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Geestesziek meisje al acht maanden in jeugdgevangenis

Rotterdamse
Sander naar
’slechtste plek
op aarde’

’MAM, WANNEER
MAG IK NOU WEG?’
■ Moeder Susanne
Hiddink heeft samen
met haar schoonzus
Monica de afgelopen
tijd in arren moede
zélf instellingen benaderd voor een
plekje voor Cheyenne: „De directeur
van de gevangenis
vindt het zelf ook belachelijk dat er zo’n
jong kind zo lang
wordt geplaatst.”

door MARJOLEIN SCHIPPER

NIJMEGEN, vrijdag
Acht maanden geleden werd de 11-jarige Cheyenne letterlijk afgevoerd naar jeugdgevangenis De
Hunnerberg. Niet omdat ze een misdaad had begaan:
het meisje heeft, zo jong als ze is, een zware persoonlijkheidsstoornis gecombineerd met borderline. Ze
heeft dringend psychiatrische hulp nodig. Maar daar
is natuurlijk een ellenlange wachtlijst voor in dit rijke land waar iedereen zich krom betaalt aan belasting. En dus moet een elfjarig basisschoolkind, ’voor
haar eigen veiligheid’ de gevangenis maar in…

Om de dag belt Cheyenne,
net 12 geworden, huilend naar
haar moeder, Susanne Hiddink. „Dan zegt ze: mam, die
en die is nu ook al weer vertrokken. En die gaat volgende
week weg. En ze zijn allemaal
later dan ik gekomen. Wanneer mag ik nou eindelijk
weg? En het erge is: dan kan ik
haar geen antwoord geven.
Want ik wéét het niet.”
Defence for Children International noemt het een ’uitermate schrijnende zaak’: „Wij
gaan bekijken of we hierin actie kunnen ondernemen. Dit is
overduidelijk in strijd met de
Rechten van het Kind.”
Hoe komt een elfjarig basisschoolkind dat niets heeft misdaan, zelfs een patiënt is vanwege haar psychiatrische aandoening, in een gevangenis terecht?
Susanne
Hiddink:
„Toen Cheyenne zeven was,
zat ze al met zichzelf in de
knoei. Ze was erg agressief en
boos, vreselijk onhandelbaar
ook; ze is op heel jonge leeftijd
misbruikt en ernstig getraumatiseerd. Het werd een onhoudbare situatie, ook in verband met haar jongere broertje. Dus ik ben hulp gaan zoeken. Dan kom je in een
eindeloos circuit terecht. Uiteindelijk is ze vorig jaar zomer
weggelopen uit een opvanghuis en zomaar 24 uur spoorloos geweest; we waren dóódsbang. Mijn man en ik hebben
een etmaal lang niets anders
gedaan dan per auto de streek
uitkammen.”

ge. Op 1 januari 2007 zaten volgens het ministerie van Justitie 1385 kinderen op civielrechtelijke titel, dus zonder
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strafrechtelijke veroordeling,
in de gevangenis te wachten
op een plekje in een jeugdzorginstelling. In totaal werden er dat jaar 2740 jeugdigen,
kort én lang, geplaatst. De justitiewoordvoerder benadrukt
dat pas op 1 januari 2008 is gestart met de in 2010 te voltooien operatie om deze gevangenisplaatsingen om te zetten
naar Jeugdzorg: „We streven
naar een kort verblijf, maar
bij een heel complexe problematiek kan het inderdaad lang
duren voor er een geschikte
plek is.”
Moeder Susanne Hiddink
besloot zelf actie te ondernemen: „Ik belde naar Rotterdam, of het niet sneller kon.
Wat kreeg ik te horen: me-

vrouw, we nemen maar kinderen op tot elf jaar en zes maanden, dus Cheyenne is straks te
oud. De voogd ontkende dit in
eerste instantie; pas in februari
kreeg ik officieel door dat ze
hier niet naartoe kan. Voor andere plekken zijn enorme
wachtlijsten. In een open instelling zou ze zo terechtkunnen, maar wij zijn veel te bang
dat ze dan weer wegloopt, met
alle gevolgen van dien. Dus nu
zit ze in het gevang. Zónder geschikte therapie. Het zijn tropenjaren voor haar en ze wordt
er alleen maar slechter van. En
dan denk ik: als ze vier jaar geleden, toen ik voor het eerst
aan de bel trok, de juiste behandeling had gekregen, dan
had ze nu wellicht met medicij-

nen weer gewoon bij ons
thuis kunnen wonen…”

Onopgelost
Cheyenne staat onder
voogdij bij het Leger des
Heils in Zutphen. De heer J.
Groeneveld, algemeen directeur Jeugdzorg en Reclassering van het Leger des
Heils: „Op dit moment hopen we dat Cheyenne over
twee weken wordt geplaatst in een behandelcentrum, ze staat tweede op de
wachtlijst. Maar het achterliggende probleem, het nijpende gebrek aan plaatsen
in de jeugdpsychiatrie, is
daarmee helaas niet opgelost…”

■ Sander de Kramer enkele uren voor het vertrek op Schiphol, op weg naar een onzeker
avontuur…
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MISSIE:
KINDSLAVEN BEVRIJDEN
door HARRIE NIJEN TWILHAAR

SCHIPHOL, vrijdag
„Het moet me lukken. Ditmaal ga ik minstens honderd kinderen uit die stinkende goudmijnen
van Sierra Leone bevrijden.” Zelf riskeert hij zijn eigen leven. Toch wil Sander de Kramer (34)
uit Rotterdam zijn missie de komende weken volbrengen. „Kinderen werken daar soms 14 uur
per dag voor een handje rijst. Het is echt afschuwelijk.”
Na vier pogingen de afgelopen jaren en een enorme lobby achter de schermen in het
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Mediteren met ezels
■ ’Ezelfluisteraar’
Mieke Zomer: „En
als mensen
dan hoog in
hun emoties komen,
kunnen ze
ontladen
bij de ezels.
Zowel jong
als oud.”

Visiteren
„Wij hebben altijd gezegd,
Cheyenne heeft een psychiatrische behandeling nodig in
een gesloten kliniek. Er werd
mij verteld dat er maar één
manier was om dat af te dwingen: als ik haar onder toezicht
liet stellen (OTS). De rechter
vond haar extreem jong, maar
ging afgelopen september akkoord omdat ik als moeder ook
instemde. Je wilt toch hulp
voor je kind? En er werd mij
gezegd: Cheyenne mag naar
een nieuwe instelling in Rotterdam. Maar ja, daar kon ze
niet gelijk terecht. En toen
werd ze tot onze verbijstering
afgevoerd naar de Hunnerberg, en dat bleek gewoon een
jeugdgevangenis te zijn! Als
we op bezoek zijn mag ze niet
naar de wc en na afloop wordt
ze gevisiteerd! Een kind! Een
zíék kind, bedenk dat wel.”
En Cheyenne is niet de eni-
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West-Afrikaanse land, moet
het hem ditmaal gaan lukken.
De avonturenreis van De
Kramer lijkt op de keiharde en
hartverscheurende bioscoopfilm Blood Diamond met Leonardo DiCaprio, die zich afspeelt ten tijde van de burgeroorlog in Sierra Leone.
De film portretteert
een land dat is verscheurd door de strijd
tussen de overheid en
de rebellen, terwijl beide partijen zich nauwelijks zorgen maken over
de onschuldige burgerslachtoffers. „Voor mij
is de reis echter geen
avonturenfilm. Het is
de keiharde realiteit.
Immers, Sierra Leone
is door de Verenigde
Naties uitgeroepen tot
’slechtste plek’ op aarde”, benadrukt De Kramer, hoofdredacteur van ’Het Rotterdams
Straatmagazine’.
Samen met voetbalcommentator Hugo Borst heeft
Kramer de Sunday Foundation opgericht om kansarmen
een toekomst te geven. De bevriende Rotterdammers willen dat de kinderen uit hun eigen gouden ’graf’ worden bevrijd. „Zo niet, dan zullen ze
snel sterven. Deze bevrijdingsactie moet daarom slagen”,
zegt De Kramer.
Elf jaar bloedige burgeroorlog heeft het West-Afrikaanse
land volgens De Kramer veranderd in een onthutsende

chaos. ’Salone’, zoals het land
ook wel wordt genoemd, is
met een gemiddeld jaarinkomen van 225 dollar het allerarmste land ter wereld.
„Ruim 70 procent leeft in armoede, de gemiddelde levensverwachting is 34,1 jaar en één
op de drie kinderen
wordt niet ouder
dan vijf jaar”, somt
De Kramer op.
De Rotterdammer
gaat samen met een
aantal lokale hulpverleners ruim honderd kinderen uit de
diepe goudmijnen
bevrijden. Die worden vervolgens in
opvangtehuizen liefdevol opgevangen.
„De meeste kinderen zijn geronseld
om tegen een 20 dollarcent of
soms een handje rijst goud te
gaan zoeken. De meesten hebben tijdens de oorlog hun ouders verloren. Vaak zijn hun
vader en moeder voor hun
ogen door de rebellen vermoord.” Van ’s ochtends vroeg
tot ’s avonds verrichten zij
loodzware arbeid. „Naast het
bevrijden van de kinderen
verschepen talloze bedrijven
uit ons land ook hulpgoederen
naar Sierra Leone. Nu kruipen
de kinderen nog noodgedwongen met teenslippers aan hun
handen door het oerwoud.
Straks is dat gelukkig voorbij
en hebben ze de beschikking
over een rolstoel…”

’Een op
de drie
wordt
niet
ouder
dan vijf
jaar’

onze nieuwe
bestemmingen

IN DE RIJ VOOR CURSUS VAN TWENTSE ’DIERENFLUISTERAAR’
door JAN COLIJN
HAAKSBERGEN, vrijdag
Zwemmen met dolfijnen,
snoezelen met poedels, je laten voorlezen door een labrador of knuffelen met koeien.
Nieuw in dit rijtje: mediteren
met ezels.

MiLCO
HELP DE KOORKNAAP
Priesters mogen niet trouwen van de Paus. Seks
is uit den boze. Maar het vlees is zwak, dus betaalt
de Amerikaanse katholieke kerk honderden miljoenen euro’s schadevergoeding aan misbruikte
koorknaapjes.
Hoe ongezond kan een situatie zijn? Kerk, verkrachtende priesters en slachtoffers; alles en iedereen lijdt onder het celibaat dat duizend jaar geleden werd ingesteld.
Geld en recht hebben met elkaar te maken. Je
kan bijvoorbeeld recht hebben op een uitkering,
maar als de pot leeg is, verdwijnt ook het recht.
Recht is er vooral om geld te beschermen.
Maar ook geldnood kan recht opleveren. Op een
veiliger wereld bijvoorbeeld. De Koude Oorlog
kwam ten einde omdat Rusland de middelen niet
meer had om de nucleaire wapenwedloop vol te
houden.
Zo kan geldgebrek geestelijken ook recht geven.
Op een huwelijk of een gezonde seksuele relatie.
Dus slachtoffers, aarzel niet, maar claim het celibaat aan diggelen. Duizenden koorknaapjes zullen
u eeuwig dankbaar zijn.
Milco Aarts

En in de huidige jachtige
consumptiemaatschappij
is
daar grote behoefte aan. Zo
blijkt. Want de maandelijkse
cursus, die ’ezelfluisteraar’
Mieke Zomer in haar themacentrum De Zomerhof in het
Twentse Haaksbergen geeft, is
steevast volgeboekt.
„Ik krijg mensen vanuit het
hele land. Van groepen kinderen tot onlangs een afvaardi-
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ging van het ministerie van
Buitenlandse Zaken”, zegt de
import-Twentse, „maar ook
vanuit Zuid-Duitsland, Oostenrijk en zelfs Portugal. Mensen rijden soms 5000 kilometer
om bij ons te komen mediteren met ezels.”

Herboren
Voorheen moest je bij haar
niet aankomen met ’dat zweverige gedoe’. Ze was zakenvrouw („een bedrijf in de zakelijke dienstverlening”) en
stond met beide voeten op de
grond. Tot ze op een boerderij
deelnam aan een workshop
knuffelen met koeien. Daar
zag ze het licht en sindsdien
voelt ze zich als herboren.
Vandaar dat ze haar baan in
het bedrijfsleven vaarwel zegde en vandaag de dag door het
leven gaat als dierentolk. Ze is
in staat om te praten met dieren. „Paarden, koeien, honden, katten of vogels, maakt
niet uit. Dieren zijn in staat
heel concrete informatie te
verschaffen over mensen. Wat
voor dieren heb je zelf? Je
komt niet verder dan wat vissen in een vijver? Nou, die vissen kunnen nog heel veel gegevens over jou verschaffen.
Welke kleur je auto heeft, de
samenstelling van het gezin.
Het is dan de sport zo veel mogelijk van deze concrete infor-

matie boven – in dit geval – water te halen.”
Waar het haar echter vooral
om gaat, is de heilzame werking die dieren op mensen
hebben. „Mediteren kan op allerlei manieren. En een heel
doeltreffende methode is tussen de dieren in de natuur.”
De Haaksbergse gebruikt
daarvoor haar kudde ezels.
Een van de meest onderschatte diersoorten in dit universum, zo benadrukt ze. „Hoewel ezels de reputatie hebben
dat ze oliedom zijn, zijn ze juist
superslim. Bovenal hebben ze
een enorme aantrekkingskracht op mensen. Ik vergelijk
het wel eens met baby’s. Die
hebben ook verhoudingsgewijs een groot hoofd met grote
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ogen – zoals ezels ten opzichte
van paarden. En dat maakt
juist dat ze een hoog knuffelgehalte hebben.”
Het mediteren met ezels
maakte aanvankelijk deel uit
van de cursus ’praten met dieren’. „Dat kunnen de mensen
hier leren. Een van deze onderdelen was dus het mediteren met ezels. Dat sloeg zelfs zo
aan, dat we het als apart onderdeel er uit hebben gelicht.”

Trucjes
Momenteel is ze bezig de
dieren allerlei hele aardse
trucjes bij te brengen. „Een
van de ezels leren we om letterlijk de rode loper voor onze
gasten uit te rollen.” Wat de
ezels echter niet hoeven te leren, is hoe ze mensen kunnen
laten mediteren. Dat is een gave die ze hebben meegekregen
van Moeder Natuur.
Het werkt louterend voor de
mens, zo leert de praktijk. „Er
komen hier volwassenen mediteren, maar we geven ook
jeugdworkshops voor autistische kinderen, kinderen die
zelfvertrouwen moeten kweken, probleemjongeren. En als
mensen dan hoog in hun emoties komen, kunnen ze ontladen bij de ezels. Zowel jong als
oud.”
Zie ook: www.dezomerhof.nl
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