Dag Zara, Ik ben Eva. Ik werk in de Arc.
De Arc is een huis waar kinderen naartoe komen als er thuis een probleempje
is. Er zijn 6 begeleiders die elke dag voor de kinderen zorgen.
Vandaag heeft mama jou naar de Arc gebracht met de auto. Mama en papa
zien je graag. Ze willen graag goed voor je zorgen. Mama en papa hebben veel
gepraat en nagedacht met de consulent Daria en Sari van Ter Hof. Mama, papa,
Daria en Sari denken dat het niet goed is dat je mama en papa ziet roepen op
elkaar en ruzie maken. Mama, papa, Daria en Sari hebben samen besloten dat
je een tijdje in de Arc komt slapen.

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag blijf je in de Arc. De
begeleiders brengen je naar school en halen je weer op. Je kan daarna spelen
met de andere kinderen in de Arc. Je blijft slapen in een nieuw bedje in de Arc.
Je mag ook bellen met mama en papa.
Op vrijdag komen je mama en papa je halen met de auto. Jullie rijden samen
naar huis om samen leuke dingen te doen. Op vrijdag en zaterdag slaap je in je
bedje bij mama en papa. Op zondag brengen mama en papa je terug naar de
Arc.

Vandaag is je eerst dagje in de Arc. Misschien ben je wel een beetje bang. We
zullen je uitleggen wat er vandaag gaat gebeuren.
Mama en papa zijn je komen halen in Ter Hof. Papa heeft daar al dag tegen je
gezegd. Papa is dan vertrokken met de camion. Mama is met jou naar de Arc
gereden. Mama en Jens gaan jou vandaag helpen.
Mama gaat samen met jou je bedje opmaken, je knuffels in bed leggen, je
kleertjes in de kast hangen. Misschien heeft mama ook wel een foto bij van
haar en papa om op je kamer te zetten.
Daarna blijft mama nog om samen met jou, de andere kinderen en de
begeleiders Jens en Jef te eten.
Als er nog tijd is, helpt mama je nog om je in bad te stoppen en je pyjama aan
te doen. Daarna gaat mama je nog een dikke knuffel geven en naar huis gaan.
Misschien ben je dan wel een beetje verdrietig.
Ondertussen is nog een andere begeleider aangekomen. Hij heet ook Jens, Jens
V. Jens V. gaat je in bedje stoppen. Als er in de nacht iets is, mag je naar Jens V.
gaan. Jens V. zal je tonen waar je hem kan vinden.
Jens V. zal je de volgende morgen komen wakker maken en helpen klaar
maken. Dan ga je met Jens V. en de andere kinderen naar je nieuwe school.

Kristel gaat samen met mama en papa zoeken hoe ze de problemen thuis
kunnen aanpakken zodat je weer heel de tijd bij mama en papa kan wonen.
Kristel gaat ook vragen aan mama en papa om andere mensen te zoeken die
kunnen helpen om een goed plan te maken zodat je weer naar huis kan.

