
Geacht Bestuur,

Gezinshuizen zijn 'n betrekkelijk nieuw fenomeen sinds 2015 .Zij staan onder

druk en hebben te kampen met vele partijen en startproblemen.

Gezinshuis Heykeshoeve is aangesloten bij de vereniging zelfstandige

gezinshuizen en Present 24/7.

Vergelijkingen gaan mank, maar toch

In de heksenjacht op onschuldige mensen in de kindertoeslagaffaire van de

machtige belastingdienst, zijn overeenkomsten te vinden met de heksenjacht

op gezinshuis de Heykeshoeve/andere gezinshuizen en bv. de machtige

Jeugdzorg.

Zonder uitputtend te zijn:

Net als de belastingdienst en het functioneren van onze democratie is ook

Jeugdzorg/veilig thuis, aan 'n grondig onderzoek en revisie toe.

 heeft dat in 2013 uitvoerig beschreven in zijn dissertatie:

"Tirannie in de Jeugdzorg

Het gaat ook bij Jeugdzorg/veilig thuis, over misbruik van te grote macht en

bureaucratie.

Jeugdzorg negeert art. 3.3 van de nieuwe wet op de jeugdzorg uit 2015

hoor/wederhoor. Waarheidsvinding is dan onmogelijk .

Veel leed wordt hierdoor veroorzaakt bij kinderen, ouders, grootouders, 

pleegouders, gezinshuisouders.

Gezinshuisouders, zoals wij sinds 3 jaa bovendien al heel lang officieel

pleegouders, hebben nu niet eens rechtsingang, dus geen kans om ons te

verdedigen en moet de rechtbank klakkeloos aannemen wat Jeugdzorg

aanlevert aan informatie.

Toch zijn er soms rechters die zich niet laten gijzelen door jeugdzorg en 'de wet

'n beetje oprekken' in het belang van het kind.

Er is ' n heksenjacht op mondige pleegouders/gezinshuisouders èn 'n
angstcultuur, ook bij medewerkers van Jeugdzorg, waar 'samenwerken' 
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betekent, gewoon je mond houden als je het beleid van Jeugdzorg in strijd met

het belang van je kind vindt.

Integere gezinsvoogden die vóór het kind staan, worden monddood gemaakt.

Dan kan het gebeuren, dat ook ' onze' kinderen, net als bij andere ouders,

grootouders, mondige pleegouders en gezinshuisouders waar het goed met de

kinderen gaat, bruut worden weggeruk zonder enig bewijs van onveiligheid

of waarheidsvinding.

Dan kan het gebeuren, dat onze prachtige, net gerestaureerde en

gerenoveerde monumentale Heykeshoeve, daarom sinds kort in de verkoop

staat.

Dan kan het gebeuren, dat 'n medewerker van Jeugdzorg dit lachend

rondvertelt.

Dan kan het gebeuren, dat de woordvoerder van Jeugdzorg BJL,  

, als wederhoor, tegen de wèl integere onderzoeksjournalist  

 antwoordt: "ga maar op social media kijken

Dan verwijst hij als waarheidsvinding naar:

De verschrikkelijke smaad / laster/bedreiging hetze, van 'n paar boosaardige

mensen en hun volgers met absurde, bewijsbare leugens en daar heeft

Jeugdzorg dankbaar misbruik van gemaakt, vanwege ons aanhoudend verzet

tegen hun zeer ondemocratisch, oppermachtig, bureaucratisch beleid.

Dan kan het gebeuren dat ook gemeenten het contract zonder

hoor/wederhoor/waarheidsvinding intrekken.

Dan kan het gebeuren dat wij 'n prachtige plek hebben voor kinderen en we

gebeld worden voor kinderen in nood, maar nee moeten zeggen.

þÿ% 

Wij zijn blij met de stapels spontane verklaringen van o.a. vele volwassen

pleegkinderen, andere betrokkenen, en ook vele dorpsgenoten, die écht weten

hoe het bij de Heykeshoeve is.

Wij hebben de inspectie direct na die brute razzia's in juli om 'n onderzoek

gevraagd. Wij blijven hopen en misschien is het 'n illusie, dat deze inspectie
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onpartijdig en respectvol handelt en er brieven en andere documenten niet

zomaar verdwijnen, zoals bij 'n ander mondig gezinshuis en de belastingdienst.

Wij stellen alles in het werk om onze prachtige Hoeve te behouden, en hoe

dan ook gaan we onze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden

doelstellingen, kinderen en dieren, voorzetten. We zullen het NIET opgeven!

Samen met vele andere slachtoffers van Jeugdzorg hebben we deze maand ' n 

gesprek gehad op het ministerie van VWS, waar al veel zorgen zijn neergelegd.

, jeugd en gezinsprofessional SKJ.

 

www.heykeshoeve.nl

 1 februari 2021
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