spreken waar ik niet bij ben

gewàest en ik vind het belangrij[ piiln waaiheid uitte sprekpn."
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l.
3. lk heb deze verklaring opgesteld voor overlegging aan de rechtbank. lk ben er mij ten volle

van bewust dat ik mij door een valse yerklar:jgg aan strafÍen blootstel.

* r" "; rgÀ. i -t ,

Aldus opgesteld te Leeuwarden op 04-12-2020

Bijlage: Kopie van rnijn ídentiteitsbewijs
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Li*-stlr-prt ? f+}$;r.!ri t$i1

L,s.

Van qrii* p1$tgrnoedsr-Vq{Nrihq"}eilg vel §-4}Ír ik eï$ sr *eu li-1ar,i:teupli:rceci$rc $§staíïj$ bij §l#ieon Jqugdzurg, die
a: s iicrl heetï lt ot'rderzotke.n in ht:et rt t e het verat tl\^'otlr'ti is ,,,r tl tr,.,r, L i n dqreu in haar ge,'jn tc la tnr r eràiijven l-)e
o.§rzanh van .iez;r l:ror*^dure io de :roeilii'iie siru*ti*. rtxrdr:rn mljr: pieeaa;*l* L**l. H*ew*i ik e;r,:*n
orqrtirigd bep d«t hij nadt:r* irr§pecti* d+ ,rt,r {}Írt$i,sïre. i1{ ij lel srei za! r erdtr iirerr, rquii ik rr.'6h gr*ag §« rr;ori1'd 'rishten
tcx,hen #e beXast z,ijn trl*t dit ond$rào*k; als píeeg{iirr:hisr } tï \ic;-oËika J+ng e* ais iem*nrl die in cie'rdgdi:peri ti*n
]aar hcr gezin tnrr dirhthi.i heeli mr:cgerrraakt

{ip rniin veÈt*eidè hcri ik veÈh.$i"cd'§$.ar'h*t p1*.tgg*zin v,iit r,ercr.ika !';.r!}:uÍi qru gecrnlplireerCe t}r*issr:eaÈe t+Xri
ih cp {e Ltoerdrt*j i;r het grote pleeggezrn eindetrik de nrst rÍi.* ik *r.r<iig haC í*Èt }erren in lill l"r*S Ë$Èthrrast, dÍereft,
rurnrre. ittuzrck c,r Clkaar lk nen hcr algÍd ars tefi Suitens,)*'t,o* Íl.tnt picr wr*rer. efl rrrÈltlc rne dan rrok ssr:i rhuis

tei. ul'i

In,atie tli',ii ie r:t* t* tanlërl rïël ll'èarzusje !'*itr.[1] iro*§n r.vonen MeÍ *&me ïlst lthsh iL rie* biSeondere

bentÍ op kuuten &$urue*, sq:r ilAÍd die,rs gEhleverl toeri ik:*a6'iic iin,ivr:lsit*it ginE. LI RJ en V1} gingen
;ir dir rii<l ruiai de Vrijr Schotd in Rrcrrrond. *en s;iroo!sr'strr.'ru d.rl i!. :el1'lraed ienrle. e:r rlileOjes eri gedrchten
Srr nl ll:rrisbruchren rvarcn v+oi mii eÈn tÈrst rar hcrkerrrrng ir':r h,,tft r,,lrehinC ,,crsterl:t

Íf;rdanàs de s*tns \&{rseï*$dd sarnensïei.iing *as sei g*;rn Èss echr ge:.in. r*1fl hescl,ou,,.: rk L f -- ff:t als vei§.
srrdcrenr ats niijn zusie. los var: allc g*ncilcd. W« \ai{ccn rls,-uirute..l:rr dczc ba,td 1.' ontwiktclen. ondanks hti. feit
d*l rve i{§le§.asJ L}$k l}sg'esr} nrr*irye Íirs.rili* }*dri*"r,r 1Ue wa;** tJst$ oF ÈrïiiÈroit, bizar -samengcurc.lde geei::. ,["lteu.

rnoorbt'eldhierrshergezarnelrjkspeler.van'oninucln:er'cionzeresoefl:errliilcinsirumeniEn dEeenturint-}
var*.Faofuelb*l * l,:ixri.de jaisgstëo Dp ttï),:ltnels eri mei simpei*tmr*k!ëÍlk§Ii t{x dE srr}te&Ë dl+hst'g$hoÈl heg*}cide*
§p d€$an$"§f tI* udcr'lie str'elen op sà\ofoiln, dtarsf,.uit rrx liaö-1

ï:{*tpieegge,uirl w'as *l*tul' r*ooit *en inbreuÀ op dr l:a:xÍ rÍie ik §ar,Í r:rer r:r,ij*, *uiler-s, ri cr *'ictu}r' rian het íèrtrrlxt ih nu
*je.Í:.meer b1i htn tirul-r r»rrcriria. 1*rnnilqa is alti|el buir*ngex,ocx ga*d. u'irgdi§*?rir rÏ1€i lrrrai r*l als pleegr*uder *t
he€li tret rrr'ritörrurn ran mijn ouders niet beschadigd Mi.n ol,rlrrr nevesriqen dil nadrut kelijk. Ee.n v*orbeeirj ri
miin diplomaurirtiiiing. rvaar Vetonika nier bri rrai zodar nrijr ourlerurlezcrni.jlr:aal sa,nen 

'itcl 
rnil konr1$t rierrn

Zij irerii noort uniia$raal besirssingen gsnenren, anderstixrr rrarr her her daseiiih,, icve;r bcnroi illijrr ouder*hebberr
ir i en«.ror ni.re s r r.r ds, ccn cn oÍyne q'aa rderin g.

ik lxb n'rii dnnkarj, l+et g,eri* ';art \'crr>nika kunner: i-.:rrtlvikir*1*:: tul rri* i&riu i:en. ,§{iji: -rtudi* *an d*u*!isrsiieri
l.,qi.den l:e.b ik aÍgema+kt, sn inmid.deis btn ik aan hct prl:*iÈ!'§í:e.ri l*lr::: ti* i;liiv*+*iteit iiaii LiÈtiallë$. §at ik eeir
'p{eegkrrd ben ge*eest hlj r.'E1q'*;k. Ír*ett rnil alieen rnarr veioer unt'À;:dr*lci en sesterLr. e'l ik ben blij en rrus nret
rnijrt drie ouders ik lreb er§*lre,t dal *ok kinde!,en Se r,*i,wrrd vírnliedig **ar hirrnen cekoerd in El! aatrl<r.rrame n"

ar'th on*pan$en 
";:l 

i:lrsvlkhrsXdr)fi tol e1.enÉ:i{htig* j*n3c tnfascri

l-iËt Èezln irr Ë!l rs cclr $ezorlde f,amil,e, waal pliltgLinde{tr: eerr eerl:;oe L:rirs Li-r.1aen t":p ecll fhurs en eun
gezinll*r*rrr argaï zï lre! v,,enriltraen tn zichzdi'en dr wcredd am eicir J::e*n ".§.rïi$ kunlreÍï kijg*n H$ zau da* ogk

\crl,es zi]n voor de pleeuzorg in \cde.land, en nile kinder'*n ri,e rr tie r+el,on'srler: l.'ani zor:rlen knjgen onr rn dit

;lezin grrxlr te worden.
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Verslagover €ilË, momenteel wonende Heykeshoeve, geb. 25-03.2009,

al - Ï'2-

Cop f,i:nr.rari2020 op Heykeshoeve, met een spoedplaatsing, gekomen.
Zi] heeftalveel rneegemaakt in haar leven en zat in een bedreigahde situatie,
De íntern begeleider van haar laatste school., had begin december 2019 aan de bel
getr,okken, omdat het Ío nÍet langer ging. Ze heeft een melding gedaan, bij Veilig.Thuis.
Later vertelde dere inte.rn begeleidster dat zij zich veel zorBen maakte over de ontwikkeling
van lf gezien haar thuissituatie, maar dat zij op school goed met Gaby over haar

{ongewensteJ gedrag op school kon sp-reken.

thad, toÈn zij sp Heyke*hoeve aan'kwam, veelwoede in zich en in h'et begin stond zij

tE§.€------------'íïOVËÍ ÍYi,n. V'eronica, en heeft haar ook meerdere keren fysiek bedfeigd.
Door de rustige en standvastige houding van Veronica is dit ten goede gekeerd en heeft
Gqby geleerd, om als ze cnrustig is, dit ailders te uiten.
Op advies van dr. l|l;, psychiater bij MetGGZ, heeft zij medicatie gekregen, waardoor zij

haar woede iets beter kan reguleren.

Veronim en Rosa{inde zien als hij ilde onrust opkomt, rnaar íien ook dat zij momenteel
zelf in deze situaties kan schakelen en rustig een uitweg zoeken.

Éaarnaast liet IJzich van het begin af aan kennen als een leergierig meisje, die genoot
van derpaardrijtressen en de rnuzieklessen die op Heykeshoeve aangeboden worden. Vanaf
.het begin gifig rij hÍer helemaal in op.
Na cnk*le weken, hegon ze de schoolte missen.
Ze was aangemeld bijde \rHlL[, sffiflfr1, ry1331'

de aanmeldprocedure duurde erg lang. ïenslotte kwam daar. het adviesïlï 6ín eerst te
starten met dagbehandeling bij deattlE. Ook daar duurde de aanmelding weer

$ïff*ff::i ad dr. *,geadviseerd om de daserijksesans van zaken uoor,d **rr,
te nornralÍsÉren e-fi te stàbiliseren. Pas daarna zöu er ruimte zijn vcor beh,andeling, om alles
wat ze meagemaakt heeft in haar nog jonge leven te verwerken.

Op 13-03-2020 vindt het eerste overleg plaats tussen Ívt|}de
|f,)en Heykeshoeve, moederJilI|ll|} is hierbijtelefonisch vanuit Engeland

aanwezig. Hiermee gaat ook de regie van de gemeente Ff|f)| over naar de gemeente

Leudaltot er een gezinsvoogd is aangesteld.
Op dit moment is het Raadsrapport nog niet door alle partijen gelezen en dit kan mogelíjk

nog tot veranderingen in de standpunten leiden'
De t zal door de internbegeleider uit Hllh worden aangevraagd.
Zie verdere afspraken het verslag van dít overleg vanilEs, gezins-en jongerencoach, 1''

gerneente Helmond.

Dan heginnen de eorona mà,atregelen en wordt overtegg*n moeilijker,
De toelatingscommissie van de iIIk komt niet bij elkaarenz.

it.
't1

' Eind,maart adviseert de gebiedsmanager |lweer terug te plaaÈsen naar de regio Brabant,
Moeder protesteert hiertegen. Zij heeft een bezoek gebracht aan l-trerTkeshoeve en vindt dit
een zeer geschikte plek voor haar dochter en is blij met deze plaatsing.
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Op E april wordt de o,t.s. voor l jaar uitgesproken en dit bètekent dat f,i op Fleykesh'oe.ve

kan bliiven. Er wo:rden 2 gezinsvoogden benoemd: *bn IË. Zij maken kennis met

ïop Hevkeshoeve.

0.p 27.-05-2CI}0 vindt het eerste overlegpl.aats met deze gezinsvoogden, de intern begeleider

vandeschoolin flH,{f,r, een psychologe van il, mlnËn
Veronica, Rosa-linde en ondergetekende namens Heykeshoeve.

Dpel ven dit gesprek is een eenduidig beeld van flf te schetsen, haar behoeften in kaart te
brengen ën 6ezam,eïr1[ik e.el passend plan t.a.v. zorg èn onderwi§te maken.

Hieruitva.lgthetvoorsteltat.overlegvanlilIende[ffirg,omSarnÈnte
bekijken welke hehandeling het beste zou ziin voorQen het qlan om te onderzoeken sf
e.eR plaatsing op de Vrije §chool in Roermond een mogelijkheid is. Dit gezien er van een start

opdedagbehandeiinEvandettffivoorlo.pÍgno8geensprakeisenerbii}
eèn grote behoefte ls orn naar sehool te gaan.

Daarnaasl zou het ook het voordeel hebben dat l}na die 6 weken ook echt vakantie aou

hebben en,haar p.erÍodevan meer dan een half jaar niet naar school gaan, in dezomer alleen

maà.r verlengd zou worden, zodet er vfin een vakantiegevo*l geen sprake rou zijn.

tlgeeft aan dat * nog hii,treur sehool in *is ingeschreven. Dit.belekent

dat de komende 6 weken tot de zomervakantie een proefperiode zou kunnen zijn, die op

ieder nftoment àls bljl§Ldat het niet lukt afgebroken kan worden.

Op 04-06-2020 is er een'orrerleg §,B.de vrije §ehool u* ,* zi*n of er Ben mogelU*heid is vsor
f},|} bij dit overleg *anwezig, vertel! rarnënsde gedra,gsdeskundigen van bureau
jeugdzdrg dat zrj plaatsing op de Vri.ie School afiruijzen. Orndat rnoeder het ouderlijk gezag

he.eft, kan zij voor haar dochter de schoolkeure kan maken en het gesprek wordt
voortgezet. ,rH',*

ne sc[osl is zich terdege bewust van de,problemen, die een mogelijke plaatsing totgÈvolg "

zou kunnen hebberï ffi school heeftzich 
Xogd 

voorbereid, heeft zorgvuldig eàn leerkracht

uilgekozen,en.is be,r'eid regelrnatig verslagte doen. Afgesproken yvordt ook dat gls,er ergens

signalen kornen die op problemen van welke aard dan ook, dit hdel snel met elkaar
gecommuniceerd wordt. {,},-{r. . "íí*+r '{6 &'fr

Afgesproken wordt dat ondergetekende telefonisch contast zal opnemen met de rË*
gedragsdeskundigen van bu.Le# Jeugdzorg om de situatie te verduidelijken.
tn dit te.lefonisch overleg, bïíË[àat beide gedragsdeskundige n vooral te]eurstelling blj t
wïlle,n voprkumen, Helaas blijkt ook dat zij niet op de hoogte zijn van het feit dat de start van

de:dagbehànd:eting voorlopig nog niet-kan beginnen en*al meer dan egg$If iaorniren '
naar school gaat, . ,,. '*r*+

Volgens afsprark wordt "het voorkornen vqgè'$irrm8eliike te$ffrsiËiting vsor IP', zoveel

mogetij§ye"ankornen door allen zeer goed op alle signalen te letten en dit snel met elkaa.r te t
comrnuniceren, zoals afgesproken. .:.

op uitdrukkelijI verzoek-van moeder, mevr. H!]hordt {I[al+met-leerling op cie Vrije

§chool in$pËchrev.en

'";d*rËrffi {'
Op 30-06-2020 vindt het volgende overleg pl?glJ met als purïtep:

- lloc gaat hët op het rnsment met dlp Heykesho*uËàn op de Vriie §choo,l?

- Wat heeÍt 6ab-y nodig voor haar toekomst, qua school en quà behandeling?

Aanwezig bij dit overleg zíjn:
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Ver"onica, Rosa'linde en ondergetekende namens Heykeshoeve,f, namËns Bureau

Jeugdzorg, en zijn e*llega's ffi enl {gedragswetenschapper'} per. s§rpe, }
OttI, advocnat, namens moeder.
Ook van dit overlag is net als van de andere overleggen geen verslag gemaakt. De besproken
punten zijn:

- Het,ga,at goed metf ap I'leykeshoeve. Haar begrenzen en tegelijk vertrouwen
' ln eigen kunnen gevËn, wer'kt goed. De erge boosheid van het begin, kan ae nu

o,rnu€ttefi in een "nadenk"mornent"
- l?belt wekelijks l. uur met haar moeder en stiefvader in Ërfib
- $elangrijk is uit te'ro-eken wat de rol van moeder in de zorg voor 3 kan betekenen,

- DB schoolverslagen zijn treel positieÍ en de school vraagt zict'r af of ze il)van gast-

lee'rling nu als reguliere leerling kunnen inschrijven voor vol6end schooljaar.

Afspraken die gemaakt zijn;

1. Met mo€der zal bekeken worden welke rol zij in de opvoe*ing van*kun en wil
innemen. Dit zal bureau jeugdzorg samen met!= uitzoelten.

?. Er za.l een plan gema*kt worden wat * aan behandeling nodig heeft. Bureau

Jeugd,rorg,raldaarvosr contact opnÉmen mpt lïI, waarna we weer samen Gm

detafelzul.lenziftenomeengezarneÍïli.ikbehandelin§splantemaken.
3, Wat befeft de sdroot is bu,reau leugdzorg niet van meniqg verander:d. Gezien de

situatie-, datdË Vrije school haar wil inschrijven en er gëen olternatief voorhanden i§,

zal u Íj de s,ituatie in'deze (tegen haar zin) volgen en-kanfi ingeschreven wsrden

f ind juii vindt dan in samenwerkingmet,de poïitie een huiszoeking plaats omt, net als

de weken daaruoor de andere kinderen, op te halen en naar een aËrdere plaats te brengen,

omdat Heyl*eshoevë eÉn "onvÉilige" plek zou ziin.
Waar dit op gebaseerd is, en hoe dit ineens uit de lucht komt vallen wordt nergens

verduidelijkt.

Iliis op dat moment niet thuis en wondt dan ook niet gevonden.

OB 29-07-f0?0 sihrijft }ean brief aan de kinderrechter met de vraag of zij op de

Heykeshoeve nrag blijven wonen,

Verslag 25-08-2020

tffi
Orthopedagoog - Generalist
tllrr.*.
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§Iichting Op Flerme

Goedemiddag mevr. Jong, beste Veronica,

Vandaag was ik bij jullie voor het plaatsen van de nieuwe hordeuren die jullie bij ons besteld hebben.
Bij aankomst viel al meteen op dat er geen gezellige drukte was. De kinderen die altijd vrolijk, lachend,
zingend naar ons toe komen met hun verhalen eft vragen wie wij zijn en wat we komen doen, waren er dit
keer niet.
ledere keer opnieuw (ca. 2 x per jaar al ruim 5 jaar) worden wij heel warm ontvangen door u en de
kinderen.
ïrots laten ze hun slaapkamers en speelruimtes zien waar wij een hor mpeten plaatsen of repareren.
Zo'n gezellige, gedisciplineerde boel altijd. ledereen keurig netjes en beleefd.
Je vertelde me emotioneel wat er gebeurd was.
Wij waren boos en wederom releurgesteld hoe het er in Nederland vaak aan toe gaat.

Alle andere keren waren we altijd vrolijk en opgewekt op de weg naar huis. Blij om te zien hge de kinderen
bij u een tweede kans kregen. Buiten in de natuur, met dieren, andere kinderen, muziek, speelgoed,
aandacht enz.

Zoals beloofd vanmorgen, komen wij bij een goede afloop u en de kinderen trakteren op een grote
slagroomtaart om samen de goede afloop en het gezellige samenzijn te vieren.
Als we jullie ergens mee kunnen helpen dan moet je het ons echt laten weten^ We staan klaar voor u en de
kinderen.

Heel veel sterkte en lieve groetjes uit Budell

PS: houden jullie ons op de hoogte?

NB: ivm vakantie zijn wij gesloten van vrijdag 28 augustus t/m vrijdag fS ,upt"rner 2020.

Met vriendelijke groeten,

Van:
Verzr»ndenr:

Àan;

ffirHI!
tel:ffi
info*l§e.nl
w%l

vffi<vffi>
donder:dag 23 juli2020 i6'5ïrI
info@stichti ngopherme, nl

i?
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Gezarnen lijke verklari n g

I ti. "; ''

tlÏ"*e$**q*X i:. L-stàuratiep$bj9etry96a$*oaíà.,.
periode ,í-1.;20{9 tot i-e-eqZ0 . '

Restauratie Heykeshoeve Ell

lej nryiectteaTrv,ln het resËuratieproject Heykeshoeve verklaart geschokt te zijn na kennis te hebben
.genornen,vàn de bsrhhten in de krant over het.weghalen uun .eveï phegkindeàn van de,Heir"s$Ëue
door jeugdzorg. Gedurende de uiivoering van de rierkzaamheden voor restauratíe en verduurzaming
van de hoeve hebben wii namelrik geen enkeie misstand gezien ot geconsiaie.iJ àr. nàt srrt ;; ;"'opvëflg:e.nbsgeleiding.van.dàaànz.orgaanbiederHeyka*ïceveto*:ue,tmuwo.r,i,oÀÀn.

W-e hebben zelfs t'logen vaststellen dat tijdens de uifuoering van de werkzaamheden er op geen enkele
wtlze sprake is geweest van een onveilige situatie voor de i<Inoeren Eàrder vonden zi; rreirfn ;*;;j;
dat er 'speciaal' voor hen maar ook vooi de dieren koste noch moeite wenden gespaaro om nun've;ídi"
verbeteren Het was voor de kinderen, die er altild .ue. o*.rorgJ r:iiriàpen ats i,r í*i 

""É"oi 
ging"n, ' --

een avontuur om de restauratie mee te mogen maken

Als.prqectteam vinden we het dan ook 'schrijnend' en onverteerbaar om te zien dat niet alleen onze
opdrachtgev.er de siichting op Herme ats ergenaar van de hoeve, *"ài oox iàrg;;;;il;;1Ëviul[ouu"
(IeesVeronikaenRosalinde)alsgebruikerzo,nonrechtwordtaangedaan.

Il\Íiwítlen meJdez$nerkià*ng *oen*ni uitorurxig*èvd';an Ànr* l,nun frusrratie. wanr her à* *n
mag toch niet zo zijn dat een. zo betrouwbare oporàËts*rur àrr à" -t"íti',g óil;;;; l;i"ir.tr*ruï .,t,:nàmelïjkbetaald) 

!n de prohtemen kornr dóàr o§ *ociaió rnedja.te r*uàn ioJeli il#hd,kilpl-* -' -r"

ln te§ën$tellig t'ot ïHat in gà rfiedi* naar voren i$ gekomen hebben wrl in ds roop vani:net p*i*i, ;o,*i:**nverbetering van gedrag en zelfs een aangenarne.-.e omgang bij de kinJeren;;rg-11q;J;l'--''-'-''-"

si§*lffit!+.e.**ïv::it:i T):f --rïï i :::.:i?: :+',..+n4'::.!.!r

{}.§.t{{lshíHt*l ln+l.iifir}**}qíÈd
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§r

t§El u
vervslg Ye,Íklfir,inB *}

Veronica en Rosalinde hebben zelf helerÍtaal niks geen eigendottr, geen dure kleding of luxe auto ( d*
jongste auto is 23 iaar oud) geen vakanties alles is voor de kinderen, en deze komen dan ook niks te

kort, Ze krijgen goed en gevarieerd ëten, ze hebben mooie en goede kleding er word dag en nacht

g6was$en en gertreken. Ze gaan naar de kapperl orthodontist l tandarts/ opticien /huisarts doen de

boodrchappen , de tuin Enr. een hele organlsatie niks is de veei voor de dames. Petje af ga mear aen§

aan staan.

Orn dan zoiets mee te moeten rnaken zeker voor Veronica op haar leeftijd na een zorgzaam leven

wat volledig in het kadcr stond van de pleegkinderen , schandalig ík hoop dan ook dat de reehtel'ijke

macht een einde maakt aan dit onrecht want dat is het niet meer en niet minder.

Met vriendeliik groet ing. m
Werknerner:

Bqronryert*G*,#*f;[kig.;*..-.,.*...,.....

e., ;5;h Instailxtintechnick"*.

*;+,' 9fr!,".ii';rirrf.;:.ih!**...* à.i.^':j;'ar.;1**raí{iíL{*t',rr }..:i!!..,:i}!'t!

Consfucti*bed rijf C.,....
5ch

ï

ffi'K,v.R,lffi§rw
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Stichtirïg Op Herme

Salderstraat 1

6011 5K Eil

Betreft gezamenliilte ver'klaring werknemers en onderaannemars van C.Ï.§ouw

Beste Veronica en Rosalinde,

BetonwerkenNuthffi/Stukràoor"sbedrijffi/contructiewerktr,r||ÍI#i.it
l$rsirr.Ewt!Iengezarnenii1rie.-.oiqendeverkiaringafleggen:

Vervolg zie 2" bladriide

' 
i:l: r''

''r§'.r l,

'i,#7
...{-

:'Àï§
,li:
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r- rf-.

ad ministraTÈ ltF / werk neql§ll Ull{} / *.t' lG Ëec en de

onderëannernerr ; ïrtlIIIe f,Hr* /Bffi
ii::,,..

Wij zijn dagelijks bijna een jaar lang,werkraarn geweest aan de l"leykershoeve

We hebhen ook het wöongederlte verbcuwd , we ïijn in huis geweeit van 'r morgefivroeg 7.Ö0 uur

tot 17.30 uur hebben er koffie gedronken, hebben de kinderen dagelijks gezíen hoe ze naar school

Behracht werden of opgehaald werden, en weer naar huit gebracht werden. We hebben ze gezellig

samenzieneten,zienpaardriideniof paardríjles) oÍzekregenmuziekles{PianoViool }.

We hebberr gezien hoe liefdevol en structureel r./eronica en Roselinde omgaan met de pleegkinderen

en hun eigen kinderen, dit is hun leven. Nog geen stemverhetfing hebben we gehoord naar de

kinderen toe.

De kinderen wonen op een boerderij met dieren , p.aarden pöÉzÉn { hooguit 5) en ?- pau\Í/en gewdldig

om zo te moBen opgroeien r

We he'bben nieuwe pleegkinderen g*zien toen ze in het pleeggezin kwamen ondervoed schuw en

onverzorgd , we hebben de kinderen zien veranderen met de dag dat ze er waÍen en wÉl in positieve

zin. Een kind waar ik zelf aan gehecht ben geraakt was bijvuorbeeld Daantje ze kwam iedere dag een

praatje maken.

We zijn dan ook verontwaardigd en zelfs kwaad over de gang van zaken , en zeker de onmacht die we

hierbij voelen onbeschrijflijk wat hier gebeurd is.

Veronica en Rosalinde hun levenswerk is met een penstreep vernie:igd, door een overheídsinstantie

die zelf de zaak niet op orde heeft en afgaat op foutieve verklaringen.

Dit kan niet anders hoe kan het anders dat wil een jaar [ang niets gezien va.n dit allas wat door

jeugdzorg gebruikt { misbruittt}word als reden om de kinderen"weg te halen,

K.V.K lIlIË/ BïW ttrmmer
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veronikajong@planet.nl

dinsdag 1 sepGmber2020 16:31

Ven:
Veeonden:
Aan:'

§nderwerp;
vero n lkajo n g @ p la net. n I

sterkte!

Dag Veronika en Rosalinde.

ln de pers lees ik allemaal nare berichten over wat er met de kinderen uit julfie pleeggezin gebeurd is. lk

schrik als ik lees dat kinderen, waaronder onze leerling L- plotsklaps zijn "meegenomen". Dit lijkt rnij

zeer schadelijk, temeer daar de kinderen al ernstig beschadigd zijn in hun veiligheidsgevoelens en hun

vertrouwen in anderen.

lk kijk terug op een constructieve samenwerking, en wil jullie daarvoor bedanken.

Heel veel sterkte .

NG, gz-PsYchologe

Werkzaam:di-do.

tr3
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Van:
Veraonden:
Aan:
CËi

önderursrp,i

rn-
tilHf*.

BríIr
woensdag 26 augustus 2020 12:37

Veronika Jong
lËln
Steunbetuiging

Dag Veronika en Rosa-Linde,

lk hoorde van Ineke over wat er allemaal bij jullie speelt.
Ik lees geen Limburg's dagblad en dit was me allemaal ontgaan vandaar dat ík pas nu reageer.

lk heb geen woorden voor de manier waarop er met jullie en de kinderen wordt omgegaan. Dit doet geen recht aan
jullíe tomeloze ínzet en liefde voor de kinderen die jullie al jarenlang opvangen.,
lk begrijp van lneke dat de besluiten om de kinderen weg te halen zonder aankondiging zijn gedaan. Onvoorstelbaar
dat BJ en WSG zo gehandeld hebben, zonder eerst goed eigen onderzoek te doen en een objectieve mening te
vormen.
lk wiljullie veel sterkte wensen en bij deze mijn steun betuigen.

lneke en ik zouden graag bij jullie langs willen komen, om eens rustig te kunnen praten,
Laat me/ons weten of jullie daartoe de ruimte voelen.

Nogmaals veel sterkte en DOORGAANI
r-iefsiltsll}

ti,dlal(\r',a* ,*-*-? ^ f1*a .1U}l- eÍ-"A, *{' À \ .J l_
Met vriendelijke groet, *

nr#
tllIrl

Deze e-mail is perioonlijk en vertrouwelijk, klik hier voor onze vo{ledige disclaimer
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verklaringvanffi
Mijnnaarnisffi-
lk ben 34 jaar en heb ongeveer : jaar Uij Wonika gewoond

Miln verblijf bij veronika Jong wae van rnijn L2e tot lse jaar, en is er Éen van le*ke en
m inder leu ke FreÍsentsn.
voordat ík bij veronika kwam wonen, woonde ík in Zeist in een crisisgezin.
van daanrit ben i* weleens bij veronika gaan l*geren omdat iksek op paarden ben"
uitnindeí§k heh Ík tegen m§n voo6d en m§n vader verretd dat ii eigenliik wel daar wou
x{ronë,n omda,t ik het daer leuker vsnd dsn ín Zpist.
Miin voogd z*$ Ík trouwens zeÍden dus het viel me nlÈt tesÈn dat hiJ een,keer luisterde.
sver het algemeen heb ik op de b*erderij bs ver*xil«a b*st een leuke tijd gehad.
Naftrurlijk is het nugit leuk *,ts ie ni*t thuís kan wonen, en heb je zeker in het hogín veel tijd
nodis ovn ergens je drasitevjrrden.
ln het begin vond ik het zeer rnoeiiijk om mij aan tapassën aan de regels van veronika
waardoor ik dus echt wel op mÍjn kop kreeg en dan werd ik of naar mijn kamer gestuurd
(rnaar deze werd nooit op slot gedraaid) of ik rnocht niet paardrijden ook niet in de les op
aaterdagrriddag.
Daar baalde ik dan ontzettend van wat dat deed ik natuurlijk het liqfste"
Maar ik heb*sCIÍtist§ meegekrogen van de straffen die in de media senoemd wo.rden,
Ja het etén was niet altiid even tJtterunr", *, uÍaren wel meer díngen die ik niet luste
woeger dat hoort hij het kind zijn geloof ik.

-1kvÍnd lret dan ook echt raar dat dit genoemd wordt vanuit dere mensen wlarvan ik er
zej<er I ken en dat ;s VGVIË-
Nu schrijf fk deze verklarirq niet om haar:wart tè pretËs sf om te ben*delen,.maar ik wll
wel *wÍjt dat Vftoen ze als 5 jarig meiss daay kr*am a* een behourlijk heethoofdje was
en ov'eral tegenin ging *eker tÍjdens het et€n. wàt lcgfrrh is vanuÍt ds l*yaNiteit naar rnoed*r
toe.
\ffat haar vereie Ís over het eten. i* lui*ter als je. al een p*ar dageR niks eeÍ illt rrerzst ómdatje niet naarhuis nnag dan moet er op een Bëgerre* ÍfiÈment íets geh*uren want anders
verhonger je
h ditgËvsl 'had de xÍos$d fioetsn rÉBgen Vrilis te beschadigd.re heeft meer hutp nodig
in de vorm van theraple ofzo, maar de waarheid is dat die roo[d"n gewoon te weÍnig tíjd
fradden om regelmatig rangs te komen ja af en toe een uelretie oaar"[o"l""t ài ;;il;
Vercnika had nnmelijk wel de y€ràntwÈording om je *szond e* wel in leven te houdei;n js
op te vo.*den, r'ía6r Èe overÍgens Écht mijil rëspecË wsr S*-eft gekregen want do* dat mear
eens even rnet zoveel kinderen om je heen die echt niet zcmaar daar zitten.
§e meeste k.inderen die er in mijn tíjd ust€n waren eeht niet makkelijï, it treU den oak hete
moeiliJke vhsr$§ntsn daar gehad ontdat ik met sommige eeht nlet ovetweg kon.
Maar dit had nifcs met Vsrsrika e maken of rnst,haar opoo*&U.
lk heb veronika ,nooit rcrtÈÍd wat ik alle,rn*al mee maahe acniJ *r, r$g *rn,
dus ia er gebeurde wel eens íets wat voor mij verschikkelijk was maar C"ït ra;f, dan aanmijzelftedankencmdatÍkhaarniksvertelde; -- -1"*-
verder werd ik in die tijd ook heel veel gepest op school omdat ik anders.mq daarmee
hedoel ikàat ik nle,tthuis woonde *n kL'g*u.rg er nint tussen paste op schonl.
uiteindelíjk hoorde ik bij het losergroepje op schoolzoals mijn schoolgenoten het noemde.
h/laar'uÍteindeÍijk vond ik dat niet erg wànt rns warefi b*hoorÍsk hecht geworden.

,|".

lr



En wat ik vsrder van míjn tijd d*.ar nag wëst is hët volgende .

tffe hadden toen nog het kleíne tv. karnertje waar we Ix per week gezamelijk een film keken,

Er ultrd dan e*rliik gslost rxeJke fitm want wë wÈreNl het n*tuurlijk nooÍt.eens rtret etrkaar,

@ën€ die dan verloren en niet rnee rryouden kilken knnden e*n b<lek gp-an leren af een

spelletje doen rnet elkaar.
Al keek bijna iedereen dan toch rnee.

We deden à*n $port zo heb.ik een tffdje jiu Jitsu gedaan, *p dansles gezeten en heb ik
pi*noles geh*d.

Ja iedere dag vroeg uit de yererr en op tijd n*Ër bed, ook in het weekend maar daar is nooit
iemand dood aan gegaan g*loof dat alleert maar gezo*d is-

f+atuurliik 8r war6n een hCIop dieren die ock graag verzargd wouden worden urant dat

kunren rË nou sËÍïÍïtqí.[nlet zelí
tÉnÍtïinste heb sog nsoil E€n paard zijn eigen stal uit zïen rïÏÈsten.

sf een ka*ijn sf r.*rkÉF Íiin ëigèn hok schcsn zien meken §* v*er in hun bakken zien doen-

Maar ik vond dlÈ eeht nl*t erg; het g*f :nrij j*ist ë*§ ontspannen ** gaed BÈ\ÈqÈl, reker als

alles klaar rras en jb de dieren rag genieten van het w*rk w*t wij hadden gedaa* voor Í&.

Zo heb ik wel geleerd wat verantwoordelijkheid is.

en de kleinere kinderen hielpen op hun man[qr ínee,maar waren echt niet aan de

kinderarbeid gezet hoor.
Ën ia ik rfisest 12 krn Fietsen *aar sthool heen en terug, maar dpar werden rnijn henen

srerker vàn, ën rïËntëËl war het *ok wel gaed want tijdens het fietsen dacht ik veel ra en

kwàm altijdïhaís rnct een *pl*ssing,
lMgn eigrn z$oÍl van Irt fietst ook irider+ dag nasr seheol 13 knr enoak hij vind dit treetliik
Als we thuis kwamen werd er bijna altijd wel paardgereden en dan deden we tikkertje te
paard,of tonder zadel springen en alg er dan iemand afuiel tacftten we elkaar ee* beefje uit

tdËt dsst de I*qSd r+ x,*g bii elk*ar alle** d*n e,rserÏ en lsttËflrt er rysak *en*§a*rgde
V,*roniha t*f ft§.§a=tindË a§;Bfapen om te k$ken of alles goed was en als dat niet zo wag werd
je *etlesvsna-IBd.
[n s*hëldsn fi§* dËïwerd *.Ëht nïËt sstsller*erd dat v*as narnel§k je'reinste ïèrreur.
Fàar mÈestsn we.altÍjd rë orïï laehenah Verontrkie d*t eei.

Maar eigenlijk kregen we er nooit echt straf voor.

En ja ik bm I Ef 3 k*er tlreggel*pen hÍj Veronika,
,D.at kw*rnomdat ik dan weer eens een flirke aanv,eri*g met 1 van de kids gehad had en er
sp schss-l rr.8,Ërwët wa* gehurd en dan voelde s|les rosrrtrettend KUï.
Ën dan wou lk maar 1 ding en dat was naar mijn echte moeder toe vanwege mijn loyaliteit
naar haar.

. r Als ik daar nu aan terug denk dan denk ik waarom wou ik dat in hemelsnaam want mijn

' rnoeder is echt zwaar psychisch niet in orde.
lk hsb daar meer shit meegern*akt toeÍï ik weef thuiswuonde dan ap welke andere plek

ook.
Verder heh lk heb altiid geïvson eantae-t g*had rnet mi.in e{*ders enue* met mijn andere

echte broers sn *rs rà,frntïft had in die tiid nos rnaar 1 eus en {2 brserfjes d'ie 15 krn

verde'rap w$or:de! ap vaste Ë§ntwt §l§nrËntea. Í&
wÉrrË lÍr de rfredia:ursrdt bewserd dat Veronika dÍt niet toest$at-maar dat klopt niet.

lk ging,aelf§ hrj miin v.*dër *p wesk€Ítd en vakantÉe.

bij mijn moeder kon dit niet door haar labiele situatie. i.
Wa*r'fut ÈïSeaïiik op neer komt is {wart ik ka.n zo ncg wel heel wat pafu*"s,fuftypen},.
Dat ieder kind wat uit huis geplaatst word waar dan ook wel iets naars nnËëÈraakt,

Het is & hulp die aargeboden word na een hepaalde situatie die ervoor zorgl of iernand dit
kan verwerken.
l*ierinwordtveak te wein'rg gedaan en vaak komt dit dacr Eureau J*ugdrorg.
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lkzelf heb in mijn leven heelwat akelige dingen meegemaakt, maar ik heb daar hulp voor
geröËht.

Eit heh ík relf geda*n.
lÀhnt destijds wsrd er niks geregeld door SJË.

Jk persoonl&denk d*t de m€mseÍt die mevr. Ver**ika Jnng en Rosa-linde uo rwart maken
nu totaal geen hufp trebben gehad"

Het sys.te*m hmft hierÍn gefuald *n niet §Iichting Heykeshsevs.
jk vind het zeer sfidankbaar wËt ze nu doen z*w*l va* de auders als van de cud
pleegkinderen.

Die ouders moeten bld eijn dat Veronika voor hun kinderen urou zorgen want vaak kornen
daar l$nderen die *ergers anders terecht kunnen"
En die kinderen die moeten zich diep schamen urant zeg nou zelf als je de bsel sp stelten tet
en de rÈspls sysrtreed mseten daar dan g*e* conscquentiee v**rzïjn.
lk vísEt @ i* §a*kba*r ben vaor alles ruat Veronika heeft gedaan vear mij zonder hasr was
iknietrtlÍe ik nu,h*n.
§en stBrk onafhan.kelijk persoËa rret 3 kindaren en gel*kkigge*ouwd,
En het is overal wel iets, leder huisje heeÍt rí.in Kruísje.

§n ik hoop uit de grond vatlr mljn hëÍt d*t dk epg*lcst wcrd, Lret rnagnlet zo zijn dat iemend
d*nkzg sen pfi*r nlÉnsen d{e tEveru eekJ* de medie i*nnpnd hefema*l de gro*d in *t*mpen
en vërrfit schclden èrv$*r zÈrserl dàt ieaïànd dip zc haar hsst dset atrlee kwij*aakt"
Want als je riet wat daar ne*rgezet word dat is echt n$et ncrm*al.
Ën gelcrl me ïÍeronika en Rosa-linde doen echt hun best voor je, iedere dag r*ecr en rneer
kunnen ze niet doen.

En ik'h*op dst deze rnenssn die nuzo lra,t+{ijk rijn onit het lsf hebben om g€woon eens te
gaan praten met Veronika als volwassen mensen onder elkaar
Ën dan nsg,L laëtstedÍng.
Dat er bewe*id vuordt dat Veronika de kindoren alleen thuis taat dat is echt nÍet urasr.
W*s, *ltiid sen wlwassËne aanw*dg en als die er niet was gingen de kleintjes altijd meÈ rnet
haar.

Àlle*n de oudere kinderen u,aren w*leens ëen.uuiti€ alleeR maar wes je onder de 1? d*n
moest je mee.
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Hen aandaehtEpsnt eija de jaartijkse qvaluatieq dsar zou een soort volgsyrteem voor msÉtËn klmen.,
eodat je als voogd tildig qver een verslag beschíkt.

Varde r: hrep ikrzpn trprfirdrt da,.ldndmrsn d§s. ihdnsr *ppla*txt M tstF$Íl mnerdsjarighËid W de
Heyle*àoerc truilnefi blijvèn woflqh, ee ortruisatqn :i6h hegl gp€d .dsftle{j de ha6it aflatende rarÈ van
de g"ednshuis suderr

Exam lnfo
8,li voarkeur is de r*ferentíe een prolesío'rul die,een ouerÈtiigende rpt heelt" Ir den,ken uo{r aan e*n
le idlnggevende, gedrt gswerenscha p,pe r of uaagd.

Hoe bovenstoande inlormdtie sdn te leveren?
1. De inlo haeft ní*i in diï formst te worden aongdeverd. t#el ml olle gevraagde inlormatle terug
moetrn komen írt het doilft1cïtt ddt wel wordt aangeletterd. '
1. l4*t daËument wördt direct daar de referenti* **ar de oicauntmanager in *wesfÍe in c* naar dp
pofenfiëíe kd ndi dadt gez i nshuisoude r
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veronikajong@pla net.nl

Van; Ri-rffi>
\íerzsrdtm zend4g 19 juli 2020 13:57

Àsn; Uill,n
Ondsr*erp; Zeng en planolessen Heykeshoev.e

L§

Hnt is mij ter,oregekcmen dat dË rnuriekle*ren onder dwartg uouden plaatsvind*n;
ln de 5 jaar dat ik er nu werk is er nog nooit sprake geweest van enigerlei verzet van de kinderen of dwang vanuit
Veronika.

lk ben eerste graads bevoegd muzíeklerares en geef zang en pianoles

Het hebben van deae lessen zijn ontspannend en bedoeld om emotionele eh sociale aspecten aan het tisht te
brengenen ervervolgens een positieve draai aan tq g€vën.

Kinderen die bïj de Heykeshneve komen aijn beschadigd....bang om :icfi te.lateR horen ( soms zelfs teHerlijk de stem

op vo-orhand al schor van de spanning en zekÉr niet van:ve-rzet).

De ki*dEren kriigËn ineen apart muzieklokaal zangles zodat ze snsestoord aan hun eigen vorderingen kunnen
werken....
Zo ook pianoles.....alleen is die les midden in de woonkamer. Aan de vleugel. De kinderen zijn altijd Uiij me te zien en
willen graag beginnen.
Er zijn heus daEpn dat n kind niet goed in haar of / zijn vel zit en dan gaat het wat minder met de les. Maar als ze dan
weer met:Íjn aflen dn6en is alles weer ín orde.
llet is,p.rachtig te zien dat ze merken dat ze gro.te stàppËÍ1 v.6eruit meken" Met name Nltdoet het on*ettend
3oed...en ik rnerk dat ze laert on:r ap iets.te fpe&tssen. Be crmeentrctie is ge!ve{ir'ig,.. het aou n slechte eet rijn om nu
geen [es meer tekijgen en ik denkdat het w-cghaten van de kinderen meer schaàe'banricht dan goed voor ze is.

VriendelÍjke groet,

H,

t{o

$



Aan de voogd en gedragswetenschapper van JBB.

Beste Wi*n tl)

Met ontsteltenís hebben wij het bericht ontvangen dat onze kleinzoon V*al worden
overgeplaatst naar een ander nog onbekend adres.

Dit wordt al de zoveelste verandering voor dit kwetsbare kind en we denken dat het niet goed is voor

zijn verdere ontwikkeling.

Wij zijn van mening dat dit absoluut onaanvaardbaar is en willen U met klem vragen om deze

beslissing terug te draaien.

De reden van overplaatsíng is voor ons geheel onduidelijk omdat wij er van overtuigd zijn dat VID
op de Heykeshoeve in een liefdevolle en veilige situatíe verkeerd. r

Er moeten toch wel heel gewichtíge redenen zijn om Vi; daar weg te halen.

Wij zien alleen dat Vlhet daar goed heeft.

We weten wel dat de relatie tussen jullie en het gezinshuis beter kan. Maar om in dat conflict (}
het slachtoffer te laten worden gaat ons veel te ver. Mochten juilie bewijzen hebben dat Vf] daar

niet veilig zÍt, dan kan het niet ariders. Wij kennen deze bewijzen niet en Dorien ook niet.

Hebben jullie als JBB harde bewijzen daarvoor?

Als dat zo is willen wij van U al deze feiten zwart op wit krijgen.

En heeft onze dochter en moeder van Vf geen stem in de beslissing die jullie zomaar nemen

zonder haar te horen?.

Onze wens is dat Vinny op de Heykeshoeve verblijft totdat duidelijk is of beide ouders in staat zijn

vIoP te voeden.

Wij willen graag van U voor dinsdag een duidelijk antwoord op deze brief.

Met vrie ndel[j ke graeten.

Fm{omaenop*) ".*trt
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AANBEVËLINGSBRIEF

'rubicon

Horn, 7 juli 2003
Kanmerk
cafrtatÍpel.§oot1
Bijlagen

CIndetwerp

P4ffi&
F-,,:ffirÍ

Geaehte heer, rnevropw,

F{iarbij {el*n wij u rnede dat wij het werk vantrfuronika Jong,in da stietriing öp Herrne,
rusthuis voor oude pony's, van harte ondersteunen. Wij ziji blij met het bàstaan urn Op
fier+ne ÉÍ{ sis.Én v§t}edig achter het werven v*i fandse raor à*ze stíchting. l

HoaWel Veronika Jang als.pleegouder fUngeert v+or Rubicon Jeugdrorg sn h,aar werkwijze
inzake het inzetten van net'rustËurs vosr o"uo" prny u bji;;;;à";;Ë;; #;iliijo*nÍèsr §earÉà rd wordt, bëstaët er geen directe uetrot-t<enneiO'tuisen Xu*raoo".t*,,*ga*"r§
en de §tiehting.Op Herme,

-

&,eslur,Mer

Ëeqerweg l.i
6S&§:À§ llorn'
Fs§ïàlt ií?.0X

6§8S,Í,6Hwn
Telefoon

04í5 5§ffi60
, eFlax

047$'§§??4$
6"ïri.àil
info@x$koar agdaorg.nl
lnfu*Èttie
virww,tu§i+aq{er#rs:-S.nl
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Horn, S augustus 20Cs
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§ïichting Op i{errne
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Ë,*acht* lleer- rlevlgur# 
,

Hierbij celen wr1 u mede.dar wij het werk van Vercnika Jorg in de $trchting op Herme
Lr:Iï= :."":::o* poj"ly's, van harre oncersreune" W,j ;U; [rilïut ,"t iJ.àln ;;" óp
',erme 

en staën v*redig a*hter. rà*t wf,í\1en va* fords*rl ii*i i*i*'*iilil--" 
-s' ! vP

Y:lil:i.i:T^lu-"n:*1 ais pteegruJer \rocr RL.bjccr Jeusczors Haar werkwrjze ínzake her:nzetter van het rusthuis vocr'öuie pcny's ci oe 7s'g ucoi. ruai Dieëgkinde:en wordt door
R ubicor zeer gewaardeerc.

:::"],1T:l'raT nrogeiiike berangenr,'erstreneering dienr on3emerkt te ,,vorden dar er geen
iormeie Dë'troKkenhetd bestaattussef,,'cs stiehiing Sr:bimnJeug$zcrg en de $tichtinj Opherme.
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ontwikkelen en daartoë ook letterl$k alle ruinrte hebben. Uit waardering voor het belangrgke werk dat u al

igrtnlang uÍty ri;heè ïl< besloten u een bedrag van 2.000 euro te gev,en bis hijdtugëvèÉf :Sè,

speehoesteilen die u graag vffir de kinderen wilt aanschaffen. De overige 8.000 euÍ?o die u hierr,noor nodig

Geaclrte mew-quryJongL

OdfirïSs bwr i(bij n op d$íffiw§#ks&ffirffiffiMttdl§ :§Mi&
,hab;,: kr*nn§,nxiu*+}o* fe*S§i{t lg.{} u )arnnen

heeft ontvangt u via diverse spgnsors. Binnenkort ontvangt u een otficiële brieÍ waarín het beduit wordt
bevest§d.

lk wens u- uri§ doèhter sR tlw srfrostizoon alle suËc*s loe. Vuor dÈ ?dnder€§ di* Dij u wsÍïen hoopr ik oo
een goeda toekomst.

M'èt yilsndelij{íe
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Ftjnctie: hoo8$e €r aan de Open Universitgit, fqcultëit Pgychologie

Amme-rzoden, 10 juni 2020

Reeds vele jaren ken ík mevrouw Veronika Jong {en haar dochteli} en kwam daarbij reer
onder dE indruk van wat aij in haar gezinsvervangend thuis, ín latere dagen samen met ha*r
dochter, voor veel kinderen betekende en betekent.

Mijn bemoeignissen met haar startten toen Ík vanwege het bijeondere karakter van haar

werkwijze, waar:bij ae dieren een rol laat spelen in het hele 'opvoedingsprocÈs', onderanek

deed naar de effecten dearuan.

Met tussenpozen ben ik haar'thuís' biijven bezoeken en iedere keer opnieuw was ik
getroffen dsor de waÍme, huiselíjke sfeer die er heerstp. Wat me opviel was dat rnevr" Jorg
en haar dochter erg geduldig waren in hun omgang met de kinderen, geen verschil maakten
tussen eigen kinderen en pleegkinderen, regels stelden en daar f € €qnseguenï in rr.raren.

CIp het gcbied van samenwerken met ander-e instantiës heh ik ook wel uitdagi*gen ge:i*n en
daar ook soms bíj bemiddeld. Er werden altijd goede oplossíngen gevonden waarhij h*t
welzijn van de kinderen altild op de allereerste plaats stond,

Mevrouw Jong en haar dochter zou ik willen besehríjven als lieve, warfie mensen met hÉt

hart op de goede plaats. Ze staan op debres voor de kindEren die ee onder hun hoede

hebben en rullen alles uit de kast halen om het welzijn en welbevinden van de kinderen tÉ
waarborgen ln hun enthousiasme daarvocr aullen ze vast nf r'n töe tegen een muur
opbotren. Mijn ervaring is dat ze ook daar heel goed mee weten om te gaan, Kortom, een
gerin zoals iedar ender, waar warmte en liefde voor de kÍnderen op de eersta plaats komefi.

Vriendelijke groet,

,t:
*t

rï

*. u;?

Prof"dr.thF

rlí
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Stichting'Op Herme" tA-L'14 "'Lt +ri:{
Mevrouw *.tong
Ëalderdijk 1

6011 §K Elï

Amsterdam, 20 janxari 2015Onae r*ferentia; l5

muziekles*en en sndëre vormen van creatieve activiteiten

Geachte heer I mevrquw,

Ondergetekende i* de voogd geweest van een van de pieegkrnderen van mevrouw G Jong,
Stichting "Op Herne". ln die hoedanígheid heb ik ervaren hoe belangrijk en waerrdevol de
muzieklessen, maar ook de andere vormen van creatieve activrterten die binnen de Slichting
worden gegeven, zijn

Mi.in voogdij pupil verteide alti.id enthousiast en vol trots over haar muzieklessen en ancierË
activÍteiten, roals onïsnss een mu$ical. Feze activiteiten hebben meegedragen aan de
posrtieve ontwikkeling ten aanzien van ergenwaarde en zelfvertrouwen.

Naar mijn ntening zijn de muzreklessen en de anciere creatieve activiteiten een meerwaarde
en van beiang in de positieve o.ntwikllreling van de pleeskinderen msar ook van de krndererr
in de orngeving,

Met vriendelijke g roet,

': ' l; 
"'"'

Vt/illiam Schrjkker
ïelefoonnummer:

tr
è
q

$
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*,
h Wifliè$ khrii*s.Jeugdxmh*rming'rixiirir*t tc,t de Wiliiar$ §t"lrtikk'q* Greep Zii wei{d vöar ín$5ér, reà e€n rrandicap *ie

bar-l'reiming en ondenta,rnhg rra,lig hebbe+Zi1 -ertt rp lo+r rnrrvla-|, var j"tgd.piB m gehandieapterxr€.
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Dofiti*snummer
(153])6?13

Klinische Psychologie

Beziiëbdrec
HeÍdetberglnrn t
D9 Uitho,$ Ufcqhr
Fostbus, 80. i40, 3508 ïC Urrechl
Tslcfoon{030}?53 I?85
Fax (030)?53 aTtB

E-mail; @Fss.uu.NL

(Jniversiteit Utrecht

li[enrrrouw Veron ika ío*g,
"op,I{sl?t}§"
Ealdersraat I
601! §I( Er-L

Fewlteit Socíale Weten^s chapp en

Gcrehte msYrouw J-oxg;

§pals p bekcnd & het aftclopen$g deornrcc ào"to*ut tuccntsr; ondarm:jr kidirry, Endrrzock geda*n na*r

!e lnylgd 
$1e @dut/.pony'§hcbb,en op het soekxl firxsthnËr* vrn 'uii huis goptdrs*- kindereí.

Es {gelsttlling vcí hcl onderaock ïsE qm op rr*r*nsoh*spr§}co b*sir lndcbt tó i+rlaijgcn in dc vraag oren '

op welkc wijzc dc omgasq met paarden/pony'r ccn posi§cvc bijdragc leyert aan dc zÉlfivaardering, hei *
ernpathisch vengogsn ffi de qnmikkcling van socig}Ë vaardighedcn vanhiRdclc*, di* door Oe (zi,cr)
ungwts$gt qpvoadingwi§atic tltu§ in cen atdcrc opvocdingssituatic (pteeggcain) momt*n wsidgÍ*'
ondcrgebrach

ln purd$p andsrscÉk*n.near mcn§-dicrrclatiar kw*rrr rls.srv.BJ:!cr dat htMÍeron, rn*ar u*k boerdarljdícrgq
positicvc cffcctcn kunnen hcbbcn op 'uit huis' ecptaatst" finC9r.r" o."r g*riige sffccren op nrrï"irijn """dczckindcrenzoudenwo,rdenvcroorzaaktdoordcvcrschillendcfurctiesdiediJcnvooikuócnvervulLn
zoals het $in varr ecn ob$ct voor wi_e-ndschap-, van !org, yan onvoorwaardetijke 'licftte', hetign van
'praëtF*el', Y- §ulTE lefÏg§ tr È!rza, I{et idae ls dat dicren als zodanig ern 'lcimte' in trci scci*ie srcul}sys1qË.rn
Í<pnnen Ínwllen en kindcren dc mogelíjkheid bic.den op 'veilige'wijli nieuw gà*c .n niru*r iroii;;iiit
proberen cn !etefenen

Uit de literaruur ovtr lmishandeldc' kinderen kwam naar vo,ren ft{$czc kinderen op een aanral
qtdr*g$fut*.ffi1È*.ry o,* wnt batraft "rxlfwaardcring' e{*li-kcn *-àà"f*ncerfl} die nier mish*aota ri;*.
9l etona gp uitgcbreÍd lit:IaEur_ongerzock vcnvsclrncri ri'è'aan oo* car *Ë-in onzc onocrrÀtcsgroup tager" &

scores zoudèn vinden op aelfwaardertng, op het vermogcn tot intevingin andcrcn (cmp*thie) rn Ë*'urrtírn È

we minder goede socialc vaardigheden aan te treffeo. 
- 

,]
Als onder.oeksmcthodcn gebruiktcn-wij participercndo observaties, inténriews, sociogrammen en ook

:*q}l,j$t{ $.Oyj Theory.of Mind §creening Scale, de CBSK: ómpetenriebefpvtn--gesc]raui"oo, klnderen,
de CBCL; Child Bchavior Checklist en de ySR: youth sclf Report). '',,:,., ,, i
De conqtusie van hct onderzoek is schtcr dat de kinderen ult uw pleeggezin.n!et afwijkÉIt v&n de ,normale ,

:tof: ry{s dic in dc gemndc populatic wsrden gevonden. Hieruit fan worOei afgeleii dat dc omstandigheden
indc huidigc opvoedingssituetie van de kinderenien positicvc invloed hebben opï. ont'rrti"riog ";fzelfuaardering, cmpathic en sociale vaardigheden van de kinderen, en wel zodanig, aut 

", 
g""n ,p?ake'1mee r) is

q?



,

Yatr vcBchillcí met kindcrcn dic in cen 'gowonc' druissituarlc tcvcn Ecu opmerkelijk resultaat, waarvanhchrlw & Invlocd van dc dieren, irrii fii'rin c" s"a; ruÉgnscil;; ksn wordon asn hsr door cnrgaórcrvcordc, in uw gczin hcerscnc., op"ouJirgsktimEar. vilh;;;;rcsck is ecn uitgebrcide rapporragegpmaakt, díc ik u hierbij ingcstoren toezcnd.

hlEluurjiilÈ bcn ik'bcroíd cca tn nndsr rnoadch*g rnct u door ta rprcken ef kre tc lichtsn,Grcag wacht ik uw bgrichren af, - ----'
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Datum

25 april200l
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0ttderwerp

rapFort vorschÍJnt binnenkort

Doorkiesnurnmer

(2s3ó7 r 3)

Klinische Psychologie

Bezaekadrps
,floidelbaglaan t
De Uithof, Ufiecht
Pontbus 80- 140, 3508 ïC Urscht
Telefoon (030) 253 1785
rax(030)t§3 4718

E-mail: @ss.uu.Nr-

ÀaÍr de dëö-lwilïsrs va$ h€ onderpuek naar de inrbed vryI paarden op het
sociaal functioneren van kinderen en jonge mensen die door omstandigheden
niet meËr thuis ktmnen *ontn'otj 

I op Herme r ).t-a-*4À-r0L.Get}{"
0

Fs caltcit So ciale Wtenschappen Ualvctrltclt(rtrocht

geste tió^onÉo

Graag willen we je hartelijk bedanken voor de medewerking die je verleende aan ons onderzork naar de
effecten van het omgaan met paarden op het 'sociaal functioneren' van kinderen en jonge mens€n die door
omltandigheden niet meer thuis kunnen wonen.

lYe zijn ei erg blij nree dat jullie ons dc gelcgcnheid gaven oiu dit irlrcísssante andclwerp te besturlercn en
jullie hebben ons heel erg goed geholpen.

Wat kwam er dai allemaal uit zulje je nu aforagen.

Uit de interviews kwarn naar voÍen dat het tunguul rnct d{: pnarden een grote invloed op jullie functioneren
heeft: zonder uitzondering vertelden jullie een band met het dier te hebben en dat de dieren belangrijk voor
jullie zijn. Het betekende het hebben van een vriendje, kameraadje, een knuffel" troosi en ga zo maar door. Het
hadeeninvloedophoejulliejevoelden, opwatjemetelkaarleertenhoejemetelkaardoet.

De conclusie van ons onderzoek is dat jutlie het op alle testjes even goed doen als kinderen die wel thuis
wonen.
Dat wil zeggen datjull,ie over het algemeen ' een goed gevoel over jezelf hebben, dat jullie prima in staat zijn
om je in andere mensen in Ie leven, dat jullie je in het dagelijks teven goed kunnen redden in de omgang met
andere mensen. Omgaan met'*boosheid' vinden sommigen van jullie wel wat lastiger.

Kortomrjullic vcrschitlcn niet v$n dc rrreest* kirrdr,rrcrr die tlilis wrrirsn, i{et lukt jullie goed om in de omgeving
waar jullie nu opgroeien je 'normaal' te ontwikkelen.
\Me hebben daar vee,l rsspËst v6orl
Nogmaals hartelijke dank en vriendelijke groeten,

r,ilËr. ps-vLrruluug r.u.

rI- prYsrur,u* r-u.

Dr. *Íffifrp; psycholaog, projecÍleidster

t{g
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pleegzorg en brieven. p#

Dag Veronlca.

liierdsar laat ik w*t*r: ciar il< kiri!ei*n e*n';:la:ris si.ln w. sr ee r*wel
dieren onr ziàh heen hebhen en kunnen paard rijde n als waai'ze rich

rnuzikaal kunnen ontwikkeien.
Op Herme biedt kinderen Cie ,.negcrlrlltireclen. het zou bilzonder jammei'

zljn als der:$elijke sxïru faciliteir*rrrantà.€§c, {rr:taereikend* middeiEn

eouden verdwijrren.

met vriendeli.ike .9.Íö*t, .:i"

'r'' r' ,.'rt ,ii-Í,,

rqion:anager.:&lF lknburg
rBÉk §,*Srid tÍrE'kii}$# , .': , .,,-"'

tD
offi
M ij n v.rerkd* gen r íin : mà*n'daq-d* n * er-d ag i)8: 4§-1.ï.#S uu r

locatie:
a

tetefoon:
faxnumnïer:
we bsitë: vr.ww. hj zlimb,u rg. n {

i:ur. **§ugdz,c*g ,,""' '
,il'r.q ., :r.'

1}. .,: :-- '. ,,. . 
.a 

:..

e
È,

tir,

,':t

!,
t*

I

ío

:i::
: i,|É
.,,ï
:i'):

.::

2015 3:32 FM

":t
:,

i

,

,. ::



:,.r

:'Vdn

1I@*:
f,ff$
§nds$r#Pr

t_

§tichtt ng rteYkeshoeve

Re: Feestdagen

'l:!t\:,tt: )4it:

IF

ïl
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ki:

,1'

&,I

fou een mourd doen voor uitmesten en gewöon rekker een weekje rogertn en meedsen (heerlijk paarden en

il;i ;----

Mis die tijden, stad l*ven is niets voor mij :) alhoewel ik helemaal geen taareen/stal klefen meer hebll

t-iefs

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
t

>0p".*ft.stichtingHeykesh*eve<info@heykeshoeue,nl>hetvolgendegesrhreve[:

] u"*" r- 
'' i

> l{Èt tou n1n líin als je 'ns in je gelegenheid h'eut ötït'langs' të kc§Ien'

> Àl i§ het hier druk, er zlin attiidï**' *o***t"n dat je rultig kan pralen'

> Bcvendien,. kan ie attiJi st"tfen uill*tl*l- :Ï€er 
'n§ wat anders toch?

> Heel veel liefs en le nent aeer wetkoml Veronika'

> *---(lorsËronk*lijk hericht*- -

> Van' .a 
^

> Verzonden: ''rt
> Aan: inF@t-4"1's5;'1tj''t'ï'tl
> Ondenrrerp: l-ec$dagen

> LiÉïe v€ronika en allen,

>r
> Fiine f,eestd*gen I

> LíevË groÉt t

rl

> Verctuurd vanaf miin iPhone

>
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&edeok voor jc resËiieJ

Liefs

l:,,

Vsrstuurd vanaf míjn lphnne

..,Èmb€r.

StichtÍng Heykeshoeve
Re. ïlemcek o,m infonnst ië

ontzettend fijn om weer even contact te'hebben, ken het tëlefoonflurnrner en het adres ncg uit rnijn noofd, maareen e-mailtje is toch wat makkelrjker..
I

Zelf heb ikeen huisje ineaan

1ïH::::::::il:ïLïïii*;ffi:ïïJ;iffi,iffi-ï,1ï: het mode,,enwerk heb ik mer piin in mijn haÉ

ook mijn ,.|} studie heb ik nog níet afgernaakt,.ondanks de hoge cijfers was dat ook níet mijn wererd (veer tehard, koud en gejaagd) bovendien ben if riieer een huirenms; _rï.ï, ran bewegen, ik eie mezelf nifi achter eencomputer z*en de here dag op de Zuid-as (ik heb ,hri;;;;;;, -*ïi","r*,.t

ffiï;[ïïiJ.dïffii,iïïïiiï:i::::;-]i::,Y-1ï]:rl:,ii revlnqinvu,en {ik weetbvat Ík wi,maarníetffi*#ffi_rtr[:iii"T''il**i]_:.lqïïri#d:,ïf; ,'ffi trffiï:i::Hffi..:N*[ï
trii,ffiix**ffi iï:m:ffi ffiiffiffi#f ffi ,ffi'xfrff: doen.,,effiïffifhffi *"" *#ffi -ÏJtriJffi ;,ff ïJ:"mgt *tru&uurw**ttte en Ííe *e_

Ze.Íf drink ik geen alcohc.l, houd niet ro vàn feesties pn hah 6ö^i+ r-..- I

is lettertiit iliiàöu*.a*§rerd€... ïJiï en.heh nooit drugs gebruikt, de nieuwe generarie in amsterdpm

?' ís erg stil' mijn vader woont hier en rnijn oma (ze woont in een verpleeghuis en is dement maar wel in dehuurt als er íets is ben ik zo bg haar) 
,

Grappig hoe dingen lopen' ik heb mijn huis in kunnen afbetaren en had ats Moder een super carrière metveel. reize4 ook de hoge cijfer;,arn ** uniu*.siteÍt en **n ,untet*uiï*r.,g*r" retatfuÈtr§;h; me uitedndelgk op aitpad *eaar ik nu ben"" steeds sleer í<om ir« era1lr1e1 h?,- bJËö[i*'1"rra* in Efi voor, *rj Lr, war ik sern.Ísr heh:{ouderliike} liefde, warmt", u"iligt uia * n"s ri**us zijn míjn ouo*rr-oe* in staat om mij riefde te geven"

'Jàrnrner dat ik toen ik'bij iullie woonde ik deze inzichten nóg niet had, rk ben sven gestopt met werken en hebínorg§n voor het earEt een gesprek 
'" ".^ln.rr;;;ffi"" # i;ï-o nooÍt therapie gehad dus.ik He'seen ideewat te ien achten)

lk tà/€et wel dat de ruanie r van leven die iii ffullie) rren!.1n en de dinqpnxearii3ïoor sraàt on.,ëffend in ríjn riggen 1met hoe ik aelf in het Íe1en.1a cil.fugs it Àili Ë**, wit in,ruiren. ,r",ëu ," m*nsen zoai* bij juríe zíjn schaars en ikwil heelgS sraas rnijn dankhaar:heiu=-*-ï'*-,ri"rr, r,*" it o"l;;;;r ffi, v-oar jou berekenen,

t

r'"rj '{s heeft §tichting Heykeshoeve <info@hrykeshoeve.nr> het vorg§nde gesthr§v§n:,1
It
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§tichtÍng Heykes[roeve

,*l' '""-- t.. . Stichting Heykeshoeve <info@heykeshoeve.nl>
Vor:a,ndarr: ,* .," danderdag 30juli2020 13:07

AOp;*",*-q,.{r:é'*{ tS'ilIlIlF
' OndË,rwËÍp: FW: sterkte

Vàn:Hmnffi>
VerrondenLdsndnrr{q§ 30 iiuli ?0?0 13:}.2
AEn; ínfu@ heyk*sftoeve.n I

Onderwerp: sterkte

;

Hàflo \Íèromíka en Rosa-Linde,

\leÉ[ §uccÉs oh sterkte met het helaas opnieuw gnseten strijdËfl tesen de in hun ogen oFpermà€htig
rugÉnààrndeJergdzorg | ..'

lk weet dat jullie altijd de kinderen op de eerste plaats zetten en ik hoop dat dat binnenkortïiveer eens

dsor de J:uiSte insÍAntÍË§.lÀrordt bevesti,gd en dat er een einde ksmt aa-n, al decennialang voortdurende
tegenwerking, pesterijen en onzinverhalen. Dit hebben jullie niet verdiend.
H,o.pèlijk lomt bov*n tafel dat William Strík*erstichting en and.eren be.wust rnaar onËrecht tegen jullie

handelen en dàt die nu,eens g,estraft worden I

Mijn steun hebbea juliie aoals heke nd.

GrsËtJee Èn het atlerbeste,
Bffii
IHI.
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19januari 2016

fr-eachte Meysutí Jotrg,

De jeugdzorg inelusief zijn pleegzorg is in Nederland onvolkomen georganiseerd. Al sinds de
Tweede Wereldoorlog worden e, pogingen ondernomen om het steisel te verbeteren. Een
pijnlijk gegeven is dat desondat*s aàe insparLningen ,Ce effectiviteit er niet op is vooruit
gegaan. Dat is onder andere een gevolg van de structurele d,ominante probleemoriëntatie die
in hetjeugdbeleid en zeker in aeleugolorgsector heers! en de grootschalige
organisatievormen die zijn ontstaan, waardoor de bureaucratisctr-UeOri;fsniatige logica de
ondersteunihg aan kinderen en jongeren (en hun gezinnen) is gaan over.heersen. Het is droef te
constateren dat de conclusie van Habermas r{at in de westerseïereld de systeemwereld de
leefwereld van de mensen overvleugelt, ook in de Nederlandse zorg voor i.ind*r*, 

"ojongeren opgeld doet.

We moeten bij het zoeken naar een alternatieve oplossing nier;erug naar vroeger, maar juist
een stap vooruit: naax duurzame, kleinschalige oplossingèn, díe eei integrale ànpak kennen.
Mtjns inziens voldoet Stichting op Henrr{blj uiàtek uÀ 

"*o 
dergeiijke benadering. 

"-lxl, 
,?- * "*Januit nnijn ervaring als direcàurUi; leugidaorp De Glirid ureet ik dar de keuze om ndtuur i i

direct te verbinden aan he1 helen van joo{* ***.o grote mogeiijkheden heeft. U voegt daar
nog een§ cultuur aan toe; het belang daarvan zien wÀ terug in"hei jeugdbeleid in andere landen(non-fomral education).
Beide zaken komen tot nu toe in de gemedicaliseerde zorgbenadering van de Nederlandse
ieitrgdsector nrywilrjt<.s aan bod. stic-hting op Herme is een verademing in een
overgeprofessionaliseerd zorglandschap,-*à het herstel van het gewone leven (Ter Horst)
plaats kan vinden.

op uw verzoek om stichtin- 
"'rï***rÏi,rr, 

en mogelijk te ondersteunen wil ik
daarom ook bijzonder graag i"gaan.
..a

Met -giendelijke groet,

qM q*r
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