Stichting Pension Maaszicht biedt
onderdak aan zwerfjongeren

Seksueel misbruik
Grote krantenkoppen geven zeer regelma-

“Wie het leven geen ideeën geeft, heeft geen idee van het leven”

tig aan dat kinderen gebruikt voor het
seksuele genot van de volwassenen.

Stichting Pension Maaszicht bestaat dit jaar tien jaar.
Er was nogal wat voorbereiding nodig om Maaszicht te
kunnen openen. De doelgroep waarop het pension zich
wilde richten bestond volgens de overheid niet. Het was
dus niet mogelijk om subsidie aan te vragen. Maar in de
praktijk waren er wel degelijk zwerfjongeren met veelal
complexe problematiek.

95% Van de meisjes, die in Maaszicht
opgevangen worden, is seksueel misbruikt
vaak vanaf zeer jongere leeftijd. Ook een
zeer groot aantal van de jongens heeft
hiermee te maken gehad: “Mijn stiefvader
verkrachtte mij toen ik vier jaar was, ik
mocht niets tegen mijn moeder zeggen,
want anders zou hij me vermoorden. Hij
ging hier wekelijks soms tweewekelijks
mee door tot ik dertien jaar was. Toen
kwam het uit, want ik was wel een heel
moeilijk jongetje geworden. Er werd thuis
een half uur over gesproken, daarna
beloofde mijn stiefvader beterschap en
mocht ik er niet meer over praten. Over
mijn frustraties, mijn boosheid en mijn
verdriet werd niet gesproken. Ik ben weggelopen en heb daarna tien internaten en
tehuizen van binnen gezien. Nu probeer
ik in Maaszicht mijn diploma’s te halen,
de eerste heb ik binnen en zit ik op een
vervolgopleiding.
Bron: www.maaszicht.nl
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Het dagboek van Carlos
Carlos zit sinds drie weken in Maaszicht.
De sociale dienst had hem aangemeld
en na een intakegesprek kon hij vrij snel
terecht. Hij wil in Maaszicht leren op eigen
benen te staan, een eigen huis en weer
naar school. Ik wil groepsleider in een
tehuis worden. Voor het echter zover is
moet er veel gebeuren:

nog geen geld. Zonder legitimatiebewijs kon ik mij niet inschrijven bij het arbeidsbureau en kan ik geen uitkering krijgen.
Terug naar Maaszicht. Lopend want ik heb geen strippenkaart en
nu mag ik niet meer zwart rijden. Stiekem toch zwart gereden,
gelukkig geen bekeuring. In Maaszicht een gesprek met Johan.
Er is een Maaszicht bijstandspot en daar krijg ik geld van voor
een legitimatiebewijs. O, jee ik heb ook geen pasfoto’s.
Weer naar Johan. Ik krijg een briefje om naar de fotograaf op de
hoek te gaan en op rekening pasfoto’s te laten maken. Inmiddels
is het al twee uur geweest en lukt het mij niet meer om naar de
gemeente te gaan om een legitimatie te halen Dat moet morgen

“Ik ben om 9.00 uur opgestaan en heb eerst ontbeten en mijn

en dan moet ik weer naar het arbeidsbureau, de sociale dienst

lunchpakket klaargemaakt. Eerst moet ik mij bij de deelgemeente

enzovoorts. Volgende week heb ik een gesprek met de scholings-

laten inschrijven op het adres van Maaszicht. Nu ik een adres

coördinator voor een opleiding en intussen schrijf ik mij in bij

heb kan ik een afspraak maken bij de sociale dienst om een uit-

een uitzendbureau voor een tijdelijk baantje. Voor dat alles is

kering aan te vragen. Zonder uitkering kan ik hier niet blijven

geregeld ben je zo een maand verder en dan pas kan ik stappen

wonen.

zetten naar een werkelijk nieuw begin.”

Bij de sociale dienst stuurden zij me naar het arbeidsbureau,
want ook daar moet je voor je uitkering ingeschreven staan.Toen
ontdekte ik dat ik geen legitimatiebewijs had. Maar ik had ook

Bron: www.maaszicht.nl
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In 1997 werden vijftig kinderen doodgeslagen
Veel jongeren in Maaszicht zijn ernstig mishandeld. Deze mishandeling heeft gelukkig
niet tot de dood geleid, zoals vijftig andere kinderen in het jaar 1997. Wel hebben zij
psychosociale schade geleden want...
Wat kun je als vierjarige doen als je vader zijn pistool tegen je hoofd zet en zegt dat je
waardeloos bent alvorens je een flink pak slaag te geven. Dan loop je als je tien jaar
bent weg, je komt vrienden tegen, vrienden van de straat, die spannende maar verkeer-

Keien & Bouwstenen

de dingen doen. Zij geven je iets waardoor je je problemen kunt vergeten en dan...
wordt je opgepakt door de politie. Je vader wordt gebeld. Hij komt je ophalen, want tenslotte is hij verantwoordelijk, maar hoewel hij je meeneemt naar buiten, gooit hij je,

Jongeren van de straat
ontmoeten hun idolen

zodra jullie de hoek om zijn tegen de muur en zegt, je nooit meer te willen zien. Daar
sta je dan als tienjarige. Deze jongen heeft in Maaszicht na een gevangenisstraf van
anderhalf jaar zijn leven verbeterd. Hij verkoopt artikelen aan de deur en voorziet in zijn
eigen inkomsten, woont in een project van begeleid wonen en probeert er op zijn manier
wat van te maken.
bron: www.maaszicht.nl

van hoe je met anderen kunt samen-

vers. Maaszicht krijgt vaak te maken

werken en ook, hoe je kunt leren aardig

met de ‘uitvallers’. Maaszicht probeert

en beleefd te zijn tegen de klant die je

in het traject een opening te zoeken

in een restaurant moet bedienen. Maas-

naar de familie, om zo het sociale net-

zicht heeft een eigen project voor zijn

werk van de jongeren op te bouwen en

jongeren in restaurant “Millers” op de

te handhaven.

Voorhaven in Delfshaven. Ook sollicita-

De jongeren bij Maaszicht zijn nog

tietraining is een onderdeel van een

jong genoeg om te leren. Iemand die in

werkervaringstraject. Verder geeft Maas-

de problemen is geraakt en dakloos is

zicht zelf het zogeheten STP - program-

geworden, is zeker nog niet afgeschre-

ma aan jongeren. Jongeren van 17 en

ven. Bij Maaszicht wordt ook ingegaan

18 jaar kunnen dan bij Maaszicht een

op de talenten van jongeren, en wor-

scholings- en trainingsprogramma vol-

den de jongeren gestimuleerd om deze

gen. Ook zijn er contacten met Werk-

mogelijkheden te benutten. Er wordt

stad, een organisatie die zich in Rijn-

gekeken naar de jongeren en de toe-

mond toelegt op arbeids(re-)ïntegratie-

komst die ze hebben. Er is ruimte voor

projecten.

de leuke dingen: sporten, barbecue,

De jongeren bij Maaszicht komen uit

muziek, vakantie, theater. De jongeren

alle lagen van de bevolking. Soms wor-

wordt er op gewezen dat Rotterdam

den leerproblemen of andere proble-

veel voorzieningen heeft. “We leren de

men niet op tijd onderkend door de

jongeren dat de drempels niet zo hoog

ouders of school. Hierdoor komen kin-

zijn. Gebruik de dingen die de stad

deren vaak later in de problemen. Als

biedt.” Maaszicht is gevestigd in een

problemen tijdig hadden worden

voormalig klooster. In de spreekkamer

onderkend en naar een oplossing was

is er uitzicht op de tuin. Een van de

gezocht, hadden veel van de latere pro-

muren in de kamer dient als graffiti-

blemen voorkomen kunnen worden.

wall waar vertrekkende jongeren

Ouders staan bij de opvoeding van hun

berichten achterlaten. Eén van de

kinderen vaak onder druk van wat de

berichten: “Wie het leven geen ideeën

maatschappij van hen verwacht,

geeft, heeft geen idee van het leven.”

waardoor soms de problemen van kinderen niet worden onderkend. “Ook

Bas van Bellen / Ton Hensing

ouders moeten leren”, aldus Joke Kur-
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Eind november verschijnt: ‘Keien
& bouwstenen’, een uniek boek
van Pension Maaszicht.
Een boek over de straat en ambities.
Over dromen en problemen. Over bij zondere ontmoetingen en nieuwe moge lijkheden. Vastgelegd in 14 openhartige
en inspirerende gesprekken tussen jon geren van de straat en hun idolen.
De ontmoetingen bieden een ontwape nende blik op zwerfjongeren. Verrassing
en verbazing voeren de boventoon als
de jongere ontdekt soms op zijn idool te
lijken. Waardering bij de bekende
Nederlander groeit als hij hoort uit welk
diep dal de jongere komt. Uit alle ont moetingen blijkt dat met de juiste aan dacht en begeleiding enorme stappen
kunnen worden gezet naar een nieuw
begin, een positieve toekomst.
Beleef de straat, ontdek de andere kant
van zwerfjongeren en bekende Neder landse idolen zoals Fréderique Spigt,
Martin Gaus, Dirk Kuyt, Pieter Storms,
Patty Brard, Herman den Blijker en
Humberto Tan.
Zie de uitdagingen en lees de mogelijk heden. 96 full colour pagina’s vol ver driet, lol, vriendschap, ambitie en hoop.
Een fantastisch vormgegeven boek,
genaaid gebonden in een luxe karton nen band. Een boek om even bij stil te
staan.
Persoonlijk, betrokken maar vooral
verrassend. Een mooi geschenk.
U kunt ‘Keien & Bouwstenen’ voor
€ 17,50 bestellen bij Joke Kurvers,
Stichting Pension Maaszicht.
010 – 243 41 41 of via de
e-mail: vrienden@maaszicht.nl.

