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voor de toekomst van kinderen  

en jongeren. Maar hoe kijken  

jongeren uit Jeugddorp De Glind 

daar zelf tegenaan?
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“Over 20 jaar heb ik bruin haar, een huis  
met een tuintje in een stad en werk ik  

op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. 
Misschien heb ik kinderen…”



Kayleigh, vertel eens wat over jezelf, wat 
doe je graag, hoe oud ben je, hoe kom je 
de corona door?

“Ik ben eind vorig jaar 18 geworden en mocht dus 
voor het eerst stemmen afgelopen maart.
Ik lees graag, houd van gamen, schilder graag 
en tijdens de lockdown heb ik leren haken. Ik ben 
wel iets meer een binnenmens dan een buiten-
mens.” “Ik woon vanaf mijn zevende in De Glind, 
bij Benno en Petra, in hun gezinshuis. Als ik moet 
uitleggen hoe het zit met mijn vader, moeder, 
bonusmoeder en pleegouders, dan zeg ik  
meestal dat ik in een samengesteld gezin  
woon, met mijn pleegouders Benno en Petra.” 
“Ik heb echt geluk dat ik ergens terecht ben 
gekomen waar het nu echt mijn thuis is. 
Ik heb ook wel kinderen gezien die steeds op een 
andere plek woonden. Als je veel verhuist, moet 
je steeds opnieuw wennen en krijg je niet echt de 
kans om ‘te landen’. Ik gelukkig wel.”

interview “Als een kind heel 
gek doet, is daar 

vaak een heel 
goede reden voor. 

Daar moet je  
gewoon niet over 

oordelen.”

Lees ook: Nederland over 50 jaar 

volgens de kinderen van gezinshuis 

Home4You: “Vliegende auto’s, 

 robotdokters en iedereen vegetarisch.”  

www.rudolphstichting.nl/nieuws 

In 2021 gaan we regelmatig 

met jeugd uit De Glind in 

gesprek over het thema 

toekomst. Kayleigh is een 
slimme, lieve maar ook  
pittige jongedame die al  
heel goed weet welke kant  
ze op wil. Uitgesproken  

in haar uiterlijk en ‘woke’ 

waar het maatschappelijke 

thema’s betreft. Maar er 

zijn ook toekomstzaken 

die minder strak uitgelijnd 

staan voor haar.

Wat denk je over de toekomst van Nederland. 
Zeg over 20 jaar…
“Nou, ik mag toch hopen dat Corona dan in ieder 
geval weg is. Verder hoop ik dat er bewustwording 
komt voor het klimaat en dat we dan echt gelijke 
mensenrechten hebben. Geweld tegen vrouwen, 
tegen Aziaten, tegen homo’s en lesbi’s, ik hoop 
dat we daar vanaf zijn.”
“Ook hoop ik dat we hebben geleerd om slim om 
te gaan met het hele online leven. Het internet 
heeft heel goede kanten. Zo heb ik een fijne  
groep met online vrienden, we delen dezelfde 
interesses en hadden elkaar anders nooit 
gevonden. De slechte kant ervan is bijvoorbeeld 
cyberpesten; gelukkig heb ik dat niet zelf  
meegemaakt.”

En jijzelf, hoe ziet jouw leven over 20 jaar eruit?
“Dan is mijn haar denk ik niet meer blauw, maar 
blond of bruin. Ik werk in het ziekenhuis en woon 
in een kleine stad. Ik zie mijzelf dan wel wonen  
in een huis met een klein tuintje. Nee, niet in  
De Glind, dat is echt te klein en te saai.” 
“Of ik dan kinderen heb, weet ik nog niet.  
Dat is voor mij iets wat echt pas gaat spelen als  
ik zekerheid zou hebben met een partner.  
Dat komt misschien wel door mijn jeugd. Dat ik 
wel dingen anders wil doen dan mijn ouders.  
Pas als het echt zeker kan en goed is, zou je  
dan na kunnen gaan denken over kinderen.”
 
Wat wil je voor die tijd nog leren?
“Ik wil nog iets beter worden in tevreden zijn.”

“Er zijn misschien best vooroordelen over De 
Glind, of over opgenomen kinderen. Dat het 
gekke probleemkinderen zijn die in het dorp 
wonen. Nou, dat is dus echt niet het geval. En 
weet je, als ze wel heel gek doen, dan hebben 
ze daar vaak een hele goede reden voor. Dus 
daar moet je gewoon niet over oordelen.”

Hoe zie jij je toekomst voor je, wat wil je  
bijvoorbeeld later worden?
“Ik doe momenteel MBO-verpleegkunde. Ik 
heb de HAVO gedaan, maar wilde niet meteen 
door naar het HBO. Ik ben meer van de prak-
tijk. Hierna wil ik graag door naar het HBO en 
dan is mijn einddoel de spoedeisende hulp. 



Bij het vrijetijdsproject ‘Stoere jongens &  
dappere meiden’ in Jeugddorp De Glind 

worden dieren en vechtsport ingezet om getrau-
matiseerde kinderen te helpen met boosheid en 
verdriet. Met dit vrijetijdsproject krijgen kinderen 
en jongeren weer vertrouwen in zichzelf en in de 
mensen om hen heen. Zodat ze met vertrouwen 
en kracht de toekomst in kunnen gaan. 

Alles weer vertrouwen
Veel kinderen in De Glind vinden het moeilijk 
om mensen te vertrouwen, dat moeten ze 
opnieuw leren. Dieren kunnen hier heel goed bij 
helpen; die accepteren je zoals je bent. Pony’s 
en paarden voelen precies aan hoe iemand zich 

Stoere  
jongens &  
dappere  
meiden

Projecten in de spotlight

Gerard de Jong
directeur 
Rudolphstichting 

column

“Ik wil later politieman worden.  
Slechteriken opsporen. Iedereen 

heeft dan een vliegende, elektrische 
auto, denk ik”. Dit is hoe Nathan (10 jaar) 
de toekomst ziet. Hij woont in gezinshuis 
Home4You. Ook Kayleigh (18) die in De 
Glind opgroeide, heeft wensen en dromen 
voor de toekomst, zoals u kunt lezen in 
deze Rudolphkrant. Zo maar twee kinderen 
uit het Jeugddorp die in de (nabije)  
toekomst de wereld beter en mooier  
willen maken. 

Toen ik op de basisschool zat wilde ik  
zendeling worden, of zoals dat in het 
katholieke Brabant wordt genoemd;  
missionaris. Mijn beeld daarbij was:  
arme mensen in Afrika helpen. 

In mijn huidige werk bij de Rudolphstichting 
mogen wij de Nederlandse jeugd helpen. 
Dat is wat ik nog steeds het mooiste vind 
aan de Rudolphstichting. Dat onze soms 
best praktische projecten (Adopteert u  
ook een stukje gezinshuis?!) gericht zijn  
op een hoger doel; de toekomst van een 
individueel mens. Dat hebben we als 
diaconale opdracht meegekregen van 
onze oprichter, dominee Rudolph, en later 
vanuit onze kerkelijke achterban. Ruim 
900 diaconieën geven ons elk jaar weer de 
opdracht om ‘de vereniging ter verzorging 
van kinderen’ te zijn. “Ga helpen waar geen 
helper is en zorg dat geen enkel kind buiten 
de boot valt.” Als dat geen mooi toekomst-
perspectief is!

voelt, daarom zitten veel dappere meiden  
(en zeker ook jongens) op paardrijden. 
Door het verzorgen en het paardrijden worden 
kinderen ontspannen. Vervolgens werken ze aan 
hun zelfvertrouwen. Want wat voel je je trots als 
je rondgaloppeert! 

Het gevecht winnen
Ook leren we kinderen omgaan met emoties 
als verdriet, boosheid en onmacht. Sporten of 
creatief bezig zijn is daarbij belangrijk. Sporten is 
gewoon leuk, gezond en gezellig. Maar bij judo is 
er ook een dieper doel. Juist bij deze vechtsport 
moet je jezelf leren beheersen en leer je  
respectvol om te gaan met je tegenstander.  
Veel stoere jongens (meiden mogen ook hoor!) 
uit het Jeugddorp zitten op judo en leren daar 
een heleboel. Zo knap van ze als ze zowel de 
winst als het verlies als een stoere kerel dragen!

Met dit vrijetijdsproject  
krijgen kinderen en jongeren 
weer vertrouwen in zichzelf en 
in de mensen om hen heen.
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Meer over onze projecten op    
www.rudolphstichting.nl/projecten

L E E FO M G E V I N G

O N T W I K K E L I N G

Het project ‘Stoere jongens &  
dappere meiden’ valt onder het  
thema ‘Ontwikkeling van het kind’,  
dat is gericht op traumaherstel en 
de sociaal emotionele ontwikkeling 
van uithuisgeplaatste kinderen en 
jongeren.



Rudolphlaan 2,  
3794 MZ De Glind  
T (0342) 45 90 10  
info@rudolphstichting.nl

KvK 40 11 92 17 
IBAN NL60RABO0150002297

www.rudolphstichting.nl

De Rudolphstichting  
heeft hart voor kwetsbare 
kinderen en jongeren.  
Onze wens en ons werk is  
dat uithuisgeplaatste  
kinderen de ruimte en  
kans krijgen om op te  
groeien in een gezin en  
in een stimulerende 
leefomgeving. 
Jeugddorp De Glind  
biedt deze combinatie  
van het gewone dorps- 
leven met woonopvang  
in gezinshuizen. Al vanaf  
haar ontstaan is de  
Rudolphstichting actief  
in Jeugddorp De Glind  
en steunen we kinderen, 
gezinshuizen en het dorp. 

kort nieuws

Welkom gezinshuis 
Namasté

We zoeken gezinshuisouders, 
maar we vinden ze ook.  

Heel fijn! Op 1 maart is een nieuw 
gezinshuis van start gegaan in  
De Glind. Op onze website leest  
u een kennismaking met het  
jonge, enthousiaste echtpaar van  
gezinshuis Namasté. Mooi om te 
zien hoe respect en liefde voor  
de mens en zijn leefomgeving  
doorwerkt in hun gezinsleven. 
Zie www.rudolphstichting.nl/nieuws 

Uitnodiging voor Algemene 
Ledenvergadering

U bent van harte uitgenodigd voor de 
ALV (algemene ledenvergadering) van 
de Rudolphstichting. Deze wordt (online) 
gehouden op dinsdag 15 juni 2021 om 
19.30 uur. 
Rudolphstichting is al sinds 1927 een 
vereniging van diaconieën.  
Het lidmaatschap anno nu heeft geen 
verplichtend financieel karakter meer 
(vroeger werd contributie geïnd), het 
draait nu om betrokkenheid en meeden-
ken vanuit heel het land. Heel waardevol. 
We horen graag of u wel of niet komt  
via www.rudolphstichting.nl/alv. 

Gezinshuisouders gezocht voor dit huis
Er is in De Glind is een heel leuke gezinshuis-woning  
beschikbaar. Als je kiest om een gezinshuis te starten in 
De Glind ga je deel uit maken van een dorp waarin nog  
25 gezinnen kinderen en jongeren opvangen. De Glind 
is een gewoon dorp, geen instelling, lang niet iedereen 
is werkzaam in de jeugdzorg. De Glind is een mooie mix 
tussen gezinnen, ondernemers, eenpersoonshuishoud-
ens, pensionado’s, gezinshuis-families en agrariërs.  
De kracht van het gewone leven wordt dat genoemd.
Meer informatie op www.rudolphstichting.nl/tehuur 

Isolatie van  
dak en vloer: 
€ 40.000

Aanleg van  
duurzame  
verwarming: 
€ 27.000

Opknappen  
2 badkamers  
en 2 toiletten:  
€ 30.000 

HR++  
isolatieglas: 
€ 20.000 

Plaatsing  van  
12 zonnepanelen:  
€ 6.000

Isolatie 
muren: 
€ 15.000

Schilderwerk: 
€ 12.000 

Een van onze belangrijkste  
woonprojecten dit jaar is het  
opknappen en verduurzamen  
van de gezinshuis-woning aan  
Ringlaan 8. Voor het opnieuw  
toekomstbestendig maken van 
deze woning is 150.000 euro 
nodig. Erna kan de woning weer 
jarenlang dienst doen als veilig 
thuis voor kwetsbare kinderen. 
Steunt u dit woonproject?  
Neem zelf een kijkje ín het huis op  
www.rudolphstichting.nl/ringlaan8

Project in volle gang: Adopteer een gezinshuis

Zodra de fondsenwerving rond is, hopen we de Glindse 
kinderboerderij op te knappen. De kinderboerderij 

weer toekomstbestendig en inclusief maken, is het doel. 
Met inclusief wordt bedoeld dat iedereen mee kan doen. 
Er komen speeltoestellen waar alle kinderen plezier aan 
kunnen beleven, ook kinderen in een rolstoel.  
Zie www.rudolphstichting.nl/projecten

Nieuw project: Kinderboerderij ínclusief


