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“Nee, het went nooit echt. Maar je 

moet blij zijn dat je je kinderen een 

veilige haven hebt gegeven.”



Hoe is het voor ouders als hun kind uithuisgeplaatst wordt? 

Hoe is het als jouw kind in een gezinshuis in De Glind 

woont. Hoe pak je dat aan? ‘Nou, het liefst samen met de 

gezinshuisouders om je kind heen staan’, aldus Truusje.

Truusje van Zanten is moeder van een 
zoon en een dochter. In 2005 ging het 
helemaal niet goed in haar gezin. Er was 

sprake van huiselijk geweld, de situatie werd 
onhoudbaar. Truusje verliet haar huis en haar 
partner. Drie jaar later zocht Truusje hulp, ze 
gaf bij jeugdzorg aan dat het niet meer lukte en 
kwam tot het besluit om de kinderen vrijwillig  
uit huis te laten plaatsen.  
Haar zoon woont al jaren in De Glind.  
Haar dochter is meer recent in hetzelfde 
gezinshuis komen wonen.  

Truusje vertelt hoe het is om ouder ‘op afstand’ 
te zijn: “Kijk, het went nooit echt. Het allerliefst 
wil je je kinderen thuis hebben en zelf voor ze 
zorgen. Maar je moet ook realistisch zijn. Als je 
zelf nog te veel problemen hebt, of hard bezig 
bent om aan je zelf te werken, dan kan het 
gewoon niet. Dan moet je blij zijn dat je doet wat 
het beste is voor je kinderen. Dat je ze een veilige 
haven hebt gegeven.”  

Basis en bijzaken 
“Om het vol te houden, niet jaloers te worden 
en niet in gevecht te gaan met de andere 

opvoeders, moet je af en toe echt even tegen 
jezelf zeggen: oké, heeft mijn kind te eten?  
Heeft mijn kind een schoon en warm bed? 
Als ze valt en haar knie schaaft, plakt dan iemand 
een pleister op haar knie? 
Als het antwoord op deze vragen ‘ja’ is, dan weet 
 je dat je het goed hebt gedaan als ouders.  
Daarna komen de overige zaken. Want natuurlijk  
is er van alles wat je als ouders wilt, of waar je je  
aan stoort in het pleeggezin of het gezinshuis. 
En dan komt het aan op samenwerking tussen 
ouders en verzorgers.” 

Kapper en verjaardag heel belangrijk 
“Ik wilde vooral heel erg graag zelf de baas blijven 
over het haar van mijn dochter. Ík wilde met 
haar naar de kapper toen ze kleiner was, dat was 
voor mij superbelangrijk. Gelukkig snapten de 
pleegouders waar zij woonde dat; dat was van 
mij. Ook het vieren van een verjaardag is voor mij 
belangrijk. Dat mijn kinderen op hun verjaardag bij 
mij wakker worden.”

Moeder en gezinshuismoeder op de app 
“De gezinshuismoeder uit De Glind en ik werken 
heel goed samen, we hebben een goede band.  
We bellen en appen. We stemmen af over de 
tandarts, over kleding en schoenen en over wie 
wat betaalt en of het mij lukt om te betalen”. 

“De kinderen moeten gewoon weten dat er een  
heel team om ze heen staat. Van ouder(s) en 
opvoeders. Die indien nodig samen tegen het 
kind optreden en samen nee zeggen. Wij als 
volwassenen moeten betrouwbaar zijn en zorgen 
dat de kinderen ons niet tegen elkaar kunnen 
uitspelen. Dat geeft kinderen ook een veilig gevoel.”

Het extraatje van De Glind 
“Wat mooi is aan De Glind, is dat er meer 
gezinshuizen zijn en dat gezinshuisouders 
samenwerken. Toen de gezinshuisouders waar 
mijn zoon woonde om gezondheidsredenen 
stopten, kon mijn zoon bij een ander gezin in het 

interview

dorp terecht. Dat was zo fijn. De verhuizing was 
al ingrijpend genoeg, maar nu bleef heel veel wel 
gewoon hetzelfde. De sport, de school, de buurt. 
Ze zeggen toch altijd ‘it takes a village to raise 
a child’. Nou, dat heb je hier. Ik denk dat dit voor 
een bepaalde groep kinderen helpender is dan 
een los gezinshuis ergens in een straat.” 

Een volledige versie van dit artikel staat 
op www.rudolphstichting.nl/actueel

Truusje heeft samen met andere 
ouders een platform opgericht voor 
alle ouders van uithuisgeplaatste 
kinderen: www.mijnkinduithuis.nl.  
Ze schreef twee boeken én maakte 
in samenwerking met het lectoraat 
Jeugd en Gezin van de Christelijke 
Hogeschool Ede (CHE) een 
theatervoorstelling over huiselijk 
geweld, uithuisplaatsing en jeugdzorg. 
Wilt u in uw gemeente aandacht 
besteden aan dit onderwerp: boek 
Truusje en/of haar collega’s dan 
als spreker of laat de voorstelling 
opvoeren in uw kerk of wijkgebouw.

“De gezinshuis-
moeder uit 

De Glind en ik 
werken heel 

goed samen, 
we hebben een 

goede band.”



Henk Jonker
directeur 
Rudolphstichting 

Het is de periode van het jaar 
waarin we terugkijken en vooruit 

kijken. Mijn eerste jaar als directeur van 
Rudolphstichting zit er op. Het was een 
enerverend jaar.  
De maatregels voor corona vervielen in het 
voorjaar. Maar kort daarop brak de oorlog 
in Oekraïne uit. De kwetsbaarheid van het 
bestaan is en blijft een gegeven.  
De kwetsbaarheid van kinderen bleek 
eens te meer toen we bij Rudolphstichting 
werden geconfronteerd met verhalen 
van oudbewoners over misstanden, 
mishandeling en misbruik in De Glind in 
de jaren negentig. Dit heeft ons heel erg 
geraakt.  
Het mag nooit meer gebeuren. Daarom 
moeten we luisteren naar de verhalen van 
slachtoffers. Zelf ben ik ook met hen in 
gesprek gegaan om te luisteren naar wat 
zij hebben meegemaakt en om te horen 
waar zij nu behoefte aan hebben.  
We willen leren van deze verhalen. Om te 
zorgen dat zoiets nooit meer gebeurt. In 
de verhalen van oudbewoners viel mij op 
hoe belangrijk het is dat we echt luisteren 
naar kinderen en hen expliciet het gevoel 
geven dat we ze horen. 
Graag gaan wij, samen met u, op deze 
manier het nieuwe jaar in: met oog, oor en 
een warm hart voor kinderen in de knel.

Ons werk in 
Jeugddorp 
De Glind

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

L E E FO M G E V I N G
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Meer over onze projecten op   
www.rudolphstichting.nl/projecten 

columnProject in de spotlight plannen 2023

Ontwikkeling van het kind 
We steunen de vrijetijd in De Glind. Een speciaal programma van sport, sociale activiteiten, 
creatieve bezigheden en erop uit in de natuur. De (sport)coaches en vrijwilligers die de 
lessen en activiteiten verzorgen zijn speciaal opgeleid of getraind in traumasensitief werken. 

Leefomgeving 
We steunen het openluchtzwembad en de kinderboerderij. Op deze plekken kunnen 
kinderen weer gewoon even kind zijn. Ook de dorpskerk kan rekenen op onze steun.  
Daar kunnen kinderen terecht met hun levensvragen.

Woonprojecten 
Het verduurzamen van verouderde gezinshuis-woningen is van groot belang.  
Met de huidige energiecrisis en vanuit klimaatoogpunt willen we hierop komende jaren  
extra veel en extra snel inzetten.

Mogen we ook in 2023 weer rekenen op uw gift of de steun van uw kerk? 

De Glind is een klein plaatsje tussen Barneveld en Amersfoort met zo’n 235 huishoudens 
in het dorp en het buitengebied. Circa 25 gezinnen vangen uithuisgeplaatste kinderen op 
in professionele gezinshuizen. Ruim 120 kinderen vinden hier een veilig thuis, waardoor 
het dorp de bijnaam ‘jeugddorp’ draagt. De Glind biedt een combinatie van kleinschalige, 
gezinsgerichte woonopvang en een aanvullend specialistisch vrijetijdsaanbod. Tel daar nog 
de kracht van het gewone dorpsleven bij op, dan weet u het unieke van De Glind. 
In 2023 wil Rudolphstichting in De Glind investeren in de volgende projecten en activiteiten:
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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

Een woord van 
dank voor de gift 

van ‘De Oude Kassa’ 
uit Veenendaal. We 
mochten, voor het 
zoveelste jaar op rij, 
een maandopbrengst  
á 1300 euro van deze 
tweedehandswinkel 
ontvangen. We 
kunnen het niet 
altijd doen, maar 
omdat een van onze 
medewerkers heel 
dicht bij de winkel woont, bezorgden we als bedankje een 
vers geplukt bloemetje uit de ‘Glindstertuin’ in De Glind. 
 
Rudolphstichting kan haar werk voor kwetsbare 
kinderen doen door de steun van kerken, donateurs, 
bedrijven en vermogensfondsen. In deze rubriek zetten 
we een gever in het zonnetje. Vanwege een bijzondere 
inzamelmethode, vanwege jarenlange steun, vanwege 
een mooi verhaal. Want dat geldt voor alle giften: er zit 
altijd een mooi verhaal achter van betrokken mensen 
met een warm hart. We zijn dan ook dankbaar voor 
elke gift die we ontvangen.

De afgelopen periode zijn in de media een 
heel aantal berichten en uitzendingen 
verschenen met daarin verhalen over 
misstanden in De Glind, het dorp waar 
Rudolphstichting met steun van kerken haar 
werk voor kwetsbare kinderen doet.  
Rudolphstichting wil met klem tegen 
slachtoffers van geweld en misbruik in de 
jeugdzorg zeggen: dat mag nooit gebeuren! 
Uithuisgeplaatste kinderen, juist kwetsbare 
en getraumatiseerde kinderen en jongeren, 
hebben recht op liefdevolle pleegouders 
(gezinshuisouders) en een positief en gezond 
opvoedklimaat.

We kunnen ons voorstellen dat u bent 
geschrokken van deze berichten en dat u zich 
afvraagt of de zorg voor kwetsbare kinderen 
in het dorp wel goed geregeld is. Wij snappen 
uw eventuele bezorgdheid, maar roepen u 
ook met klem op: neem contact met ons op 
als u vragen hebt. Laten we samen proberen 
te voorkomen dat kinderen die nú opgroeien 
in De Glind indirect de dupe worden van 
misstanden uit het verleden. 

Wij willen u ervan verzekeren dat in De Glind, 
het jeugddorp, door bekwame, betrokken, 

In 2023 gaat Rudolphstichting aan de slag met een 
nieuw idee. We willen een grote gezinshuis-woning 
splitsen, verbouwen en er twee zelfstandige studio’s bij 
aanleggen. We sluiten daarmee aan bij ontwikkelingen 
en behoeften die we zien op het gebied van 
gezinswonen en op het gebied van oudere jeugd (16+) 
die gaat leren om zelfstandig te wonen.

Nieuw project:  Gezinshuis met 16+ studio   

enthousiaste en liefdevolle professionals 
goede zorg geleverd wordt aan kinderen en 
jongeren met een zeer complexe zorg- en 
opvoedbehoefte. Wij willen u met de hand op 
het hart verzekeren dat uw giften en donaties 
terecht komen bij kinderen en jongeren die 
dat heel hard nodig hebben. We hopen van 
harte dat u de kinderen en jongeren in De 
Glind niet los laat. 

Afgelopen periode en ook in 2023 maken 
wij tijd beschikbaar om bij te dragen aan 
erkenning, onderzoek en verbetering. 
Vanuit de Rudolphstichting zullen wij 
de zorgorganisaties van De Glind actief 
ondersteunen in erkenning van slachtoffers 
en in het verbeteren van de jeugdzorg. We 
bieden oudbewoners, waaronder slachtoffers, 
een luisterend oor. En werken mee aan het 
onafhankelijke onderzoek dat wordt ingesteld. 
Want: zoals gezegd, het mag nooit meer 
gebeuren.

Rudolphstichting stuurde kerken een brief met 
uitgebreide informatie over de misstanden. 
Deze niet ontvangen? Laat het ons weten op 
communicatie@rudolphstichting.nl, dan 
sturen wij het nogmaals toe.

Aandacht voor misstanden in het verleden

Wat fijn. We hebben gezinshuisouders gevonden voor het huis dat we in 2021 helemaal 
verduurzaamden en renoveerden. Het huis stond best een tijd leeg, zo fijn dat er nu weer 
gordijnen hangen, planten voor de ramen staan en dat er straks weer kinderen wonen en spelen!

Ja, gelukt! Gezinshuisouders gevonden voor gerenoveerd huis!

Gever in de spotlight: de ‘Oude Kassa’


