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OPVANC VAN ME S]ES EN EEN

CONSÍAÍEREN LE DINC EN

HLTLPVERLENERs vaN MErSa, DE

N EIWE MEIS]ESHULPVERLEN]N6

vaN HEr Sac. z! DoEN

ZOALs U N IlEI INTERVIEW

VERDER rN DEzE NTEUwSBRTEF

EEN N EUWE RUERTEK SrrEs, EEN

SSGA-MEDEWERKER ÉN ÉEN

OVER GRENZEN] WAAR N HET

MrNrsrERrE vaN lusrÍrE

BESCHERMINC VAN K NDÉREN

ÍussEN NEDERLAND EN DE oNs

z
Ë

"Het gaat altijd om

de grenzen"
Vorig iaar mei ging de nieuwe meisjeshulpverlening van het sociaat-

agogisch CentÍum (SaC) van startr Meisa, Het gevadeerde aanbod bereikt

helaas niet alle meisies die opvang €n begeleiding nodig hebben, maar de

hulpvèrleneís ziin creatief met de bakens en blaken van daadkracht. "wat

we kunnen doen, dat doen we goed."

Hei s bek€nd, ook aan de

hrlpve er ng gaan reoÍga.isaties en

bezuinlsingen niet voorbij. ZeLfs een

karhedraal als het Amsterdanrse

SociaaLagogisclr Ceitrum krijgt €r op
gezette tijden mee te maken. De

hulpveÍler€rs daar hebben de terins
naar de rerlrg gezel en met de

íeorsanisatle ook het aanbod

DaÍha was het opvanghuÈ van het sac
voor rneisles mei een islam tls.he
achteÍgÍond van dertien tot en met 21

jaar. Plein was de Íisisopvans voor alLe

meisjes tussen twaalf en achtt en laaÍ.

r l\,le 5a :ijr beide samengegaa. À4aa!

zo geven de huLpverLeners aan, het is

Íreer sewoÍdef dan de som der delen

Het woord lvleiSa staat vooÍ
[.1€isj€shuLpverlening SaC, verklaan

Rlth Sch ppeí Leidinggevend€ van

lM€ Sa, met sepast€ Íot§. À4aaí het

betekent ook k ben ln het heden n

h€t À4arokkaars en À4oeder aarde n het

5urlnaams." RLth en haar teams

houden kantooí aan een beschermd

adrcs in AÍnsterdam. H eÍ zijn ook de
gespreksrulmlen, de sÍoepsÍuimten en

de in toiaal acht kameís m€t bedden

voor kortdur€nde cris sopvarg en vooÍ



gewe d

angduÍiger veÍbLiif. E€. mooi pand,

aangekLeed met subt eLe

Nlarokkaarse en Oosterse

accenten uit het DaÍha

WiaÍrit beíaat de nieuwe

hulpvaÍL€ring n het koÍtl
Ruth: Weondersclrelden
€er r€s dentleel en

ambulant deel. Vler

hutpve eners vo rinen

het ambuLante team en

achi parti meE zijn
werkzaàm in d€

.esidEntië € poot aLs

gÍoeps. of combiwerker.

voor zoweL de ambularte
als de resid€ntiële poot

hebben w€ de prosÍamma s

Crisls ntervert € en Ultzoeken en

voorbereiden Persp€ctief. De

cÍi5i5Ínodule s esenllk een

voortz€tiing van het vÍoegeÍe Plein.

HieÍ in huis stellen we vilf bedden

bes.hikbiaÍ voor ÍÍeÈies die thuÈ in

een a.ut€ .Íis ssituatie teÍecht ziln

gekomen en die daar niet kunnen

bl jv€n. Dr e b€dden

meirje, die m€er tijd nodis hebben.'

TEKORT

De ambulante àfspllts ng bestaat sinds

september 2oo1. CLènt€n worder
aans€m€ld dooÍ 8!reau leugdzorg, v a

her CoóÍdinatiepurt Cr sisintervertle. I
wekeljkse g€spÍekken m€t het meGje

oí de gez nsleden, b i hen thuis, werkt

de ambulant hr pverLener aan €en

aantaL Seformuleerde doel€n.

Een van de vier ambulante

h!lpverLeneÍs ls rr/a(o PhiLlpoom
"Nornaél gesproken , ve..elt hii,

voÍm€n Í€eds teÍrgkerende ruz e§

aanLe dirs voor de interventl€.
Waarover? over vr endjes, over school,

roken, dÍinken, oÍ j€ j€ aan aÍspÍaken

hoLrdt. Op zi.h de normale
pubeÍprobL€matiek, aLle€n eer paar

l,4arco i5 enthousiaí ov€Í de €treden

van vroege lnterventies in de

thuissitratle. DaaÍvooí z ln wij ooil r
het leven geroepen, drs daar list weL

onze pÍioÍiteit. wat we kLrnnei doer,

GEEN WARM NtSÍ

Nel de Wit is een van de hulpverleneís
in het verblltosedeeLte. Zii onderste!nt
de gÍoepswerkeÍs en heeft gesprekken

met de individueLe melsjes, de oude15

en andere menser uit het syíeem. vijf
cr sÈbedden, drle voor het prograÍrÍna

Uitzoeken en VooÈeÍ€iden Perspe.tiel
Nel doet het weÍk al v lft en laàr le
m€ t dir er íeeds meer ambulani
g€b€uít', z€gt ze. ' De meisles die hier

komen venegenwoordlgen e.ht de

Net zo diveís aLs hun.uLtureLe

a.hteígrond k de achte8rond vaf hrn
problemei. Seksueel seweld komt
veel voor, maaÍ zekeÍ niet in de

meerderheid van de gevalLen. We

vragen het alt ld. witlen ze het niet

meteen z€sg€n, dan kunnen 2e er aliild
op t€rugkornei. Ruí ef ve ligh€id zilr
het belangÍilkste, ze moet zelf de rege

krnnen houd€n. Iefu j ze iels wll,

nàtruíijk, wat schadeLijk voor haar is.

Waar woÍdt n de (isisopvang over het

algeme€n hel e€rst aan ge\re*t? Onr

te beginnen mosei de meisjes seen
veElaving h€bben ', z€gt Nel, dat is

ee. voorwaaÍde. Een algeÍneen
Litgangepunt is dat ze een
dasbeíeding lr€bber Dan stelLen w€

§amen de doeLer op, rorgen dat zaken

seíegeLd worden, brengen oÍde n de

situat €. n het b€s n z ln we lre€l

9treng aan het struct!reren. ALs ze om

vijf uuÍ lrl.ien moelen zijn en hel

wordr vilf oveÍ vijí dan blijven,e tot
a.ht uur op de kamer. Voor sonm gen

is dat héél zwaa! d e voeLen aLle€n

we zijn stÍens, maà. a.ceptabeL

íreng , vindt l\4arco. Die Íruduur ls

nodis. Het is voor henzell be angrijk, -
willen:€ veÍder kom€n. ]\4aar w.t ik

Ínoo vi.d ls dët er toch ook ,org en

warmte s, van de hulpveÍlere6, maaÍ

ook van de meiden oideÍ elkaaL le
moet alLeen aLt jd heel du deLiik een

gÍens tÍekker en zorgen dat ie €ef
crislsopvang bLift. Het mag nooit een

waÍm neí worden ,L!a.r de Íne sies niet

meer vandaan willen.
RLthr Wat we fiet w ller, s drt z€

vLu.ht€n in gezelLgheid en intimitell.
ll tgaaf, winkeLen, dat doen ze met hun

e gen vÍieidef. Ze z in hier om -"rcens
aaf t€ werken en weer terug te ganf

TeÍugkeer.aaÍ hlis of een pL€k in het

syÍeenr is altild het streven. we
zeggen sorns ook gewoon tege. hen,

waaroir ben je hierl Wat vr I ie
b€íelk€n? Als le defkt dat het aideE v
kan, de de!r íaat ópen hoor

GEHEIMEN

De derr staat op€n, maaÍ zeldef
vLiegon z€ zomaar uit het z.ht.
it€gendeeL: ook na de resldeftli o

cÍ sisinierv€ntie worden de m€isjes nog

enise tiid gevolgd, vla de nroduL€ ll!Lp

"Je denkt dat je het goed doet ond«t .je lteel
hard werkt , moar.je bent eigenLijk zirtLoos
bezig omdot ze het .jtrist Telf moeten doen. "



"\Ye zijrt streng moor occeptabel slreng"

aan Nuis, een derde pÍogramma van de

res dentië1e poot. Nel: le gaat kijken,
obs€Íveren, pmten. Loopi het goed,

houdt het meisje zlch aai de regeG,

houden de ouders z ch aan de

afspÍakerl zon ei, hoe komt dat, wat

kunneir we eraan doen.

ceven oud€Ís aLtijd alle medew€Íking?

Ruth, Bljna alt ld. Dat st mLleren we

ook door hen nadrukkelijk de baas i€

tat€n blijven. l1,1ogen de melsjes thuis
n et roken, dan rnogen ze dai hier ook
n €t. [.1oger ze thuis Seen vriendie in
hu s halen, hleÍ ook niel. wilLen ze iets

bilzonders doer? vraas maaÍ aan je

ouders. We proberen hLin srenzen aan

Éen spec àlisme van l\,1eisa s de

huLp\,e en ng aai Íre sje5 mel een

sLamltische ol hind oe íÈ.he
a.ht€rgÍord. Een aantal huLpverleners

de€lt die achtergrond. ls het ook voor

de andere. altlid nroselilk om soed
contact te maker? Het is soms wel

moeiLlik , weet l,4arco uit ervarlng. 'Hel
s,ekeÍ beLangÍijk dat le kenr s hebt

van spe.lleke .ult!urve6ch llen. Daar

zijn wij door scho iis en eNarins weL

b€hoor ijk in onderLegd, maar het s

seen gaÍantie voor een probleemLoos

conti.t. le kunt nog zoveel respect

hebben vooÍ d€ verschllLen, ze kunnen

to.h I de weg zitter.
Eei vooÍbeeld? k ben e€ns bil eer
zige!nergez n geweeí, waar

ongeLooflijk ve€l seh€imen speeLder.

Vador mo.ht d t n €t weten, Ínoeder dat

fiet, lret was ormoseliik oÍn op een

opef man €Í met €lkaar te pÉtei. Het

laÍige s. dat het dan zowel onderdeeL

van het pÍobLeem is ah onderdeeLvan
de clltlur Wat doe le danT Het ls nlet
aai mil te bepalen wat het beste is, k

laat h€t nr€ sj€ zeLf de afwegins maker.
Wat zor het ie koster oir opeihe d te

seven, zeg ik tegen haar, en wat zou

het le opleveren? k kan me de

d leÍnma s onizettend goed vooÍst€Llen.

Me sjes uit bepàalde c!lt!rer die

voortildis hun maasdelijkheid veíiezen,

rlskeren totaLe verstoting. zo ets hou le
Ínisschlen toch liever gehelm.

DAADKRACHT

Eí zi,f sÍotere h ndernissen dan

cultuurv€rschiLlen. De hrlpverieners van

ír,(eiSa zijn enthousiaí over hetgeen ze

kunnef doen. Het enige dat hen

eisenLjk dwarszit s hel dkhislibben
van langdrÍig€ opvangplaatsen Hoe ga

je daarnree om? le bLijft zoek€n r het

svste€m van zo n meisie, of er niet rog
ergens een veÍdwaalde oom G, een

nicht, je bLijft kijker soms duuÍt het

Lang, maar u te irdeliik lukt het aLtitd

k denk dat dle daadkracht ons

hand€Lsmeík is", meent lMarco we

blilven naar oplossinge. ?oekei,
proberer zaken te regeLen'

^^nl^l\.e.z§l.rlJ

doel omdat je heel haÍd werkt, maaÍ

elgenlilk totaal zinloos b€zis beit,
omdai ze het l!ist zéLf moeter doen.
VooraL bil m nder etoarei huLpverle.ers
is dat e€n enorme valkuil.
Ruth: Daar,ijn orze wekeliiks€
versad€Íinsen ook deel§ voor bedoeld,
om de v nser aan de pols te houden

wat dit betreft. lk zeg weleens t€ger

een van de hlLpverlenersr 'coh, , t je
daar ru rog n?' Om dat opn euw even

voor iezelf te v€ÍaftwooÍden kan ie
som5 nét op een arder spoor zetter."
Ne[ Het gaat altijd om de gren?en

wat k ook een moo voorbeeLd v nd

van daadkra.ht, ls dat w i du dellk
onze bepeÍking aangeven, zegg€n wàt
we wel en niet kunnen. Er komen hier
weleens meisles die zi.hzeLf snijden of
d e zelfmooÍdpog rs€n hebben gedaan.

Iegen hen zes ik riete€n: zodra jj
lez€lf hi€r iets píobeeÍt aan te doen,

dan íopt de hrlp die je van ors kÍilst.
Dat krinen w I niet, daar hebben w€

n et voor SeLeerd, daar heb je andeÍe

huLp voor nodig. Dan stopt het ook

"MeiSa betekent ook lk ben in het hedett

in het Marokkaans en Moeder oarde in
het Surinaams. "

ets zeLf Í€g€l€n kost tlid en mo€ite,

nraar kai soms ook heel makkeLlk ziin

roch moet le aLtijd u tk lk€n dàt le geen

taken op je neemt dle flet van lou z in
Of dle geen z r hebben. Het gevaaÍ dat
je Íreegezogen raakt in €ei gezln, loe(
aliijd. Dat le d€nkt dat le h€t soed



Lancduriser verbllf E€n mool pand,

aa.gekleed met subtiele
lvlarokkaaf se €n Oost€rs€

accentei !it het Darha"

WaaÍuit bestaat de n €uwe

hulpvarL€ning n het koÍt?

Rrth: We ondersche den

een Íesidentleel en

ambulant deeL. v eÍ

huLpverLeners vormen

het amb!lant€ team er
a.ht parttimeÍs z jn

weÍkzaam r de

Íes dentië1€ poot als
groeP5 of combiweker.

VooÍ zowel de ambulart€
aLs d€ Íesideiiièle poot

hebben we de pÍogramma'§

Crls sinteÍventie en U tzoeken €n

vooÍbeÍeiden PeÍspedleí De

crlslsmoduLe i§ €iserlijk ee.
voort:ettlng vai het vroegere PLe n.

Hler n huis íeller we v iÍ bedden

bes.h kbaar voor me sjes dl€ th!is ln

eef acute cr si5sit!at € ter€.ht zljn

gekomen ei die daar nl€t kurnen

bLiven. Drie bedden

meisjes die reer t ld nod g hebber.

TEKORT

De àmbulante afspLlts ng benaàt slnds

september,oo1. CL éiten worder
aang€meld dooÍ Bureau Jeugdzorg, via

het Coórd natiep!nt CÍi5isintervent e. ln
wekelilkre gerpr€kken met het meisie

óf de gezinneden, bii hen thuis, weÍkt

de ambuLant hulpveÍtener aan een

aantaL gefoÍmut€erde doelen.

Een van de vier amb!lante
huLpve eners is l\4.rc0 Ph lipoom.

NoÍmaaL g€sproken', veftelt hil,

'voÍmen íeeds terugkeÍende Íuzi€s

aanleidins voor de ntetoentie.

WaaÍoveÍ? Over vriendles, oveí school,

roken, dÍnker, of je ie aar afspraken

houdl. Op z ch de nomale
pubeÍprobLematiek, alleen een paar

À,1arco i5 enthouslast over de efíe.ten

van vroege nt€Íventies in de

lhuissituaiie. DaaÍvooÍ ziin wij ooit n

het leven geíoeper, dus daar Llgt wel

onze priorite!t. Wat we kunnen doen,

GEEN WARM NEST

Nel de Wit s eer van de hulpverleneÍs

n het veÍbtijfsgedeelie. Zij ondersteunt

de groepsweÍkers en heeft gespÍekken

met de nd vlduele me sjes, de oudeÍs

en andere nreisen lit het syíeenr. Vljf

crisisbedden, drie vooÍ het prosramma

Uitzoeken en Voorberclden Perspe.tief.

Nel doet het werk al vijftien jaar. ie
merkt dat eÍ si€eds meeÍ anbLrlani
gebeurt , zegi ze. D€ meisjes die hieÍ

komen venegenwooÍdis€n echt de

Net zo diveÍ5 als hur cult'rrcle

a.ht€Ígrond s de a.ht€ígrord var hun

problemer. 'Seksueel Seweld komt

veel voo., maar zeker niet in de

meerderheid van de gevalten. We

vragen het alt id. Willen ze h€t niet

meteen zeggen, dan kunnen ze eÍ allijd
op teÍugkomen. Ruí en veillgheid ?ijn

het belafgriikste, z€ moet zelf d€ Íegie

kunnen houden. Tenzil ze iets w l,

natuuÍLik, wat schadellk vooÍ haaí s.

WaaÍ wordt in de crisisopvang ove. het

aLgemeen het ee6t aar sew€Íkt? Om

t€ beslnien mosen de melsles seer
veÍslav rg hebben , zegt NeL, dat G

€er vooíwaarde. Een algemeei
u tgangspuirt ls dét ze een

dagbeíedlng hebben. Dan sreLlen we

sanr€n de doelen op, zorgen dat zakef
geÍegeld worden, brcnge. orde r d€

situatle. n hel begln z l. we he€l

streng aan het str!ctuÍeren. ALs ze om

vijf uuÍ blnr€n moeten uijn en het

wordt vilr over vijf, dan blijven ze tot
acht uur op d€ kanr€Í. Voor sommigen

ls dat héélzwaa( die voelef alLeen

We zlin streng, maar a..eptabel
5treng , vindt lr,4arco. Di€ strucl!!r i5

nod g. Het is vooÍ herzeLf belangrljk, v
willen ze verdeÍ komen. i,4aar wat ik
mooi vind is dat er to.h ook zorg en

warmte is, var de huLpve enels, nraar

ook van de me den onder eLkaar l€
Ínoet alleen alr id heeL duidellik €."n

grens trekken ei zorgef dat le e€n

cr sisopvang blilft. llei mag rooit een

warÍr nest worden waar de meisl-.§ fiet
meer vandaai wlll€n.
Ruth: Wat w€ n et wiLl€n, is d.t ze

vl!.hten r gez€LLishe d en lnt miteit.

Uitgaan, winkelen, dat doen z€ mei h!n
elge. vr enden. Ze ziin hier om €BenS

aan te werk€n €f weer teílg te ga.n.

Ieruskeer na.Í hu s of een pl€k in het

syíeenr È.ltild het srrcvef. we
zeggen som5 ook gewoon teg€n hen

waaÍorn ben je hier? wai w I i€
beíelkenl Als le denkl dat het anderc v
kaf, de deur strat open hooÍ.

GEHEIMEN

De d€ur staat open, mair zelden

vlegen ze zomaar ult lr€t zicht
Inlegendeel: ook na de rcs dentiÈl€

crlsls ftervent e woÍaen de me s €s nog

€nie€ tiid g€volsd, via de nodu!e Hulp

"Je denkt dat
hard werkt ,

bezig omdot

je het goetl doet omtlat.je heel
moar.je benï eigenlijk zinLoos
ze het juist zelf moelen doen."
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