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V a n  d e  r e d a c t i e

Stemmen met oog 
voor de ander
Op 17 maart is het zo ver. Dan mogen alle 
mensen van 18 jaar en ouder stemmen. 
Ook mensen met een beperking, alleen helaas nog wel 
zonder begeleiding in het stemhokje.
Op wie gaat u stemmen? Ik ben dankbaar dat er in Ne-
derland partijen zijn die de Bijbel als richtsnoer hebben. 
Daardoor vallen wat mij betreft veel politieke partijen 
af. Toch ben ik blij dat er voor een christen ook wat te 
kiezen valt. Het is belangrijk om bij de SGP, de Christen-
Unie en het CDA –ook al zie ik van de laatste de C niet 
zo duidelijk meer– erop te letten wat zij nu echt voor de 
mens met een beperking willen doen. In de verkiezings-
campagne kunnen lijsttrekkers mooie beloften doen, 
maar wat komt ervan terecht? 
Willem Schneider voelde daarom de voormannen Gert-
Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) 
aan de tand. Wat deden deze partijen in de achterlig-
gende tijd voor mensen met een beperking? Mede op 
initiatief van de ChristenUnie werd de Nederlandse 
Gebarentaal als officiële taal erkend. En het kabinet, 
waaraan ook de CU deelnam, speelde miljoenen euro’s 
extra vrij voor zorg en ondersteuning op scholen voor 
kinderen met een beperking.
Van der Staaij heeft op zijn verlanglijstje staan dat er 
meer geld voor maatschappelijke ondersteuning moet 
worden uitgetrokken. Dat komt ook ten goede van 
mensen met een beperking.
Verder vindt hij dat gemeenten meer moeten doen om 
passende woonruimte te realiseren voor jongeren met 
een beperking. Om te zorgen voor meer betaalbare 
huurwoningen wil de SGP de verhuurdersheffing voor 
woningbouwcorporaties fors verminderen.
Voor de toekomstige woonvoorzieningen die onder an-
dere in samenwerking met Op weg met de ander wor-
den opgezet is dit een loffelijk streven. Op dit moment 
is het niet eenvoudig om die voor jonge mensen met 
een beperking te realiseren. Gemeenten willen bij voor-
keur alleen voor eigen inwoners huisvestiging bieden. 
En zeker niet voor mensen die gebruik willen maken 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning, omdat dit 
de gemeente nog meer geld gaat kosten.
Het volgende struikelblok ligt bij woningcorporaties. Zij 
willen woonvoorzieningen alleen zo bouwen dat zij die 
in de toekomst ook weer kunnen aanpassen voor de 
‘gewone’ woningmarkt.
Denk dus bij het inkleuren van uw stembiljet niet alleen 
aan u zelf, maar stem ook met oog voor de ander. ▲

Jenneke Wolvers-ten Hove
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De HEERE 
bewees Wie 

Hij is in onze 
vereniging

B i j b e l s t u d i e  



Bescherming

  LEZEN PSALM 40

Heel bewust heb ik voor deze Bijbelstudie de veertigste psalm opgeslagen.  Onze vereniging viert dit 
jaar haar veertigjarig bestaan. Bij ons thuis hebben we de gewoonte bij een verjaardag de psalm te 
lezen die de leeftijd van de jarige weergeeft. Wanneer we de psalm van de leeftijd van onze vereniging 
lezen, blijkt deze bijzondere aandachtspunten te bieden voor een terugblik en een vooruitblik.
Het eerste gedeelte van deze psalm (v. 1-11) is een loflied op de grote daden van God. David bezingt 
hoe de HEERE hem nabij is geweest toen het moeilijk was. God beurde hem op en zette zijn voeten 
vast. Wanneer David weer eraan terugdenkt, springt zijn hart op van vreugde. Ondanks de diepe woor-
den die hij gebruikt, zegt hij dat woorden tekortschieten om God de eer te geven die Hem toekomt.

Bijzonder wanneer je je herkent in de woorden van David. Vanuit jezelf was er geen redden aan. God 
echter bleek te kunnen helpen op een manier die je zelf voor onmogelijk hield. De HEERE maakt onbe-
gaanbare wegen begaanbaar.
We weten niet op welke omstandigheden David doelt. De één denkt aan het moment dat hij werd 
vervolgd door Saul. Anderen denken aan momenten van ziekte en zorg. Hoe dan ook, de HEERE heeft 
Zich over Hem ontfermd.
Hoezeer Davids levensverhaal ook verschilt van het verhaal van onze vereniging, er is overeenkomst. 
De HEERE heeft bewezen Wie Hij is in het ontstaan van onze vereniging, in het omzien naar degenen 
die kwetsbaar zijn. Hij opende wegen die wij niet zagen. Hij gaf wat nodig is om in te spelen op de 
actualiteit. Hij zorgde. Hij beschermde. We kunnen en mogen Gods goedertierenheid en trouw niet 
verzwijgen.

Daarmee is niet alles gezegd. David gaat verder. Hij heeft veel van de Heere ontvangen, maar hij beseft 
des te meer dat hij –ook in de toekomst– is aangewezen op Gods liefdevolle zorg en ontferming. Deze 
psalm mondt dan ook uit in een indringend gebed.
Het werk van onze vereniging is niet af. Ik denk dat dit werk nog urgenter is dan veertig jaar geleden. 
Kijk naar de ontwikkelingen in de maatschappij: wat kwetsbaar is, blijkt van ondergeschikt belang te 
zijn. Wie bescherming nodig heeft, komt nog weleens in de kou te staan. Wij hebben Gods barmhartig-
heid, goedertierenheid en trouw nodig om daarop in te spelen, zodat we er zíjn voor de ander.

Wie gaat er van harte op weg met de ander? Is dat niet diegene die de weg van de Ander, Jezus Chris-
tus, leert gaan? Die vanuit Zijn barmhartigheid leert leven en daarom barmhartigheid biedt aan de 
ander. Die het kwetsbare koestert en beschermt, omdat de HEERE dat van ons vraagt. Dan leren we net 
als David vanuit het terugzien omhoog te zien, om in afhankelijk vooruít te zien. ▲

ds. P. Vernooij, predikant hervormde gemeente Lekkerkerk, voorzitter Op weg met de ander

  GESPREKSVRAGEN

1.  Waarom zal David, voor hij God om ontferming bidt, vertellen wat God in zijn leven heeft gedaan? 
Welke les zit daar voor ons in?

2.  David laat zien hoe de HEERE zich over kwetsbare mensen ontfermt. Wat kunnen daarvan leren? 
Probeer daarbij aan te knopen bij deze psalm.  

3.  Onze vereniging bestaat veertig jaar. Welke aanwijzingen biedt deze psalm voor het beleid voor de 
komende jaren, denkend aan de actualiteit?
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I n t e r v i e w

Het thuisonderwijs voor kinderen vanwege de corona- 

lockdown lijkt voorbij. Voor gezinnen waarin kinderen 

met beperkingen opgroeien, was het een heftige tijd. 

Het echtpaar Van de Vreede, met vier kinderen –van 

wie twee met een lichte verstandelijke beperking en 

twee pleegkinderen– blikken terug.

Een normaal rijtjeswoning in Veenendaal. Daar huizen 
Peter (47) en Wilma (46) van de Vreede, hun eigen kinde-
ren, Joël (16) en Jedidjah (14), en hun pleegkinderen, de 
zevenjarige Ficenza en de zesjarige Lucenzo. Joël heeft 
door zuurstofgebrek bij de geboorte een lichte verstande-
lijke beperking, Ficenza heeft eveneens deze aandoening. 
Daarnaast hebben zij en haar broertje een hechtingsstoor-
nis.
Hoe heeft het gezin-Van de Vreede de lange maanden van 
thuisonderwijs, van 15 maart tot 11 mei vorig jaar en van 
14 december tot 8 februari dit jaar, ervaren? 
Wilma, net terug van het ophalen van Lucenzo bij een 
‘hulpjuf’: “De eerste periode vond ik heftiger dan de twee-
de. De school voor speciaal onderwijs waarop Ficenza zit 
ging dicht. Net als de zorgboerderij waar ze anderhalve 
dag per week naartoe gaat en eens in de vier weken lo-
geert. Daardoor zat ze zeven dagen per week thuis. Haar 

gedrag werd een crime. Na aantal weken liepen we vast. 
We deden geen schoolwerk meer met haar en ze ging 
naar de noodkinderopvang voor moeilijk lerende kinderen 
met gedragsproblemen. Dat hielp.”

SNUF-LES
Peter: “Bij Lucenzo, toen in groep 2, ging het goed. Zijn 
juf deelde dagelijks een instructiefilmpje met de taak voor 
die schooldag. Nu in groep 3 gebeurt dat ook. Daarnaast 
hebben de jufs wekelijks via Zoom gesprekken met de 
kinderen.
Ficenza kreeg in het begin ”Snuf-les”. De juf legde in een 
filmpje de coronaregels uit via een dialoog met Snuf, een 
knuffelkonijn. Ze zei dan, met gebaren erbij: ‘Corona moet 
weg. We moeten afstand houden en handen wassen. 
Jammer dat Snuf niet naar school kan vandaag. Daarom 
bellen we regelmatig met school.’
Ik heb waardering voor beide scholen, hoe ze de Bijbel-
vertellingen en dagopeningen laagdrempelig vormgeven 
via filmpjes. Dat geeft houvast.”
Wilma: “We kijken wel op onze eigen tijd mee. Normaal 
begint de school om 8.50 uur, maar wij doen het later. We 
leren, net zoals op school, een psalm en een Bijbeltekst 
aan.”
Ondertussen moesten ook Peter en Wilma omschake-
len. Peter werkt in de ict en werkte tijdens de lockdowns 
geheel thuis. Wilma, als zzp’er docent verpleegkunde aan 

Thuisonderwijs
MET HANDICAPS

PETER EN WILMA VAN DE VREEDE COMBINEREN ROL ALS LEERKRACHT EN OPVOEDER
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het mbo, geeft in deeltijd les, ook via het beeldscherm. 
Ondertussen begeleiden ze hun jongste kinderen met 
schoolwerk én voeden ze die op.

PROBLEMEN
Tijdens de tweede golf zaten de jongste twee weer thuis. 
Wilma: “Bij Ficenza namen de problemen af. Ze kreeg wel 
schoolwerk en de zorgboerderij bleef open. Ook de week-
endopvang ging door. Ze mocht zelfs een maandag na het 
logeren een extra dag blijven, omdat de school niet open 
was. In de kerstvakantie was de dagopvang open.”
Problemen ontstonden echter bij Lucenzo, inmiddels in 
groep 3 van het reguliere onderwijs. Wilma: “Hij is een 
slimme jongen, maar met een hechtingsstoornis. Dit soort 
kinderen hangt sterk aan structuur. Als je als ouder net iets 
anders uitlegt, krijg je verzet.

Lucenzo heeft moeite met de rolverdeling. Wij zijn ouder 
én leerkracht. Bovendien geeft groep 3 een behoorlijke 
druk. Hij moet taal en rekenen leren. Het is een bepalende 
periode, met allerlei toetsen.”
Peter, jeugddiaken van de hersteld hervormde gemeen-
te in Veenendaal: “Hij had behoorlijk wat huiswerk. Dat 
deden we ’s ochtends. Maar hij liep spaak. Zijn gedrag 
escaleerde. We stuurden hem naar de noodopvang, maar 
dat werd niks. Dat gaf hem onvoldoende sociale veilig-
heid: het was een mix van kinderen uit groep 3 en 4 én hij 

kreeg andere leerkrachten. Wat doen we nu?, vroegen we 
ons af. Toen vonden we, heel mooi, een vrouw uit onze 
gemeente die bereid bleek hem drie ochtenden in de 
week op te vangen. Juf Aalberts, hè?”, zegt hij tegen Lu-
cenzo. Die zit naast hem op de bank en het ‘filespel’ Rush 
Hour te spelen. “Daar ben ik net geweest”, zegt Lucenzo. 
“We hebben het hele boekje van Bas uit. En hele moeilijke 
rekensommen gedaan.”

STRUCTUUR
Wilma: “Ficenza zit in een soort groep 3. Bij haar hebben 
we een bepaalde structuur. Dat werkt nu. Gaat het met 
haar gedrag minder, dan gaat ze lekker spelen. Daar knapt 
haar gedrag van op.”
Peter: “Het blijft maatwerk. Je moet uitgaan van het kind. 
Er zijn ook positieve dingen. Het is mooi dat je als ouder 
nu meer van je kind ziet. Wat ze doen en meekrijgen en 
hoe ze reageren. De band wordt sterker. En je krijgt nog 
meer waardering voor de betrokken onderwijsmensen.”
“Mama, kijk eens”, roept Ficenza, die achter een schot aan 
de tafel huiswerk doet. Wilma loopt naar haar toe. “‘Mama 
rent’, zie je? Deze is okay. ‘Schrijf een woord en teken het 
eronder’. En hier ook. Welke? Dat mag je zelf weten. Je 
mag zelf de woorden opschrijven en tekenen.”
“Mag ik een koek?”, vraagt Lucenzo. “Nee”, antwoordt 
Wilma. “Ik wil kleur bij kleur, pap”, zegt hij dan over de 
autootjes. ▲

“Belangrijk dat 
kinderen hun talenten 
gebruiken en goed in 

hun vel zitten”

OP WEG    7  



Peter en Wilma van de Vreede uit Veenendaal heb-

ben naast hun twee eigen kinderen twee pleegkin-

deren met een Roma-achtergrond. Een bijzonder 

verhaal.

We hebben geworsteld met het krijgen van kinderen, 
vertelt Peter, als zijn vrouw Wilma Lucenzo bij de 
‘hulpjuf’ ophaalt (zie hoofdverhaal). “Meerdere zwan-
gerschap kwamen voortijdig ten einde. Het meest in-
grijpend –en dat ligt best teer– is de geboorte in 2010 
van onze Nathanaël, na 29 weken zwangerschap. Hij 
was in de moederschoot overleden. Daar in de kast 
staat zijn foto. Medisch was het niet verstandig om 
meer kinderen krijgen.
In ons hart en huis was echter ruimte voor meer 
kinderen. Wilma en ik waren gezond, er zijn kinde-
ren in nood; hoe komen we dan zo dicht mogelijk bij 
ons verlangen om voor kinderen te zorgen? Na veel 
nadenken, bezinnen, bijeenkomsten over pleegzorg 
bijwonen én het zoeken van de weg van de Heere in 
het gebed, stonden we op het punt een beslissing te 
nemen. Begin 2013 hoorden we dat een ander gezin 
een pleegkindje kreeg. Dat was voor ons het signaal: 
We mogen die weg in.

Eerst werd dat geblokkeerd. Mijn schoonmoeder werd 
ernstig ziek en overleed in mei 2013. Wilma bleek 
onverwacht opnieuw zwanger, maar dat ging helaas 
weer niet goed. We mochten een andere weg zoeken. 
In datzelfde jaar volgden we de cursus pleegzorg en 
stelden we ons open voor pleegkinderen, zowel voor 
langdurige als voor crisisopvang.
In november 2014 kregen we Tijn, een jongetje van 18 
maanden met de chronische bloedziekte hemofilie. 
Hij is een halfjaar bij ons geweest. Hij had een strijd-
bare moeder, die het gevecht aanging met de pleeg-
zorginstellingen en voogden. Uiteindelijk ging hij op 
koningsdag 2015 terug naar zijn moeder.
Deze eerste opvang was voor ons een leerproces. 
Ook om af te komen van het idee dat pleegkinderen 
een vervanging voor eigen kinderen zouden zijn. Het 
is een keuze vanuit barmhartigheid, niet vanuit het 
eigen verlangen. Ze worden nooit je eigen kinderen, 
hoe nauw verweven je ook met hen wordt.”

Niet lang nadenken 
over pleegzorg 
voor twee Roma-
kinderen

“Volgens mij begint je les, tante Truus”, zegt Wilma tegen 
dochter Jedidjah, die in vmbo-tl-3 zit. “Nee, vijf voor half 
twaalf”, repliceert die.

SLAGERIJ
Voor Joël waren er niet veel problemen tijdens beide 
lockdowns. Peter: “Hij is blij dat hij twintig uur per week 
werkt, bij slagerij Ariesen in Veenendaal. Dat Ariesen 
moet er wel bij, hoor, dat vindt hij belangrijk. De slagerij 
biedt hem veel structuur. Maandag is zijn schooldag. Dan 
helpen we hem vaak met Nederlands en rekenen. Daarna 
gaat hij naar school.
Vanaf de eerste zaterdag van de lockdown doet hij op 
dezelfde zorgboerderij als Ficenza klusjes. Hij maakt de 
konijnen- en de vogelhokken schoon, mest het kippenhok 
en de geitenverblijven uit, helpt met verbouwen. Dat gaat 
heel goed. Hij is altijd vrolijk, heeft geen gedragsproble-
men.” Wilma, lachend richting Peter: “Behalve het grens-
overschrijdende gedrag dat hij jou altijd om de nek hangt. 
Hij staat ook op de wachtlijst voor het wooninitiatief van 
Op weg met de ander in Veenendaal. Dit voorjaar hoopt 
hij examen niveau 1 voor de horeca te doen. Dat vindt hij 
best spannend.”

Peter: “Het is natuurlijk heel mooi dat de slagerij hem een 
baan heeft aangeboden die bij hem past én waarin hij nog 
kan groeien. Het is belangrijk dat kinderen hun gaven en 
talenten gebruiken én goed in hun vel zitten.”
Als Peter en Wilma terugkijken, constateren ze dat ze van 
tevoren niet hadden beseft dat de combinatie van thuis-
onderwijs en opvoeding zo zwaar was. Peter: “We vroegen 
ons tijdens de lockdowns weleens af: Hoe houden we het 
vol? Maar de Heere Jezus zegt Zelf: Zie, Ik ben met u ál de 
dagen… Alle dagen dus! Dan kun je het volhouden. Wij zijn 
zelf ook mensen van structuur en niet al te veel prikkels. 
De HEERE weet dat.”
“Ik heb maar één regel, twintig woorden”, zegt Jedidjah 
achter het schot tegen een klasgenote. “Hoe doe je dat?”
Dan gaan de schotten van tafel. Het is etenstijd.  ▲

Joël aan de slag bij Slagerij Ariesen.
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Lucenzo kruipt naast zijn vader op de bank. Peter vervolgt: 
“Nadat Tijn weg was, namen we een paar maanden rust. 
We kregen het Leger des Heils als pleegzorginstelling. Het 
was fijn dat deze instantie het geloofsaspect in ons gezin 
beter begreep: dat wij geloof belangrijk vinden en de weg 
van de Heere wilden gaan. Tijdens onze vakantie in Duits-
land in 2015 kregen we een baby’tje aangeboden, maar 
dat ging uiteindelijk toch niet door.
Op 12 november 2015 werden we gebeld: ‘Willen jullie 
twee Roma-kinderen uit Noord-Nederland opnemen? Ze 
worden morgen uit huis gehaald.’ We hoefden niet lang 
na te denken; we waren positief. Wel moesten we in één 
dag bedjes, kinderstoelen en kleertjes regelen. Vanuit ge-
meente en instellingen kregen we veel aangereikt.
Ik zal nooit het beeld vergeten van toen ze kwamen. Ze 
droegen slechts een hemdje, rompertje en een pamper, 
met een dekentje om zich heen. En ze hadden een trau-
matische ervaring achter de rug. Stil zaten we hier met 
drie voogden op de bank.”

Wilma, inmiddels gearriveerd: “Zeker de eerste zes, acht 
weken was het hard werken. Om de beurt hielden we 
anderhalf uur aan twee kanten een handje door de bed-
spijlen vast, om hen veiligheid te bieden. Als ze sliepen, 
slopen we heel voorzichtig de slaapkamer uit.
Ze hadden veel meegemaakt, waren getraumatiseerd, 
emotioneel verwaarloosd. Ficenza was 2,5. Ze praatte niet, 
reageerde niet eens op haar eigen naam. Maar ze schoof 
wel eten naar Lucenzo van zestien maanden toe; ze was 
gewend om voor hem te zorgen.
Hun biologische moeder begon een gevecht over de 
uithuisplaatsingen en de bezoekregeling. Eerst zagen ze 
haar elke week, maar dat maakte ontzettend veel emoties 
los bij de kinderen. Na veel juridische strijd gebeurt dat 
nu gebeurt dat eens in acht weken, met alleen Peter erbij. 
Mannen hebben gezag in de Roma-cultuur. Dat gebeurde 
ook omdat zij ons bedreigde wegens vermeende kinder-
mishandeling. Hierdoor moesten we in oktober 2018 zelfs 
een weekend onderduiken in Zeeland.”

Peter: “Kinderen zijn heel belangrijk in de Roma-cultuur. 
Ze zijn bezit. De meisjes leveren geld op door de bruids-
schat. Uit de stukken blijkt dat voor de moeder van deze 
kinderen drie ton moest worden betaald. Hun ouders zijn 
in het geheim getrouwd vanwege een familievete. Jon-
gens en ook wel meisjes worden de straat op gestuurd. 
Deze kinderen hebben een vrijbuiterige geest. Milo Pa-
vlovic, een Roma die uit deze cultuur is gestapt, heeft ons 
daarover veel verteld.
In 2017 had de rechtbank al besloten dat Ficenza en 
Lucenzo hier mogen blijven tot hun volwassenheid en 
zo lang ze willen. Pas eind vorig jaar was de biologische 
moeder voorlopig uitgeprocedeerd.”
Lastig punt is het regelen van de juiste zorg voor de lichte 
verstandelijke beperking (LVB) van Ficenza. Wilma: “LVB en 
voogden en een persoonsgebonden budget is een lastige 
combinatie. Wel heeft haar voogd recent het pgb voor de 

zorgboerderij goedgekeurd. We zijn 20, 25 procent van 
onze tijd met regelgeving bezig. Dat komt bovenop de 
opvoeding. Daarin hebben we ons een beetje verrekend. 
Pleegkinderen krijgen een batterij aan hulpverlening én 
familie mee. Maar we zouden hen niet willen missen.”
“Mogen we naar de speeltuin?”, vraagt Lucenzo aan zijn 
moeder. “Nee, want gisteren ging het fout. De een loog 
tegen de ander en zei geen sorry. Zo gaan we hier niet 
met elkaar om.”

Ondertussen deed de pleegzorg Joël goed. Wilma: “Hij 
had een forse ontwikkelingsachterstand. ‘Pamperen jullie 
hem niet te veel’, kregen we weleens te horen. Toen zij 
kwamen, moest ik me opdelen. Joël zegt nu: ‘Daardoor 
ging ik meer dingen zelf doen.’ Op zijn 13e leerde hij fiet-
sen. Hij fietst nu overal naartoe, ook naar de zorgboerderij 
in Achterberg.”

Peter: “Je moet nooit uitgaan van je eigen waarneming. Je 
mag van de Heere verwachten dat Hij ons leven leidt. Dan 
ontstaan er bijzondere dingen.”
Lucenzo: “Misschien kunnen jullie voor mijn verjaardag 
een trompet kopen. Die vind ik mooi. Zo éen die heen en 
weer schuift.”
Peter: “Het mooiste is nog dat Ficenza en Lucenzo no-
vember vorig jaar gedoopt zijn. Die wens kwam uit de kin-
deren zelf: ze wilden helemaal erbij horen. Hun moeder 
gaf toestemming en was zelfs erbij. Het is Gods bedoeling 
dat deze kinderen ook in het verbond delen. Ze zingen 
volop de psalmen mee, lezen mee uit de Bijbel. Tegelijk is 
het ook lastig. Hun eigen ouders krijgen dit niet mee. Daar 
gaan ze vragen over stellen.”  ▲

“ER ZIJN NOG VEEL PLEEGOUDERS NODIG!”, ZO REAGEERDEN WILMA EN 
PETER VAN DE VREEDE OP HET ARTIKEL. MENSEN DIE HEN IN CONTACT 
WILLEN KOMEN OVER PLEEGZORG, KUNNEN MAILEN MET
FAMVANDEVREEDE@SOLCON.NL. 

tekst en foto’s Gijsbert Wolvers
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