Het leven van Yens tot nu
toe in woord en beeld
gemaakt door mama
samen met Marianne.

Toen mama zwanger was van Yens, was
iedereen heel erg blij!!

ziekenhuis

ziekenhuis

Hoewel mama erg blij was dat ze zwanger
was, werd ze erg misselijk en vertelden de
dokters haar dat ze veel moest rusten en
weinig bezoek mocht ontvangen. Voor mama
was dit niet makkelijk, maar ze wilde het
beste voor Yens, dus volgde ze de raad van de
dokters op. Gelukkig mocht papa dagelijks
wel kort op bezoek komen en kon mama veel
telefoneren met haar vriendinnen en haar
familie.

Op x april werd Yens geboren. Het was
een erg vlotte bevalling en iedereen
was heel erg blij dat Yens geboren was.

ziekenhuis

Omdat Yens geel zag na de bevalling moest hij nog
2 weken in de couveuse liggen. Mama mocht Yens
heel weinig zien en was hierom erg verdrietig.
Gelukkig had mama een vriendin die in het
ziekenhuis werkte. Zij was erg positief en bood
mama heel veel ondersteuning. Gelukkig ging het
na 2 weken veel beter met Yens en mocht hij
samen met mama naar huis.

2 maanden later werd Yens gedoopt en hielden
mama en papa een groot feest in Puurs zodat
iedereen van de familie er kon bij zijn.

Wanneer Yens voor het eerst naar school mocht,
was hij erg blij. Hij ging in Balen naar school en in
het 1ste kleuterklasje zat hij bij juf Ilse. Hoewel hij
in de kleuterklas veel ziek was ging hij wel erg
graag naar school.

In het jaar ... verhuisden papa, mama en Yens
naar het huis naast mémé en pépé. Mama en
papa hadden heel veel plannen om er een leuke
thuis van te maken. Samen met de 2 vriendelijke
werkmannen Rudy en Erwin hebben mama en
papa heel hard gewerkt om er voor Yens een
mooie thuis van te maken.

Hoewel mama erg haar best deed om voor Yens te
zorgen, slaagde ze er niet in om hem voldoende te laten
eten en hem te laten luisteren. Ook papa, mémé en
pépé slaagden hier niet in. Dit maakte mama soms zo
radeloos en machteloos dat ze hoewel ze Yens graag
zag, dingen deed die niet oké waren zoals hem slaan of
hem in de kelder opsluiten. Het gebeurt wel vaker dat
ouders uit onmacht dingen doen die niet goed zijn voor
hun kinderen. Omdat mama het beste wilde voor Yens
belde ze de dokter om hulp.

ziekenhuis

Op aanraden van de dokter verbleef Yens 2
maanden in de eetkliniek. Mama verbleef hier
dan ook om zo goed mogelijk voor hem te
kunnen zorgen. Pépé en mémé kwamen vaak
langs en ook papa kwam elke avond na zijn
werk op bezoek. Na 2 maanden mocht Yens
naar huis want hij at niet enkel meer vloeibaar
voedsel, maar ook vast voedsel. Iedereen was
hier erg blij om.

Hoewel mama erg haar best deed om voor Yens te zorgen
en voor hem het beste wilde, wist mama soms niet goed
hoe ze op Yens zijn gedrag moest reageren. Daarom
kwam Chantal om mama te ondersteunen in de
opvoeding van Yens. Mama werkte erg hard samen met
Chantal. Na 2 jaar langs te zijn geweest vond Chantal dat
Yens veel beter at en dat mama op een goede manier
met Yens zijn gedrag om ging. Ze vond dat het gezin
zonder hulpverlening verder kon.

In de weekends en in de schoolvakanties vond Yens
het erg fijn om met zijn mama en papa of met
mémé en pépé ergens naartoe te gaan. Samen
deden ze verschillende leuke dingen zoals naar zee
gaan of naar de speeltuin.

Yens behaalde op school erg goede punten. Hij
had in het derde leerjaar een heel goede vriend
Jarne. In de klas maakten zij veel plezier,
waardoor de meester zijn lessen niet zo goed
kon geven. Dat vond de meester niet zo leuk.
Omdat het de school niet lukte om Yens de
structuur te geven die hij nodig had, besloot de
school dat het beter was dat Yens naar een
andere school zou gaan.

De overgang naar de nieuwe school liep heel goed. Mama
en papa waren erg blij dat Yens het zo goed deed op
school. De leerkrachten vertelden dat Yens goed luisterde
en goede punten behaalde. Hij had in zijn klas een heel
goede vriend Adriaan. Tijdens de speeltijd speelden ze
vaak samen. In de vakanties kwam Adriaan bij Yens thuis
spelen. Mama zorgde dan ook voor Adriaan omdat zijn
ouders veel moesten gaan werken.

In het vijfde leerjaar ging het niet zo goed met Yens
op school. Hij liep rond in de les, luisterde niet naar
de meester en werd soms erg boos. Meester Ward
en de clb-medewerkster vonden dat Yens en mama
extra ondersteuning nodig hadden. Ze raadden mama
aan om Yens te laten observeren op MPK. Omdat
mama het beste wilde voor Yens volgde ze deze raad
op. Yens werd een aantal weken geobserveerd,
waaruit de mensen van MPK beslisten dat Yens best
voor een langere periode zou worden opgenomen.
Zo konden ze Yens en mama het beste ondersteunen.

Yens was niet graag op MPK. Hij wilde veel liever bij
mama thuis zijn. Omdat de begeleiders zagen hoe sterk
de band tussen mama en Yens was, mocht Yens ‘s
avonds naar huis. Wanneer Yens samen met de groep op
uitstap was naar Brussel, waren de begeleiders hem daar
vergeten. Yens was toen erg bang. Mama was erg
teleurgesteld in MPK, maar wou het beste voor haar
zoon, dus bleef ze verder samenwerken met MPK. Na de
begeleiding op MPK vonden de begeleiders dat Yens van
thuis uit beter nog even verder begeleid werd. Mama
vond dit ook een goed idee en zo kwamen ze terecht bij
CGG Passant.

Hoewel Yens veel van school was veranderd, deed
hij het erg goed in zijn laatste jaar van de lagere
school. Hij lette goed op in de les, luisterde naar
de leerkrachten en behaalde er erg goede
punten. Hij behaalde zijn diploma van het lager
onderwijs. Iedereen was erg trots op hem. Samen
met zijn vriendjes Niels en Bart en nog andere
vriendjes van zijn klas, startte hij zijn eerste
middelbaar in een nieuwe school.

Yens startte erg goed op in de nieuwe school.
Hij vond het erg leuk dat hij hier al heel wat
vriendjes kende van in de lagere school. Na
enkele maanden kreeg mama toch telefoontjes
van de school die erg bezorgd was. De
leerkrachten konden Yens moeilijk laten
luisteren en soms kon hij erg boos worden op
andere leerlingen. Ze wisten niet goed hoe ze
nog verder moesten met Yens. Yens mocht wel
nog zijn kerstexamens meedoen, maar de
school raadde mama aan om daarna een
nieuwe school voor Yens te zoeken.

Yens vond in het middelbaar een hobby die hij
erg leuk vond, ijshockey. Hier leerde hij ook heel
wat vrienden kennen zoals Raf, Yens, Sam,
Arne,… Yens moest bijna elke dag gaan trainen,
maar dit vond hij niet erg, want hier kon hij zijn
energie kwijt.

Met de hulp van Ann Vermiert kon Yens de
tweede helft van zijn eerste jaar starten in een
nieuwe school. Hier deed hij het erg goed.
Hoewel de school tevreden was van Yens,
vond het CCG het een goed idee om
thuisbegeleiding op te starten. Elke van Amber
kwam langs om Karine en Yens te
ondersteunen op school- en thuisvlak.
Ondertussen bleven Yens en mama ook in
begeleiding bij het CGG. Omdat papa veel
moest werken en daarna wat vrije tijd wilde,
nam hij niet deel aan de gesprekken met het
CGG of met Elke. Dit vond mama niet zo leuk,
want zij had het gevoel dat ze er alleen voor
stond.

Wanneer Yens vrije tijd had ging hij vaak langs
bij Rosa. Rosa woonde een paar huizen verder in
de straat. Hij was hier altijd welkom en kon erg
goed met haar praten. Wanneer het Yens thuis
allemaal eventjes teveel werd, ging hij langs bij
Rosa om terug tot rust te komen. Rosa kon goed
naar hem luisteren en begreep hem.

Zowel Elke van Amber als Ann en Katrien van
CGG Passant werkten erg hard samen met
Yens en mama. Toch werd Yens soms zo boos
dat niemand wist hoe ze hem konden
kalmeren. Yens wist op die momenten niet
goed wat hij deed. Ook op school werd Yens
in het derde middelbaar zo boos dat hij niet
meer goed wist wat hij deed. De school kon,
hoewel Yens spijt had van zijn gedrag, dit niet
tolereren en stuurde Yens van school. Het
CLB werd ingeschakeld en samen met mama,
Yens, Ann en Elke werd er beslist om het
toenmalige comité voor bijzondere jeugdzorg
te contacteren. Mama en Yens vonden dat
ook een goed idee. Elien Palmans werd de
consulente van Yens.

Elien Palmans

Elien Palmans ging met mama, Yens, CLB, Ann, papa
en Elke rond de tafel zitten om te bekijken wat er
nodig was in het gezin. Zowel Yens als mama
vonden het een goed idee om een alternatieve
dagbezigheid te zoeken. Daarom belde Elien met
Jan van Reisburo Roulot. Daarnaast waren Elien,
Ann en Katrien bezorgd dat de ambulante
thuisbegeleiding van Amber niet meer voldoende
was. Elien contacteerde Denis van MFC Traject
omdat het Traject niet enkel thuisbegeleiding
aanbood, maar ook residentiële begeleiding.

Jan van Reisburo Roulot bracht Yens en
mama in contact met Joelle Verdonck.
Joelle had een grote boerderij waar Yens
mocht komen werken voor de rest van het
schooljaar. Yens werkte hier erg graag en
zowel boer Joelle als de ouders van de boer,
Yvonne en Fons, waren erg tevreden over
de hard werkende Yens. Zelfs in de grote
vakantie ging Yens nog 1 dag per week bij
de boer werken.

Naast Reisburo Roulot startte ook het Traject op.
Wim kwam elke week langs om gesprekken te
hebben met Yens en mama. Papa nam niet deel aan
deze gesprekken. Hoewel mémé, pépé, Yens en
mama erg hard samen werken met Wim om het
thuis veilig te houden, werd Yens erg boos in
augustus 2013. In zijn boosheid deed hij pépé heel
veel pijn. Yens besefte zelf dat hij rust nodig had en
ging voor 1 nacht naar het Traject. Hoewel mama,
mémé en pépé zijn gedrag niet goedkeurden,
misten ze hem wel erg hard.

Na het incident wilden mama, Yens, mémé en
pépé enkel nog meer samenwerken om het thuis
zo veilig mogelijk te maken. Ondertussen had
Yens via Reisburo Roulot heel wat uitstappen
gedaan. Hij was ook met hen naar het Klaverhof
geweest. Daar had Kamiel samen met zijn vrouw
een manège met boerenpaarden. Yens vond het
daar zo leuk, dat hij hier bleef paardrijden. In het
weekend mocht hij hier zelfs komen werken.
Kamiel was erg tevreden over hem. Yens was
daarnaast opgestart op school. Zijn opstart
verliep super goed en hij haalde erg goede
punten. Hij voelde zich heel goed in zijn nieuwe
klas.

Denis en Marianne namen in oktober de
begeleiding over van Wim. Mama, Yens, mémé en
pépé werkten enorm hard samen met hen. Ze
dachten samen na om het thuis zo veilig mogelijk
te maken voor iedereen. Ze werkten zelfs zo hard
dat er op een bepaald moment met hen bekeken
werd wanneer de begeleiding zou kunne stoppen.
Papa nam niet actief deel aan de begeleiding en zat
vaak boven op zijn computer. Mama en Yens
wisten niet goed wat hij daar deed, maar lieten
hem doen. Op een ochtend wanneer papa was
gaan werken, stond er politie voor de deur. Papa
werd verdacht van het bezit en verspreiden van
kinderporno. Heel de wereld van mama en Yens
stond op hun kop. Mama besliste kort nadat de
politie was langs geweest dat ze zou scheiden van
papa.

De maanden die daarop volgend waren erg zwaar
voor mama en Yens. Toch slaagde Yens erin om het
heel goed te blijven doen op school. Hij behaalde erg
goede punten en de leerkrachten waren erg tevreden
over hem. Ook mama hield het huishouden
draaiende, hoe moeilijk het ook was. Hoewel niet alle
vriendinnen van mama het volledige verhaal kenden,
steunden ze mama wel waar ze konden. Yens en
mama probeerden door te gaan al was het moeilijk
om alle gebeurtenissen te verwerken.

Omdat papa verdacht werd van het
bezitten en verspreiden van kinderporno,
moest hij in de gevangenis verblijven.
Marianne en Denis gingen daar gesprekken
met hem doen. Daarnaast deed papa ook
gesprekken met psychologen. Door die
gesprekken bleek dat papa niet goed wist
wat hij deed als hij met die zaken bezig
was. Papa werd op een wachtlijst geplaatst
voor een psychiatrische instelling en zou
eens daar plaats was daar gaan verblijven
en verder begeleid worden.

Omdat de begeleiding weer een tijdje bezig was,
organiseerden Marianne en Denis in maar een
evolutiebespreking met Elien Palmans. Daar werd de
voorbije periode bekeken. Hoewel Yens zich na het hele
incident met papa zich erg sterk had gehouden, werd het
hem de dag voor de evolutiebespreking te veel en werd hij
erg boos op mama en pépé, waarbij hij hen pijn deed. Toen
de consulente dit de volgende dag hoorde, was ze erg
bezorgd. Zij besprak deze situatie met haar team en zij
beslisten dat Yens best eventjes naar het Traject ging. Mama
was hier zo verdrietig om dat ze zichzelf pijn wilde doen. Om
mama even tot rust te laten komen raadde de dokter haar
aan om zich even te laten opnemen in het ziekenhuis. Mama
voelde dat ze op deze manier er niet 100% als mama voor
Yens kon staan, dus volgde ze de raad van de dokter op.
Omdat Elien Palmans erg bezorgd was over het gezin,
gaf ze het dossier door aan het parket die het
doorgaven aan de Jeugdrechtbank. Karen de Korte
werd de nieuwe consulente. Karen zag dat het gezin
doorheen een zeer moeilijke periode was gegaan. Ze
vond het wel knap dat Yens ondanks alles nog steeds
op een positieve manier naar school ging en dat
mama en Yens een erg sterke band hadden. De
consulente besloot dat Yens kon thuisblijven als er
geen agressie meer was en als mama en Yens een
netwerk samenstelden die haar en Yens zouden
ondersteunen. Voor mama was dit niet makkelijk,
maar omdat zij Yens graag zag en heel graag wou dat
hij thuis kon blijven wonen, trommelde ze heel wat
mensen op en volgde er een eerste netwerkberaad.

Yens bleef tijdens de erg woelige en moeilijke
periode steeds zijn best doen voor school. Op
het einde van het jaar behaalde hij dan ook een
A-attest. Iedereen was erg blij en trots op Yens.
Daarnaast had hij voor in de grote vakantie ook
vakantiewerk gevonden in de Delhaize.
Iedereen was erg blij voor hem.

Hoewel het eerste netwerkberaad heel goed was
verlopen, werd er op het tweede netwerkberaad
duidelijk dat er in de tussentijd opnieuw fysieke
agressie was geweest. Het netwerk was erg
teleurgesteld in Yens en ze zeiden zaken over Yens
waar hij nog bozer van werd. De politie werd
gebeld en zij namen Yens mee voor verhoor en
brachten hem daarna naar het Traject. Yens
besefte dat hij fout was geweest en had erg veel
spijt van wat hij had gedaan. Toch waren zowel de
consulent als de jeugdrechter erg geschrokken van
Yens zijn gedrag en vonden ze een time-out in Mol
nodig. Gelukkig kwamen mama, mémé en pépé
daar bij hem op bezoek en mocht hij vroegtijdig
stoppen in Mol zodat hij op 1 september kon
opstarten met school.
Yens verbleef van augustus tot november in het
Traject. Hoewel de afstand tussen school en
Traject groot was, ging Yens wel elke dag naar
school. In het Traject zelf merkten we dat Yens
zich hier niet goed in zijn vel voelde. In de
weekends bij mama liep het wel erg goed.
Mama en Yens vonden het altijd heel erg als ze
afscheid moesten nemen van elkaar. Karen de
Korte zag ook dat als mama en Yens samen
waren, dit erg goed liep tussen hen. Daarom
besliste Karen dat Yens terug naar huis kon. Als
de begeleiding zo goed bleef lopen, kon deze
voor Karen afgerond worden op het einde van
het jaar.

Tot eind januari liep het erg goed tussen Yens en mama.
Ze werkten nog erg hard samen aan de roadmap en
mama en Marianne werkten aan het levensverhaal van
Yens in woord en beeld. Mama sprak met haar netwerk
af om zonder de begeleiding een netwerkberaad te
organiseren om zo te bekijken wie waar ondersteuning
kon bieden. Eind januari stopte de begeleiding, maar
mama en Yens weten dat er heel veel mensen rond hen
staan die hen willen helpen en ondersteunen om het
thuis zo veilig mogelijk te houden voor hen allebei.

