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Kinderrechter:

‘Je wilt dat elk kind een fijn leven heeft’
Het gebeurt niet elke dag dat je bij de rechtbank in het Paleis van Justitie komt. En het gebeurt
al helemaal nooit dat je een kinderrechter mag spreken. Bilaal, Iris en Ando hadden geluk. Zij
mochten twee kinderrechters bevragen over hun vak. En ze kwamen erachter dat rechters heel
aardige en gewone mensen zijn.

Pittig werk

De twee rechters vinden hun werk best pittig en praten daarom
onderling veel met hun collega’s. “Met de meeste kinderen gaat
het gelukkig goed. Die zien wij niet in de rechtbank. Wij horen
altijd de nare verhalen. Dat is heftig”, zegt Marlies Bouman.
“Je wilt dat elk kind een fijn leven heeft. Dat het opgroeit in een

Bij aankomst in de rechtbank in Den Haag moeten Ando, Bilaal,

gevangenisstraf. “De straffen zijn vooral bedoeld om van te

leuk gezin, met een lieve papa en mama in een prettig huis.

en Iris hun jas en tas op een lopende band neerleggen voor

leren, zodat kinderen zelf zien: ik moet het op een andere

Dat het elke dag schone kleren en eten krijgt, naar school gaat,

controle. Het is er goed beveiligd. Ze gaan met de lift naar de

manier doen”, zegt rechter Marlies Bouman.

buiten speelt en diploma’s haalt. Je wilt dat alle kinderen veilig

tweede etage en lopen naar de rechtszaal. Daar worden ze
vriendelijk begroet door de kinderrechters Mariska Baaij en
Marlies Bouman. Ze zien er uit als gewone dames. Totdat ze hun

Familie- en jeugdzaken

Ook behandelen de kinderrechters familie- en jeugdzaken.

kunnen opgroeien.”

Kinderrechten

toga aantrekken, dat is een lange zwarte mantel met witte bef

Dat zijn zo’n veertig zaken per week. Die gaan over kinderen

(een soort kraagje).

bij wie het thuis niet goed gaat, omdat de ouders niet goed

Daarom zijn de kinderrechten zo belangrijk, zeggen de
kinderrechters. “De kinderrechten zijn er om kinderen te

voor het kind (kunnen) zorgen. Door bijvoorbeeld drugs- of

beschermen en om duidelijk te maken waar kinderen allemaal

De kinderrechters behandelen zaken die met kinderen tot

alcoholgebruik, mishandeling of verwaarlozing. Soms heeft

recht op hebben. Wat we als rechters besluiten, zorgt er hopelijk

18 jaar te maken hebben. Ze doen strafzaken van jongeren

een kind zelf grote problemen en weten de ouders niet meer

voor dat het goed komt met deze kinderen”, zegt Mariska Baaij.

tussen de 12-18 jaar (en soms nog net ietsje ouder) en doen

wat ze moeten doen.

familie- en jeugdzaken voor kinderen van alle leeftijden.

De kinderrechter kan besluiten om het kind onder
toezicht te stellen van een jeugdzorginstelling en

Strafrecht

Strafzaken van kinderen boven de 12 jaar kan
over van alles gaan: Winkeldiefstal, vechten
op straat, straatroof van een mobiele
telefoon en heel soms maakt een kind
iemand anders dood. De kinderrechters
straffen volgens het jeugdstrafrecht. Een
kind krijgt een geldboete of een leer- en
werkstraf. Heel soms krijgt een kind een

Wil jij
meer weten over
kinderrecht, strafrecht
of familierecht?
Kijk eens op

www.rechtvoorjou.nl
een site voor kinderen
over rechtspraak in
Nederland.

komt een jeugdbeschermer het gezin helpen.
Als dat niet genoeg is, kan het kind voor
zijn eigen veiligheid en ontwikkeling uit
huis worden geplaatst. Dan gaat een
kind bijvoorbeeld naar een pleeggezin
of gezinshuis.

Dag en nacht

De kinderrechters werken dag en nacht.
“Soms heeft een kind zo’n groot probleem dat het
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geen seconde langer thuis kan blijven of niet naar huis
terug kan. Dat gebeurt ook wel eens ’s nachts. De Raad van de
Kinderbescherming belt de kinderrechter dan om toestemming
te vragen voor ‘uithuisplaatsing’. Dat komt in Den Haag twee
tot drie keer per week voor. Rechter Mariska Baaij: “Als je moet
besluiten om een kind uit zijn eigen huis te plaatsen, val je
daarna niet zo makkelijk in slaap. Je denkt toch, wat naar voor
het kind. Hoe zou het met ze gaan.”
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Kavita Par bh

Mijn naam is Kavita. Ik ben

Den Haag. Zo regel ik sam

udayal

wethouder voor Zorg en

en met veel mensen van

Jeugd in
de gemeente

dat alle kinderen in Den
Haag een eerlijke kans krij
gen op een
mooie toekomst. Daar heb
ben kinderen namelijk rec
ht op! Net
zoals ze recht hebben op
een liefdevol thuis, een veil
ige plek
om op te groeien. En gaa
t het thuis (tijdelijk) nie
t goed met een
kind of jongere, dan mo
et er een oplossing kom
en. Zo
kan een kind een tijdje erg
ens anders gaan wonen
.
Op een plek waar er goe
d voor hem of haar gezorg
d
wordt. En waar het veilig
kan opgroeien. Met een
moeilijk woord heet dat
: uithuisplaatsing. En daa
r
gaat deze kinderrechtenkr
ant over. Ando, Bilaal,
Hugo, Iris en Sanae hebben
de afgelopen
maanden hard aan deze
krant gewerkt.
Zo hebben ze meegewer
kt aan de
artikelen en hebben ze kin
deren en
zelfs kinderrechters geïnte
rviewd. Ik
ben dan ook ontzettend
trots op ze.

Eurgenia over haar gezi

nshuis

‘Ik zie dit als
mijn eigen huis’
Het Dushi Huis staat in een gewone straat,
in een gewone wijk in Den Haag. Toch is het
een ander huis dan andere huizen. Hier
wonen vier jongeren die niet meer bij hun
ouders kunnen blijven. Eurgenia (13) is een
van hen. Makers van de Kinderrechtenkrant
Ando, Bilaal, Hugo en Iris gingen bij haar op
bezoek. Zij vroegen haar: Hoe is het om in
een Dushi Huis te wonen?

Wat is een Dushi Huis?

Eurgenia is een vrolijk meisje dat precies weet wat ze wil. Ze wil
later kok worden in een restaurant. Dat koken heeft ze van haar
moeder. Die houdt daar ook van. “Als ik twee keer per maand
naar mijn moeder ga, verwent ze me met heel veel lekker
eten”, lacht ze.
De moeder van Eurgenia kon na haar geboorte niet
voor haar zorgen. Daarom groeide ze op bij haar oma in

Voor meer
informatie;
www.dushihuis.nl

Amsterdam. Toen oma naar Suriname terugging, kwam
ze als 3-jarig meisje in verschillende pleeggezinnen

Alles was nieuw voor mij: dit huis,

terecht, onder andere in Purmerend. Drie jaar geleden

de stad, de school en de klas. Ik
moest mijn draai vinden. Nu vind

kwam ze naar Den Haag waar ze een veilige woonplek
vond in het Dushi Huis.
Eurgenia zit in een grote stoel in de gezellige huiskamer.
Haar been wiebelt over de leuning en ze plukt een beetje aan
haar haar. Op tafel staan een vaas bloemen en een pot thee.
En op een kastje brandt een stokje wierook.

Hoe is het om in een Dushi Huis te wonen?

ik het hier heel erg fijn.”

Hoe ziet je dagelijks leven eruit?

“Overdag ga ik naar school en ’s middags maak ik mijn

huiswerk of ga ik spelen. ’s Avonds eten we altijd met elkaar
aan tafel. We steken een kaarsje aan, branden wierook en
zeggen een spreuk op. Daarna kijken we nog een beetje tv of

“Ik zie dit als mijn eigen huis en niet als een kindertehuis ofzo.

filmpjes op onze telefoons. Om half negen ga ik naar boven,

Dat is het ook niet. Ik woon hier met twee jongens en een

naar mijn kamer. Iedereen heeft een eigen kamer. Daar ga ik

meisje. Ik zie ze inmiddels als mijn broers en zus. Er zijn ook

lezen, tekenen of chillen.”

vier volwassenen die in toerbeurten van drie dagen bij ons
wonen en voor ons zorgen. De een is strenger dan de ander,
maar ze zijn allemaal heel aardig. Ze worden niet snel boos,
want ze vinden dat je fouten mag maken.”

Moest je wennen?

“Ja, in het begin wel. Ik kwam van een pleeggezin in Purmerend
en verhuisde naar de andere kant van het land, naar Den Haag.

Heb je wel eens ruzie?

Wat is de stomste regel?

“Dat we ook bij de lunch met mes en vork moeten eten.”

Wat doe je in de weekeinden of vakanties?

“We gaan vaak naar de boerderij van de oprichter van de Dushi
Huizen op het platteland. We bouwen hutten, sporten en doen
spelletjes. Ik ben laatst met een groepje kinderen van andere

“Vaak is het gezellig, maar soms is er ruzie, net als in een echt

Dushi Huizen met een volwassene naar Italië geweest. Ook

gezin. Bijvoorbeeld als de jongens een stomme Batman-film

gaan we naar het theater en doen we elke week aan sport

en de meisjes liever naar The Perfect Date en Riverdale willen

met een begeleider van het Dushi Huis.”

kijken. Meestal bepaalt dan de volwassene wat we kijken.”

Zijn er huisregels?

Vertel je aan mensen dat je in een
Dushi Huis woont?

wassen. De mijne is de donderdag. Ze leren je hier om dingen

schaamde me. Klasgenoten die wel eens meekwamen, stelden

zelf te doen. Je mag een uurtje per dag op je telefoon, nadat je

heel veel vragen: Wie is dat? Waarom woon je niet thuis? Wat

je huiswerk hebt gemaakt en mag ‘m niet meenemen naar je

is er gebeurd? Dat doorvragen vond ik vervelend. Nu vertel ik

kamer. Aan tafel mag je niet met eten spelen, mag je niet met

het gewoon. Ik heb geleerd dat ik over dingen kan praten en

je handen eten en mag je niet zingen.”

ik heb het zo naar mijn zin dat ik me niet meer schaam. Het is

“Ja best veel. Iedereen heeft een vaste dag om kleding te

Sanae;
“I
bijzond k vind het
er hoe
ster
kindere
n kunne k
blijven
n
nadat e
r zo
veel in
h
gebeurd un leven is
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respect
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Er zijn vele vormen van
opvang voor kinderen
die uit huis
zijn geplaatst, zoals gez
inshuizen en pleeggezi
nnen. Ook
het Dushi Huis is een vor
m. Een Dushi Huis is een
opvanghuis
waar een team van vol
wassenen zorg verlenen
en de
kinderen begeleiden. De
zeven Dushi Huizen in
Nederland bieden langdu
rige opvang en een
veilige woonplek aan kin
deren van 4 tot 18+ jaa
r.
Vaak hebben zij traum
atische gebeurtenissen
meegemaakt en hechti
ngsproblemen. In Dushi
Huizen krijgen de kinder
en steun, begeleiding en
ruimte om zich te ontwik
kelen en hun talenten
te ontdekken.

“Vroeger vertelde ik het niet. Ik was heel gesloten en ik

gewoon zo.”
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Een gezin; moeder, vader en drie kinderen van 11, 10 en 5 jaar.
Dit verhaal gaat over één van de kinderen van dit gezin, Johan.
Johan was vaak boos ging dan gillen, gooien, stampen. Het ging
zo echt niet langer in huis en dus hebben zijn ouders om hulp
gevraagd . Daardoor is er een onderzoek gekomen over wie de
zoon, maar ook de ouders kon helpen. Na het onderzoek moesten
de ouders naar de kinderrechter.
De kinderechter vindt het beter dat Johan voorlopig even het huis
uit gaat. Johan woont nu in een woongroep en mag twee nachten per week thuis slapen. Zijn ouders vinden het moeilijk, maar
ook beter voor Johan. Er is vaak overleg met de gezinsvoogd en de
ouders hoe ze Johan kunnen helpen om weer thuis te wonen.
Over een tijdje gaan ze kijken of Johan weer thuis kan wonen.
Dit is een echt verhaal over hoe het soms beter is voor iedereen als
een kind tijdelijk het huis uit gaat. Hoe moeilijk het soms ook is
voor iedereen in het gezin. Het doel is altijd dat het beste voor het
kind wordt geregeld. Hopelijk kan Johan snel weer naar huis.

door Ando
Tekening gemaakt

Den Haag dé stad van vrede en recht;

75 jaar vrijheid
in 2020

Doe mee

aan acties in jouw wijk
Samen in een groep
met vrienden
of vriendinnen
Spaar Crownies
voor leuke
beloningen

In 2020 vieren we overal in Nederland dat de Verenigde Naties (VN) 75 jaar

Leer veel
nieuwe dingen

bestaan. Deze organisatie zorgt er al 75 jaar voor dat landen samenwerken voor

Meer info?
Check

vrede in de wereld. Heb jij al wel eens van de VN gehoord? In januari komt er een

www.crownies.nl

super leuke les over 75 jaar VN waarbij je verhalen kunt insturen, over vrede en
recht, voor het UNICEF Kinderrechten Filmfestival (check het YouTube kanaal!).
Wie weet wordt jouw verhaal wel écht verfilmd! En ook heel leuk: De beste

Crownies_Den Haag

crownies_denhaag

verhalen worden vertoond op het grote doek, tijdens een spetterende première
in Den Haag.

www.unicef.nl/school

Crownies-A5-flyer-normaal_DEF.indd 1

De Grootste Kinderrechtenles Ooit!
Doet jouw klas ook mee?????
Op 20 november viert het Kinderrechtenverdrag haar 30ste verjaardag.
In dit verdrag staat alles waar kinderen recht op hebben overal ter wereld.
Zo staat er in dat kinderen het recht hebben om bij hun familie te zijn.
Bijvoorbeeld na een vervelende scheiding van de ouders. Ook is er een recht

17-01-19 11:22
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Wist je dat

De Ne de rla nd se
(k inde rrec ht ers)
re chte rs ge en
ha me r ge bruike n in
re chtsz aal (hamers
zijn zoooooo
Amerik aa ns!)

We in Den Haag een eigen
kinde rombudsman hebben;
Yvet te Nass (Ja, een vrou w!)

He t kinderrec hte n film
festival een eigen
YouTube ka na al hee ft
me t super leu ke filmpjes
over kinderrec hte n.

Circa 600 kinde ren in
Den Haag in een
pleeggezin wone n

ec hte nverdrag
In he t k inde rr
en
zijn opgeno m
54 artike le n

www. krff.nl
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voor kinderen dat gaat over privacy. Wist jij dat jouw ouders niet zomaar
jouw WhatsApp-berichtjes mogen lezen? Veel kinderen in Nederland weten
niet wat kinderrechten zijn. Laten we daar iets aan doen! Wereldwijd leren
kinderen op 20 november over kinderrechten.

Doet jouw klas ook mee met de Grootste Kinderrechtenles Ooit?
Kijk op www.unicef.nl/kinderrechtenles
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Wesley, een jongen van 18 jaar, groeit op bij zijn pleegouders. Hij heeft er een hele
fijne jeugd. Waarom woont hij eigenlijk niet bij zijn eigen ouders? En hoe is het om
een pleegkind te zijn? Verslaggevers van de Kinderrechtenkrant Ando en Hugo
vroegen hem en zijn pleegmoeder Jolanda het hemd van het lijf.
Een beetje onwennig is het voor de jonge verslaggevers

Wesley groeit uit tot een geweldige gozer. Hij doet het

wonen. Dan komt er een keer per week iemand langs om een

om Wesley te ontmoeten. Ze hebben nooit eerder een

goed op school en voetbalt een keer per maand in de

oogje in het zeil te houden. Als hij later zelf een stabiel gezin

pleegkind ontmoet. Hoe ziet hij eruit en hoe zou hij zijn?

selectie van het Nederlands Elftal voor kinderen met

heeft, zou Wesley graag kinderen zoals hij willen helpen aan

En dan is het ’s middags zover. Ze schudden Wesley de

Cerebrale Parese*. Door de schedelbreuken heeft hij

een veilig huis. “Ik heb een valse start gehad, maar heb een

hand. Ook hij vindt het spannend. Want wat gaan ze

hersenbeschadiging opgelopen. Wesley heeft daardoor

nieuwe kans gekregen bij mijn pleegouders.”

vragen? En moet hij dan overal antwoord op geven?!

aan zijn linkerkant minder kracht in zijn spieren.

Niet anders

Eigen ouders

Wesley woont inmiddels al 18 jaar bij zijn pleegouders en

je 1e levensjaar. Je hebt dan moeite met bewegen en met

niet anders dan een ander kind. Je ziet het niet aan de

pleegzus. Hij zou niet weten hoe het is om ‘thuis’ bij zijn

je houding.

buitenkant. Wesley is een leuke, sportieve jongen die het

echte ouders te wonen. Dit is zijn thuis en Jolanda en Elly

liefst de hele dag voetbalt, veel vrienden heeft en later

zijn zijn ouders. “Zij voelen gewoon als mijn echte ouders.

magazijnwerker wil worden. Hij doet de mbo-opleiding

We zijn open en eerlijk. We hebben geen geheimen voor

Logistiek Niveau 2.

elkaar. Ik ben soms onzeker en twijfel snel aan mezelf.

Een ding is meteen duidelijk: Een pleegkind is helemaal

*Cerebrale Parese is een stoornis die niet meer overgaat.
Het ontstaat door een beschadiging in de hersenen in

Ik kan alles aan ze kwijt. Het is heel fijn om zo’n hechte
Aan de binnenkant is hij misschien wel een beetje

band met ze te hebben. We zijn een warm gezin”, zegt

anders. Wesley maakt als baby al veel mee. Hij wordt als

Wesley.

gezonde baby geboren, maar als hij 28 dagen oud is, moet
hij naar het ziekenhuis. Daar ontdekken ze dat Wesley
drie schedelbreuken heeft opgelopen. Zijn verstandelijk

IJsje eten

Zijn biologische moeder ziet hij niet meer. Tot zijn 14de

beperkte moeder kan de zorg voor hem niet aan. Voor

jaar ontmoette hij haar elke zes weken. Vanwege

zijn veiligheid wordt hij door de kinderrechter uit huis

zijn veiligheid gebeurde dat altijd in het bijzijn

geplaatst. Voor Wesley wordt een pleeggezin gezocht.

van zijn pleegmoeder. Toen hij erachter kwam
wat er met hem als baby is gebeurd, heeft hij

Opbloeien

het contact met zijn moeder verbroken. Zijn

Wesley komt als baby van zeven weken in het pleeggezin

echte vader ziet hij nog wel. “Als hij naar

van Jolanda en Elly terecht. Twee lieve moeders met liefde

ons toekomt, gaan we naar Scheveningen

te over. “Ik weet nog goed hoe dof de blik in zijn ogen was

om een ijsje te eten. Of gaan we naar het

toen hij bij ons kwam. Er zat nauwelijks nog leven in. We

museum. Dat is heel leuk”, zegt Wesley.

hielden hem constant tegen ons aan en knuffelden hem
veel. Dat doen we nog steeds. Met heel veel zorg, liefde en
aandacht bloeide hij langzaam op. We genieten elke dag
van hem”, zegt Jolanda.

Veilig huis

Tot zijn 23ste mag Wesley bij Jolanda en Elly
blijven wonen. Daarna gaat hij begeleid

Vragen over
je rechten?

MADURODAM

De Kinderrechtswinkel geeft gratis
antwoord op al je vragen!
Scheiden

BIBLIOTHEEK
DEN HAAG

Eigen mening

Woonplaats
Andere
vragen

Het Kinderrechtenverdrag is jarig!
Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Verdrag
over de Rechten van het Kind aan. Het is dus 30 jaar geleden dat
wereldleiders met het ondertekenen van het Verenigde Naties

DUINRELL beloofden de rechten van kinderen te
Kinderrechtenverdrag
Riviervismarkt 5
2513 AM Den Haag

 070 204 204 2
 06 55 55 14 44

www.gratisrechtshulp.nl

beschermen. Daarom is de kinderrechtenkrant dit jaar extra
uitgebreid! Samen met Ando, Bilaal, Hugo, Iris en Sanae hebben
we een prachtige krant gemaakt die vooral gaat over artikel 25
van het kinderrechtenverdrag; kinderen die niet thuis wonen.
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FOTOGRAFIE FLEUR BEEMSTER, SASKIA FILS TEKSTEN MERIJN VAN GRIEKEN STRIP TONI DE KLERK VORMGEVING HAAGSBLAUW

Oproep

Ben jij nieuwsgierig?
Wil je graag dingen uit
zoeken?
Praat je graag en heb
je geen probleem me
t samen
werken? Dan zoeken
wij jou! Volgend jaar
is er weer
een nieuwe kinderrecht
enkrant en ook die ga
an we
weer met kinderen uit
groep 6, 7 en 8 van de
basisschool maken. Heb je
tijd, vind je het leuk;
meld je aan
via jeugd@denhaag.nl
. Dan nodigen wij jou
uit voor de
allereerste bijeenkom
st begin volgend jaar.

Bilaal:“Ik h
eb geleerd
dat er ook
kinderen
in Nederlan
d zijn die
hele nare d
ingen
hebben mee
gemaakt.”

