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Provinciehuis telefonisch
onbereikbaar door regen
HAARLEM–Door de regen van de af-
gelopen dagen is het provinciehuis
vanNoord-Holland telefonisch niet
bereikbaar. De telecomruimte is on-
derwater gelopen. InAmsterdam
waren vanochtend nogweinig pro-
blemen: de brandweer kreeg een
handvolmeldingen binnen vanwa-
teroverlast. Het ging daarbij vooral
omondergelopen kelders.
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‘Je gaat toch denken dat er iets mis is

met die UMTS-mast’
BERT RAP, bewoner Lindengracht

Scheidingen, geld en

‘I
k wil niet bij mijn vader wo-
nen.Hij liegtheel veel. Ikben
lang niet bij hem geweest en
ik ben bang dat hij boos op

me wordt en dat ik straf krijg. Ik wil
niet terug.’
Het is een fragment uit een mail die

Jeslin Brunsting, vrijwilliger bij de
Kinder- en jongerenrechtswinkel, op
haar computer opent. De dertienjari-
ge afzender van de mail wil weten of
haar brief aan de rechter al is ver-
stuurd. Zemoet het ‘urgent’ weten en
gebruikt termen als OTS (ondertoe-
zichtstelling), alsof dat dagelijkse
kost voor haar is. “Gebruikt een kind
zulke woorden?” vraagt Brunsting
zich af. “Het kan zijn dat haarmoeder
haar ermee heeft geholpen… Maar
soms zoeken ze ook zelf een moeilijk
woordop inhetwoordenboekomvol-
wassener over te komen.”
De vrijwilligers van de Kinder- en

Jongerenrechtswinkel proberen de
invloed van de ouders er zo veel mo-
gelijk uit te filteren. “Het gaat ons om
het belang vanhet kind.”
Zes dagen per week wordt de Kin-

der-en Jongerenrechtswinkel Am-
sterdam tussen 14.00 en 17.00 uur be-
mand door vier vrijwilligers en twee
stagiairs. Hetmerendeel van hen stu-
deert rechtsgeleerdheid of is afgestu-
deerd jurist. Zij staan de kinderen te
woordvia socialemedia, chat,mail of
telefoon. Kinderen met problemen
rondom een echtscheiding worden
uitgenodigd voor een gesprek.
De meerwaarde van dat bezoek is

dat de ouder niet bij het gesprek aan-
wezig is. “Het kind spreekt alleenmet
ons en kan zelf aangevenwat het wil.
Soms blijkt het mee te vallen. Dan
willen ze best naar hun vader, maar
niet in deweekenden. Of zewillen al-
leen maar bij hun vader wonen om-
dat hun vriendjes toevallig in de
buurt zitten. Als we na zo’n gesprek

vragen of ze de brief écht willen
schrijven, willen ze er toch nog even
over denken. Er zijn echter ook veel
tragische gevallen, waarbij sprake is
van grote problemen, zoals huiselijk
geweld, mishandeling of kindermis-
bruik.”
Zo kreeg vrijwilliger René de Ruiter

een meisje aan de telefoon die met
haar broertje en zusje werd mishan-
deld door haar vader. “Ze had een ge-
zinsvoogd die niet naar haar luister-
de. Volgens hem ging het prima en
konden ze best terug naar hun vader.
De kinderen durfden alle drie niet te
zeggen dat ze dat niet wilden, omdat
ze bang waren dat hij boos zou wor-
den. Ik heb een gesprekmet de voogd
gehad. Daaruit werd duidelijk dat hij
de kinderenniet serieusnam. Zij heb-
ben toen een nieuwe voogd gekre-
gen.”
Brunsting werkt aan een zaak van

een kind dat nooit erkend is door zijn
vader, maar nu toch bij hem wil wo-
nen. De vaderwil zijn zoon alsnog er-
kennen en de jongen wil niet meer
naar mijn moeder. “Het is alleen las-
tig dat vader en zoon niet bij de Kin-
der- en jongerenrechtswinkel kun-
nen langskomen. De vader vindt de

reiskosten te hoog. Hij heeft maar vijf
geeltjes per maand om van te leven.
Toch is het voor ons belangrijk, om-
dat we zijn zoon graag zelf willen ho-
ren.”
Niet alleen over echtscheidingen,

ook over geld komen steedsmeer vra-
gen binnen. Die houden volgens Ma-
rieke van Otterloo vaak verband met

de economische crisis. “Kinderen
willen bijvoorbeeld een bijbaantje
zodat ze hunmoeder kunnenhelpen,
omdat ze zo weinig geld heeft. Ze ge-
ven aan dat ze niet op de zak van hun
ouderswillen teren, omdat die schul-
den hebben. Dat is natuurlijk schrij-
nend. Kinderen hebben recht op een
zorgeloos leven en zouden zich geen

Kinderrechtswinkel De crisis en het groeiende aantal vechtscheidingen

De vrijwilligers en stagiairs van de

‘Schrijnend, kinderen
zouden zich geen zorgen
moeten maken over geld’

MEREL STRAATHOF

AMSTERDAM – Om de Amster-
dammers met de grootste schuld-
problemen ook het eerst te kun-
nen helpen, gaat het Bureau Kre-
diet Registratie (BKR) de gemeen-
telijke Vroeg Eropafteams onder-
steunen.

Nu bezoeken die teams – in het leven
geroepen om problematische schul-
den te voorkomen – alle Amsterdam-
mers met een betalingsachterstand
van twee maanden of langer bij wo-
ningcorporaties, energiebedrijven en
deAmsterdamseDienst Belastingen.
Zorgverzekeraar Agis meldt daar-

naast ongeveer duizend– ietsminder
urgente – wanbetalers per maand,
naarwiede gemeente slechts beperkt
kan omkijken. Omdat het te duur is
alleAgiswanbetalers tebezoeken,wil
wethouder FreekOssel (Armoede) nu
prioriteit geven aan de Amsterdam-
mersmet de grootste problemen.
Daarom begin de gemeente vanaf

deze maand samen met Agis en het
BKR een proef: Agis levert een lijst
van wanbetalers, waarna BKR een
rangschikkingmaakt naar ernst door

de lijst te vergelijkenmetgegevensuit
het eigen schuldenregister. “Op die
lijst latenwe een risicoanalyse los om
vast te stellen wie het meest verlegen
zit om hulp,” zegt BKR-directeur Pe-
ter van denBosch.
Het BKR controleert onder meer of

er sprake is van achterstallige aflos-
singen, of er meer leningen uitstaan
en of nieuwe leningen zijn aange-
vraagd bij banken of kredietverstrek-
kers. “Webrengenenkel hiërarchie in
de lijst, we delen géén gegevens met
de gemeente.”
Volgens Ossel is het uniek dat het

schuldenregister van het BKR op de-
ze manier wordt ingezet. Van den
Bosch: “Privacy staat bij ons voorop,
maar uit onderzoek van de Hoge-
school van Utrecht is gebleken dat 85
procent van mensen in de schuld-
hulp graag op een eerder moment
hulphadgekregen.”Alsdeproef over
een jaar succesvol blijkt, wil Ossel de
werkwijze uitbreiden met bijvoor-
beeld Nuon, Waternet en de andere
zorgverzekeraars. Ossel: “Bij succes
hoop ik dat het navolging krijgt in an-
dere gemeenten en, dit zeg ikmet een
beetje Amsterdamse arrogantie, mis-
schien zelfs landelijk.”

Grootste schuld,
eerst geholpen
Bureau Kredietregistratie checkt wanbetaler Agis

De Gasconnerunderen op hun eerste dag in de Gaasperzoom. FOTO KLAAS FOPMA

Koeien in Zuidoost gestrest
ROB ROMBOUTS

AMSTERDAM–Washet vuurwerk
vanbaldadige jongeren?Brom-
mers?Of blaffendehonden?Hoe
danook, de twaalf Gasconnerun-
derendiewaren losgelaten inde
Gaasperzoom inZuidoost, zijn na
vier dagen alweerweg. “Zeheb-
ben zichhet parkniet eigenkun-
nenmaken,” zegtDirco teVoort-
wis vanboerderij Lindenhoff uit
Baambrugge, eigenaar vande gra-

zers. “Ze raakten gestrest enbra-
kenuit. Zaterdagavondhebbenwe
zeweggehaald enneergezet in een
aangrenzendweilandje.”
Bedoeling is dat ze terugkeren.

Misschienwordt een stuk vande
Gaasperzoomafgezet zodat ze
kunnenwennen.Omwonenden
sprakenbezorgddeboswachter
aan. “Mensenwaren weer ge-
strest omdat dedierenopeenswa-
ren verdwenen. Zijwarenna een
paar dagenwel aan ze gewend.”

Bellefleur nachtburgemeesterHaarlem

Van een verslaggever

AMSTERDAM–DollyBellefleur, al-
ter ego van cabaretier Ruud Dou-
ma, is gekozen tot nachtburge-
meester vanHaarlem.

Bellefleur, voorvechter van emanci-
patie van homo’s en transgenders,
woont al twintig jaar in Amsterdam
en Haarlem. “Het is een goddelijke
combi.Voormij deultiemeaha-erleb-

nis! Amsterdam of Haarlem? Ik kan
geen keuze maken. Ik houd van alle-
bei.”
De nieuwe nachtburgemeester wil

het nachtleven in Haarlem ‘nog brui-
sender’maken. Bellefleur gaat inven-
tariseren waaraan Haarlemmers of
niet-Haarlemmers die graag uitgaan
in de Spaarnestad, behoefte hebben
in de nacht. Suggesties kunnen naar
dolly@dollybellefleur.nl of naar haar
Facebookpagina.

Mogelijk organiseert Bellefleur een
brainstormsessie over het Haarlemse
nachtleven. Het uiteindelijke doel is
om als nachtburgemeester een zoge-
heten nachtcollege te vormen. Op
Bellefleurs verlanglijstje staat het or-
ganiseren van een Haarlemse Muse-
umnacht.
“Ik ga nu maar even snel bij de

groothandel wat potten nachtcrème
inslaan. Zodatmijnnachtburgemees-
terschap rimpelloos kan verlopen!”

De Kinder- en jongerenrechtswinkel Amsterdam krijgt

een groeiend aantal telefoontjes,mails en chatberichten

van kinderen. ‘Kinderen hebben recht op een zorgeloos leven.’

MARLOES DE MOOR


