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voorwoord
Beste lezer,

Timon opent dit jaar verschillende nieuwe locaties voor 

tieners en jongvolwassenen in o.a. Ede, Nieuwegein en 

Woerden. U leest erover in deze Timon Thuis. We zijn 

dankbaar voor deze nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen 

we nog meer jongeren en gezinnen dichterbij herstel en 

perspectief brengen. 

Ook op gebied van pleegzorg is er groei. We kunnen in 

steeds meer regio’s pleegzorg inzetten. Met onze nieuwe 

campagne ‘Deel je Thuis’ (pag 6) proberen we te voldoen 

aan de groeiende vraag naar pleegouders. Komend najaar 

organiseren we in veel plaatsen een informatieavond voor 

potentiële pleegouders. Helpt u ons om deze avonden 

bekend te maken? 

Jonge vluchtelingen 
De instroom van jonge vluchtelingen neemt af.  

Nidos, verantwoordelijk voor de plaatsing en voogdij van 

de jongeren, heeft besloten om met een kleiner aantal 

partijen de opvang en begeleiding van jonge statushouders 

vorm te gaan geven. De nieuwe aanbesteding die hiervoor 

is uitgeschreven heeft Timon helaas niet gegund 

gekregen. Met elkaar hadden we dit mooie werk nog 

veel langer willen 

voortzetten. Juist als 

christelijke organisatie 

zagen we een meerwaarde 

om deze jongeren een 

gastvrije en veilige plek 

en verbondenheid met 

betrokken vrijwilligers 

te bieden, zodat ze zich 

kunnen ontwikkelen en zich 

onderdeel gaan voelen van 

de Nederlandse samenleving.

We zullen de afbouw van onze begeleiding richting het 

einde van dit jaar zorgvuldig uitvoeren. Graag spreek ik 

mijn dank uit voor uw steun. Dankzij de bijdragen van vele 

donateurs hebben we afgelopen jaren honderden jonge 

vluchtelingen een thuis kunnen geven. 

Met vriendelijke groet,

Hannie Olij,

bestuurder

Tekst  Timon, Annemarie van den Berg
Fotografie  Iris Dorine Westra, Jorin fotografie en eigen beeldbank
Vormgeving  V1 Communicatie
Druk  RDS, Odijk
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colofon

feestelijke
Op 13 april jl. openden we onze nieuwe locatie ‘Pallasburg’ in 

Nieuwegein. Een kleinschalige woonvorm waarin het ‘gewone’ 
gezinsleven herkenbaar is. Tieners en jongvolwassenen worden 

hier begeleid richting zelfstandigheid. Aan Kelsey, één van de jongeren die 
bij Pallasburg woont, de eer om deze nieuwe locatie te openen. Dit deed 
zij samen met onze bestuurder Hannie Olij en wethouder Peter Snoeren.  

Dank aan al onze sponsoren die betrokken zijn geweest bij de 
realisatie van Pallasburg!

opening

Nieuwe start 

Deel je vakantie! 

Schooluitval voorkomen

Groene vingers gezocht 
Voor onze locatie Pallasburg zoeken we één of meer vrijwilligers voor het 

onderhoud van de tuin. Interesse? Mail naar pallasburg@timon.nl

Twee nieuwe schoolklassen bieden uitkomst aan leerlingen 
die buiten de boot dreigen te vallen in het Voortgezet 
Onderwijs. Sommigen van hen zitten al langdurig thuis, 

anderen dreigen door de thuissituatie of bijvoorbeeld een  
gedragsstoornis of verslaving af te haken. Gemeenten en 
scholen hebben samen met Timon de handen ineen geslagen 
en realiseerden een Bovenschoolse Onderwijs Zorgvoorziening 
in Woerden. Dankzij deze kleinschalige en veilige voorziening 
kunnen we jongeren ‘een nieuwe start’ geven. Jongeren komen 
weer in het schoolritme en er wordt gewerkt aan problemen die 
doorwerken in het onderwijs. Doel is om te voorkomen dat deze 
leerlingen verder afzakken waardoor bijvoorbeeld uithuisplaatsing 
dreigt. 

De zomervakantie staat voor de deur. Een tijd waarin alle  
schoolgaande kinderen en jongeren genieten van zes weken rust. 
Ook de jonge vluchtelingen die Timon huisvest. 

Hoewel het heerlijk is om zo lang vrij te hebben, is het ook een lange 
periode. Voor onze jongeren is er weinig geld voor uitjes. Dankzij uw gift 
kunnen zij af en toe eens een dagje uit of op kamp.

In Memoriam
 
In de afgelopen tijd ontvingen wij het bericht van het overlijden van Barones van Tuijl van Serooskerken (de Meern,  
7 maart 2018). Samen met haar echtgenoot Baron van Tuijl van Serooskerken (5 december 2014 †) was mevrouw Van Tuijl van 
Serooskerken zeer betrokken bij het werk van Timon. Beide hadden een groot hart voor kinderen. Wij eren hen om hun  
betrokkenheid en ruimhartigheid. De schenkingen die we door de tijd heen mochten ontvangen  
(ons retraite- en trainingscentrum voor vrijwilligers ‘Molenwijk’, het pand aan de Stadhouderslaan in Utrecht en vele giften) 
vormen een blijvende erfenis.

Draag bij aan een ontspannen vakantie voor 
alleenstaande jonge vluchtelingen. Maak uw 
gift over naar: NL25 INGB 0002 5264 20 
o.v.v. AMV vakantie 

Persoon op deze foto is gefingeerd.



Een goede match
Om een goede match te maken tussen pleeggezin 
en pleegkind kun je als pleegouders aangeven welk 
kind in jouw gezin zou passen. Denk aan geslacht, 
leeftijd, culturele achtergrond en specifieke  
problematiek. Christine en Leonard kozen voor een 
meisje die ouder was dan hun eigen drie jongens. 

Christine: ‘Gideon belde me en vertelde over Natalya.  
Ik was vrij snel enthousiast. Later kwam Gideon langs en 
kregen we een ‘kennismakingsbusje’ waar we een foto 
in konden doen en iets konden schrijven over ons gezin. 
Dat busje kreeg Natalya weer te zien, zodat zij wat meer 
te weten kwam over ons.’ Daarna volgde de echte 
kennismaking. ‘Dat was wel gek’, herinnert Christine 
zich. ‘We hadden ‘ja’ gezegd op een meisje op papier, 
zonder haar ooit in levende lijve te hebben ontmoet.’

Christine: ’Natalya was zelf heel blij dat ze bij ons 
kon wonen en heeft er ook echt iets van gemaakt. 
Het is een heel direct meisje, dus ik weet wat ik aan 
haar heb.’ ‘Ze ervaart bij ons een bepaalde vrijheid’, 
vult Leonard aan. ‘Ze mag natuurlijk niet letterlijk 
alles doen wat ze wil, maar ze krijgt wel de ruimte 
om zichzelf te zijn en dat doet haar goed.’

Relaxte pleegouders
Christine en Leonard: ’Het is belangrijk dat je jezelf 
kunt aanvaarden zoals je bent, want alleen dan kun je 
die ruimte ook aan een ander geven. En verder moet 
er een veilige basis zijn, warmte en flexibiliteit.  
Het helpt zeker ook als je een beetje relaxed bent. 
Pleegouderschap vraagt ook om aanwezigheid.  
Je doet het er niet even bij. Maar het is de moeite 
waard. Een kind is ontzettend flexibel. Als je het een 
goed thuis biedt, dan kan een kind echt opbloeien.’

Op een zonovergoten dag zit ik aan de  

tuintafel van familie De Visser. Sinds eind 

april 2017 woont de 12-jarige pleegdochter 

Natalya in huis bij Christine, Leonard en hun 

drie zoons van 9, 7 en 6 jaar. Samen met 

Gideon, pleegzorgbegeleider van Timon, 

praten we over wat het betekent om  

pleegouder te zijn.

‘Al heel jong wist ik dat ik me ooit zou gaan inzetten 
voor pleegzorg’, vertelt Christine. ‘Want ik ben ervan 
overtuigd dat je als pleegouder werkelijk verschil kunt 
maken in het leven van een kind. Ik denk dat  
investeren in kinderen het beste is wat je kunt doen.’

Eenrichtingverkeer
Toch was het nog een heel proces voordat Natalya bij 
familie De Visser kwam wonen. Want pleegouders 
word je niet zomaar. ’Het traject vraagt om  
zorgvuldigheid’, benadrukt Gideon. ‘Pleegkinderen 
komen uit een heel moeilijke situatie.  
Tijdens informatiebijeenkomsten temperen we dan 
ook verwachtingen bij potentiële pleegouders.  
Pleegouderschap is vaak complex, het kind heeft 
zijn of haar handen vol om überhaupt te overleven.’ 
Christine beaamt dat: ‘Het pleegkind woont wel bij 
jou, maar het heeft zijn eigen ouders.’ Dat kan soms 
schuren, vindt Leonard. ‘Christine doet alles voor 
Natalya, maar toch ligt Natalya’s grootste loyaliteit bij 
haar eigen moeder.’

Pleegkind en eigen kinderen
Timon heeft niet alleen aandacht voor het pleegkind, 
maar ook voor de eigen kinderen. Gideon: ‘De rol van 
de pleegzorgbegeleider is daarbij belangrijk. Ik kom 
regelmatig bij de gezinnen langs om te praten over 
hoe het gaat. Het kan heel goed zijn om te leren tijd en 
aandacht te delen. Maar tegelijkertijd moet je alert zijn 
dat je eigen kinderen niet gaan lijden onder de komst 
van een pleegkind.’ Christine: ‘De komst van Natalya 
ging vrij natuurlijk, doordat we haar kamer gingen 
inrichten en gesprekjes hadden over wie er in die 
kamer kwam. Wat ook meespeelt, is dat onze jongens 
een leeftijd hebben waarbij ze erg bij-de-dag leven. 
Ze konden natuurlijk niet overzien wat de komst van 
Natalya allemaal zou betekenen voor ons gezin.’
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Pleegzorg,
de beste investering die je kunt doen

‘Als pleegouder kun je 
verschil maken’

Hoe vind je het om hier te wonen?  
‘Leuk. Het voelt als thuis. Ik heb een eigen 
kamer en woon in een normaal gezin.

Waar moest je aan wennen?  
‘Ik heb nu drie broertjes en dat is soms wel druk. 
En ik ben nu de oudste. Ook moet ik eerder uit 
bed, want met drie broertjes duurt het allemaal 
wat langer.’

Heb je contact met je ouders?  
‘Ik heb mijn moeder al een tijd niet gezien. 
Maar ik bel haar wel en ook stuur ik kaartjes. 
Mijn vader heb ik wel eens gezien, maar ik ken 
hem niet goed.’

Je zit in groep 8, weet je al wat  
je hierna gaat doen?  
‘Ik wil graag dokter worden. Ik ga volgend 
jaar naar het VWO. Ik heb er wel zin in. Niet 
omdat de klas stom is, maar omdat ik naar de 
middelbare school wil! Maar ik vind het ook 
wel spannend.

Nathalya en 

begeleider Gideon‘We hadden ‘ja’ 
gezegd op een 

meisje op papier’



Thuis: de plek waar je mag lachen en boos zijn, vallen en opstaan. 
Waar je aangemoedigd wordt, en troost en liefde ontvangt. Zo’n plek 
verdient elk kind. Maar als het ouders (tijdelijk) niet lukt om voor hun 
kind te zorgen, dan kan wonen in een pleeggezin een oplossing zijn.

De vraag naar pleegzorg groeit. We zijn daarom op zoek naar nieuwe 
pleeggezinnen. Wil jij iets betekenen voor kinderen die (tijdelijk) niet 
thuis kunnen wonen? Heb je ruimte in je hart en huis? Dan is pleegzorg 
bij Timon misschien iets voor jou en je gezin.

Kom naar een informatieavond bij jou in de buurt!

3 SEPTEMBER | AMERSFOORT (VATHORST)
4 SEPTEMBER | DORDRECHT
6 SEPTEMBER | GOES
12 SEPTEMBER | ZUIDHORN
13 SEPTEMBER | AMSTELVEEN 
17 SEPTEMBER | APELDOORN 
27 SEPTEMBER | SPIJKENISSE

16 OKTOBER | VLAARDINGEN
29 OKTOBER | UTRECHT
29 OKTOBER | ZWOLLE 
1 NOVEMBER | PURMEREND
14 NOVEMBER | REGIO RIJNMOND
28 NOVEMBER | HOOGEVEEN

Nienke herinnert zich de  
kennismaking met Sussy en het 
werk van Talita nog goed. ‘Ik zat in 

het eerste jaar van mijn opleiding en Sussy 
kwam met een Timon-collega een gastles 
verzorgen. Ik weet nog dat ik dacht: als je 
daar werkt, dan moet je echt goed zijn.  
Ik zag zoveel passie en gedrevenheid.’ 

Van hulpverlener naar regiehouder 
Die gedrevenheid is er nog altijd.  
Gelukkig maar, want het werk is de laatste 
jaren alleen maar complexer geworden. 
Sussy: ‘Toen we begonnen hoefden we 
ons alleen te richten op de  
Tienermoeders- en meiden.  
Tegenwoordig heb je het hele netwerk 
erbij. Je hebt contact met de huisarts,  
de school en de familie.  

Je bent als hulpverlener meer regiehouder 
geworden. Je moet zorgen dat iedereen in 
verbinding blijft met elkaar.’ 

‘Ook zien we zwaardere GGZ-problematiek’, 
vult Nienke aan. ‘De problemen zijn ook erg 
divers. Denk bijvoorbeeld aan  
eetstoornissen, suïcidaal gedrag,  
hechtingsproblematiek, eergerelateerd 
geweld of meiden die bij mensenhandel 
betrokken zijn of waren.’ 

Rol van vader
Vanaf de start is er binnen Talita veel 
aandacht voor de rol van de vaders.  
‘In jonge moeder voorzieningen wordt de 
focus soms wat eenzijdig op de moeder 
gelegd, terwijl een kind net zo hard een 
vader nodig heeft’, vertelt Nienke.  

‘Wij proberen de vader er daarom altijd bij 
te betrekken. Soms is dat moeilijk, omdat 
er sprake is van een onveilige situatie.  
Ook dan proberen we altijd te werken aan 
goede randvoorwaarden, zodat de vader 
het contact met het kind kan houden.’

Voldoening 
Het werk is pittig, maar geeft hen ook 
veel voldoening. Sussy: ‘De meiden die 
hier binnenkomen, hebben vaak moeilijk 
gedrag. Maar het komt regelmatig voor dat 
ik jaren later ergens in Utrecht ineens hoor: 
‘He mentor!’ Dat blijkt dan een meisje te 
zijn die hier een poosje gewoond heeft.  
En dan hoor je: ‘Op het moment dat ik 
hulp nodig had, waren jullie er voor mij.’

Sussy en Nienke werken allebei met jonge moeders. Sussy stond veertien jaar geleden aan de wieg 
van Talita waar jonge moeders begeleid wonen. Nienke werkt zo’n vier jaar bij Timon. 

was je er voor mij’
‘Op het moment 
dat ik het nodig had,
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Dichterbij een thuis Steun Timon
Maak uw gift over naar:Draag bij aan een thuis voor:

• Tienermoeders en thuisloze jongeren
• Kinderen via SGJ Pleegzorg

NL25 INGB 0002 5264 20
o.v.v. één van de bovengenoemde bestemmingen

wat
verandert, 
wat blijft?

Heb jij geduld als 
zij dat nodig heeft?

’



Omwoners 
gezocht! 
Voor onze locaties in o.a. Woerden, Culemborg en Rotterdam zijn 
we op zoek naar omwoners. Deze vrijwillige omwoners zijn een 
goede buur voor de jongeren. Er is ruimte voor zowel singles als 
stellen met en zonder kinderen.
 
   Heb jij hart voor thuisloze jongeren? 
 Bekijk de vacatures op timon.nl/vrijwilligers

Meer informatie? Bekijk onze website!
timon.nl

Timon maakt zich sterk voor jongeren 
die kampen met problemen, bijvoorbeeld 
problemen thuis, verslaving, criminaliteit of op 
school. Eén van de therapieën die we  
veelvuldig inzetten is Multidimensionele  
Familietherapie (MDFT). Met deze therapie 
richten we ons op het hele gezin. 

We betrekken mensen en instanties die  
belangrijk voor het gezin zijn, zoals school,  
werk en reclassering. Maar misschien ook 
wel een tante of buurvrouw. Het is ons doel 
dat probleemgedrag verminderd en er herstel 
binnen het gezin plaatsvindt. 

MDFT-therapeut Christel: ‘Het blijft bijzonder 
om van zo dichtbij de gezinsdynamiek van 
families te mogen mee maken en hen aan te 
moedigen om de verbinding met elkaar terug 
te vinden’. MDFT-therapeut Nel vult aan:  
‘Het is fijn om een steentje bij te dragen aan  
contactherstel tussen gezinsleden en het 
doorbreken van lang ingesleten patronen in 
families waar volgende generaties ook baat bij 
hebben’.   

Kent u een gezin met een jongere in 

uw omgeving of (kerkelijk) netwerk die 

worstelt met problemen? Wijs hen dan 

op timon.nl/MDFT

Effectieve familietherapie

Manifest 
Opgroeien tussen de boeken
Opgroeien tussen de mooiste kinderboeken 
die er zijn – voorgelezen worden, thuis en op 
school – dat wens je ieder kind toe! Het is niet 
alleen fijn maar ook goed voor de ontwikkeling 
van kinderen. Dit is het uitgangspunt van het 
manifest ‘Geef een (prenten)boek cadeau.’

Ieder voorjaar zijn er twee succesvolle  
kinderboeken, een prentenboek voor peuters 
en kleuters en een (voorlees)boek voor oudere 
kinderen, in de aanbieding voor € 2 per stuk. 
Timon kan op deze manier boeken aanschaffen 
voor kinderen die wij begeleiden, denk aan 
pleegkinderen en de kinderen van onze  

tienermoeders. Het streven is dat alle kinderen 
op deze manier een boekenplankje met de 
mooiste boeken bij elkaar kunnen sparen.

Doe een boek cadeau!
U kunt voor € 2,- een boek cadeau doen aan 
een kind van Timon. Voor € 10,- kunnen we vijf 
kinderen blij maken met een boek!

Maak uw gift over naar: 
NL25 INGB 0002 5264 20 o.v.v. Boek cadeau

Personen op deze foto zijn gefingeerd.


