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„Het eerste gesprek vond ik span-
nend”, vertelt Chantal over de
ontmoeting met vrijwilliger Jac-
queline. „Maar we hadden meteen
een klik. Wat ik ook fijn vond, ze
oordeelde niet. Jacqueline heeft me
altijd in mijn waarde gelaten.”
Jacqueline komt een jaar lang elke

week 2,5 uur langs. Chantal: „Daar
keek ik ook heel erg naar uit.”
„Samen gingen we naar buiten.
Wandelen, boodschappen doen,
naar het consultatiebureau”, vult
Jacqueline aan. „Later ook naar
Zorgvrij. Vaak genoeg bleven we
ook gewoon binnen hoor, kletsen,
kopje koffie of de kinderen verma-
ken.” De wereld van Chantal werd
langzaam weer groter. „Ik ging
weer dingen doen.” Na een jaar
maken ze samen een plan om de
bezoekjes van Jacqueline af te
bouwen. 
De tweeling is inmiddels 2,5 en de
oudste dochter ’bijna 7’. Voor dit
artikel zoeken Jacqueline en Chan-
tal elkaar weer op, het voelt direct
als vanouds. Chantal heeft veel aan
de hulp gehad. „Rond mijn zwan-
gerschap ben ik veel vriendschap-

pen kwijt geraakt. Met twee baby’s
ga je minder makkelijk dingen
doen. Ik was kapot van de korte
nachten. Mijn partner hielp waar
hij kon, maar als hij naar het werk
ging, stond ik er thuis alleen voor.
Iedereen romantiseert het beeld
van een tweeling, maar het is echt
heel hectisch. Ze hebben niet tege-
lijk honger, slapen niet tegelijk en
spelen ook niet altijd lief samen.” 
Een van de twee was een huilbaby,
dat maakte het niet makkelijker.
„Mensen hebben totaal geen idee

wat een huilbaby met je doet”,
vertelt Chantal. Jacqueline: „Een
van mijn kinderen huilde ook dag
en nacht. Daarom was de match

met Chantal zo goed. Ik kon per-
spectief bieden en verzekeren dat
het huilen over gaat. Maar in de
zoveelste doorbroken nacht weet je
nooit wanneer die fase voorbij
gaat.”
Zowel Jacqueline als Chantal wil-
len hun verhaal doen om meer
bekendheid aan Home Start te
geven. „Achter veel deuren gaan
ouders schuil die wel een steuntje
kunnen gebruiken, maar niet we-
ten hoe ze die hulp kunnen vra-
gen. Soms is er ook gêne om hulp

te vragen”, zegt Jacqueline. „Maar
we zijn allemaal mensen dus gêne
is niet nodig.”
Jacqueline heeft inmiddels drie
gezinnen begeleidt. „Mensen gaan
weer aan het werk, de kinderen
naar school of de opvang, ouders
hebben weer ruimte voor zichzelf.
Dan is het gewoon goed.” Chantal
kijkt positief terug op Home Start.
„Ik doe al ruim anderhalf jaar aan
salsadansen en haal daar veel ener-
gie uit. Ook heb ik weer een fijne
kring vriendinnen.”

In Velsen zijn veel gezinnen die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken. Gelukkig zijn daar de
vrijwilligers van Buurtgezinnen en Home Start om
ouders tijdelijk te ondersteunen. Met aandacht en
tijd geven ze hun gezinnen een zetje in de goede
richting, elk op hun eigen manier. Soms met een
kopje koffie, een andere keer met raad en daad. Om
dit te kunnen blijven doen, zijn nieuwe vrijwilligers
hard nodig.

’Jacqueline 
liet me in 

mijn waarde’

De wereld van Chantal werd dankzij Jacqueline weer groter. FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER
Velsen ✱ Kort na de geboorte van
haar tweeling wordt het Chantal net
iets te veel. Een postnatale depres-
sie, één huilbaby, een baby met re-
flux en een oudere dochter die ook
aandacht verdient, maken haar we-
reld klein. Tot het consultatiebu-
reau Chantal tipt over het bestaan
van Home Start.

Gêne rond hulp
vragen bij het
ouderschap
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„Wat ik probeer te bereiken is dat,
als het teveel wordt, een gezin
zegt: ik ga Barbara bellen en zor-
gen dat we weer happy worden.
Dat er geen schaamte is. Ik begrijp
dat je je kind af en toe beu bent.”
Aan het woord is Barbara van der
Meij de Bie (41) uit Velserbroek.
Sinds oktober vorig jaar is zij coör-
dinator van Buurtgezinnen, een
nieuwe organisatie in Velsen die
wil dat kinderen veilig en gezond
kunnen opgroeien in hun eigen
gezin. „Ik wil uithuisplaatsingen
voorkomen en ervoor zorgen dat
ouders het leuk vinden om op te
voeden. Opvoeden is soms best een
breinbreker, maar je staat niet
alleen met je probleem.”

„Ik heb zelf een stabiele opvoeding
gehad”, vertelt de middelste van
vijf kinderen. „Ik kon mijn hart
volgen en en alles doen wat ik
wilde.” Van der Meij de Bie is opge-
groeid aan de Slaperdijk in Haar-
lem-Noord. Toen ze 19 jaar was,
ging ze het huis uit. Met een tripje
naar Kreta deed ze het reisvirus op.
Ze spaarde al haar geld voor vlieg-
tickets en woonde op de Antillen,
Malediven, Indonesië, de Canari-
sche Eilanden, Colombia en Vene-
zuela. Ze was duikinstructrice en
runde een uitzendbureau. 
In de periodes die ze tussendoor in
Nederland was, werd ze verliefd op
Kasper, een man met twee kinde-
ren. In 2016 keerde ze definitief
terug naar Nederland, trouwde,
ging met haar gezin in Velserbroek
wonen en begon de hbo-opleiding
maatschappelijk werk en dienstver-

lening. „Ik heb altijd voor kinde-
ren willen zorgen, maar heb nooit
kunnen voorzien dat het in deze
vorm zou zijn. Met een man die al
twee kinderen heeft.”
Ze werd vrijwilliger bij Home Start
in Haarlem, waar zij een gezin
ondersteunt en overwoog om
pleegkinderen op te vangen. „Maar
toen ik de vacature voor coördina-
tor bij Buurtgezinnen zag, dacht
ik: ’Dit ben ik’. Op deze manier
kan ik veel meer kinderen helpen

dan als ik ze in huis neem. Ik ben
gek op kinderen. Een kind is de
pure vorm van mens zijn.”
Het idee van Buurtgezinnen is dat
ouders die onvoldoende aandacht
kunnen geven aan hun kinderen,
hulp kunnen krijgen van andere
gezinnen. „Ik breng in kaart wat
een steungezin kan bieden en wat
een hulpgezin nodig heeft. Dat kan
een middagje opvang zijn, een
kind naar sport brengen, naar de
duinen of de speeltuin gaan, spel-
letjes spelen of knutselen. Daar
gaat een handtekening onder en na
een proefperiode van twee maan-
den evalueren we hoe het gaat.”
„Ik hoop dat bij dreigende overbe-
lasting een gezin het lef en de
moed heeft om hulp te vragen. Je
weet dat je hulp moet vragen, maar
dat eigenlijk niet durft. Ik wil dat
taboe heel graag doorbreken.”

Buurtgezinnen wil dat kinderen
veilig opgroeien in eigen gezin

Barbara van der Meij de Bie uit Velserbroek is coördinator van Buurtgezinnen             in Velsen.
FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

’Op deze manier
kan ik veel meer
kinderen helpen’

„Ik vind het heel erg dat een kind
zoveel zorgen om zijn moeder
heeft”, reageert de 32-jarige IJmui-
dense. Zij en haar vriend Michael
Schalbroeck bespraken het en
meldden zich als steungezin.
„Het is een mooi initiatief. De oud-
ste zoon van acht zit het minst lek-
ker in z’n vel, maar we bieden
steun aan het hele gezin”, vertelt
Kramer die met haar vriend twee
kinderen heeft. „Ik had wel al het
idee om zoiets te doen. Ik werk in
de gehandicaptenzorg en ben al-
tijd om me heen aan het kijken of
ik mensen kan helpen.”
Toen Kramer de oproep voor een
gezin in Oud-IJmuiden zag, had
ze al een vermoeden om wie het

ging. „We hadden nooit echt con-
tact gehad en zeiden alleen ’hoi’ en
’doei’, maar onze kinderen kenden
elkaar wel. Ze wonen vlakbij.”
De hulpvraag kwam van Marcel en
Eline Broerse, die naast hun acht-
jarige zoon ook een dochter van
zes en een zoon van twee jaar heb-
ben. De 35-jarige Eline Broerse
heeft een erfelijke vorm van kan-
ker aan schildklier en bijnieren.
Haar schildklier heeft ze niet meer
en een van de bijnieren is voor een
deel verwijderd. Ondanks de me-
dicijnen laat haar lichaam het
soms afweten.

Buiten bewustzijn
Als haar lichaam ontregelt, raakt
Broerse buiten bewustzijn en
moet ze met spoed naar het zie-
kenhuis. „Het afgelopen jaar ben
ik zes keer met de ambulance naar
het ziekenhuis gebracht. De oud-
ste heeft alles heel bewust meege-
maakt. Het is traumatisch als je
moeder elke keer met de ambulan-

ce weg moet. Voor de kinderen is
het fijn dat ze een veilige plek heb-
ben.”
Aanmelden bij Buurtgezinnen
vond Broerse nog niet zo lastig.
„Maar toen eenmaal het balletje
ging rollen, vond ik het wel moei-
lijk om hulp aan het steungezin te
vragen. Je geeft toe dat je het zelf
niet kunt, maar het is best zwaar
met drie kids. Dit scheelt een hoop
stress.”
Nadat de twee gezinnen bij elkaar
op visite waren geweest om kennis
te maken, hebben ze afgesproken
dat het oudste en jongste kind van
Eline en haar man Marcel op
woensdagavond eten bij het gezin
van Kramer. „Zo kan Eline rustig
met het middelste kind naar het
zwembad. Zij heeft om zes uur
zwemles”, vertelt Kramer. „Van-
wege de zwemles is haar dochter
nog niet hier geweest, maar daar-
voor gaan we zeker iets afspreken.
Ze is gek op dieren en dan kan ze
met de honden knuffelen.”

’Erg als kind zorgen heeft om moeder’
Ellen de Boer

IJmuiden ✱ ’Oudste zoon maakt
zich veel zorgen om moeder – laat
het kind weer kind zijn’. Dit be-
richtje van Buurtgezinnen op Fa-
cebook raakte Priscilla Kramer (32)
uit Oud-IJmuiden.

Velserbroek ✱ Het kan iedere ouder
overkomen: burn-out, baan verlie-
zen, scheiding. En dan is er minder
aandacht voor de kinderen. 

„De kracht van Home Start is dat
gezinnen vroegtijdig geholpen
worden, zo voorkomen we dat
een probleem dat oké is, structu-
reel wordt. Uiteraard weet je
nooit wat je voorkomt, maar door
de komst van vrijwilligers lukt
het veel ouders om de balans te-
rug te vinden.” 
Het leuke van deze manier van
werken is volgens Zeijlmans dat
de focus ligt op het de ouders zelf
laten doen, dat ze zich weer een
goede ouder voelen en dingen
weer aan kunnen. „Onze vrijwil-
ligers komen de boel niet overne-
men, ze steunen de ouders in het
zelf doen van dingen. Als je als
ouder zwaar belast bent, ga je niet
snel leuke dingen doen. Als er ie-
mand bij is die zegt ’kom we gaan
naar het bos’, dan is het allemaal
net wat makkelijker.” Als voor-
beeld haalt ze een moeder aan, al-
leenstaand met een kind van 2,5
jaar oud. „Ze gingen een keer
kleien met de Home Start-vrijwil-
liger. Ze hadden veel pret en heb-
ben enorm gelachen. Later zei de
moeder dat ze zich niet kon her-
inneren dat ze zo had gelachen.”
De vrijwilligers bieden een luiste-
rend oor, ontlasten, helpen even-
tueel bij de opvoeding en ver-

meerderen de sociale contacten
van ouders. „Ze gaan samen naar
een koffie-ochtend voor moeders
bijvoorbeeld.” Het opvoedkundi-
ge aspect is niet belerend. „We
werken met ouders en mensen
die opvoedkundige ervaring heb-
ben, ze delen hun ervaringen
zonder te zeggen dat iets anders
moet.”
Zeijlmans: „Ik gun iedere ouder
die het zwaar heeft, de steun,
vriendschap en ondersteuning
die we kunnen bieden. Het hoeft
geen jaar te zijn, een paar maan-
den mag ook. Opvoeden kan
zwaar zijn, het is soms veel en als
ouder mag je ook zeggen dat het
soms even te veel is. Bijna iedere
ouder kent dat gevoel, toch dur-
ven velen dat niet toe te geven.”
Ouders die gebruik willen maken
van de diensten van Home Start
kunnen zich via Socius aanmel-
den, ook consultatiebureaus, so-
ciale wijkteams, peuterspeelza-
len, het Centrum Jeugd en Gezin
verwijst soms door. Na een intake
matcht Zeijlmans de ouder(s) aan
een vrijwilliger.
Home Start is hard op zoek naar
vrijwilligers die gezinnen willen
ondersteunen. Zij krijgen een in-
troductietraining volgens de
richtlijnen van Home Start Ne-
derland, daarna zijn er regelma-
tig dagen met bijscholing. Vrij-
willigers zijn allemaal ouder (ge-
weest) of hebben pedagogische
ervaring, ze zijn invoelend en be-
reid om te delen uit hun eigen er-
varing, ze hebben tijd en ruimte
in hun leven om iets voor een an-
der te doen.

Susanne Moerkerk

Yasa Zeijlmans van Socius leidt de
Velsense tak van Home Start. In-
middels bestaat de Velsense afde-
ling drie jaar, per jaar helpen ze
twintig gezinnen. Home Start is
hard op zoek naar vrijwilligers
die een keer per week een gezin
willen ondersteunen.

Home Start helpt
ouders stapje verder
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