
--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
DOEN NIET DOEN

ik wil dat zorgverleners alles goed ga niet naar instanties,bureaus of
vertellen en opschrijven en ik wil gebouwen, maar naar een alleen-
alles terug kunnen lezen werkende hulpverlener en zoek

die op
die papieren van en over m' n ouders
wil ik goed lezen: is het wel goed ga niet zitten babbelen op school
opgeschreven bij je interne begeleider of zorg-

coördinator over jouw probleem,
als ik toch een uithuisplaatsing krijg want ze moeten alles doorgeven
dan wil ik m' n ouders vaak zien en aan de instanties
dat is minstens eenmaal per week

als je gaat praten ergens ga dan
bij een probleem met een instantie: niet alleen ; schrijf tevoren op
ga je naar iemand van de wat je wil vragen of weten
gemeenteraad, die zijn de baas
over instanties bereid je erop voor wat je wil

zeggen en denk niet dat iets er
bij bezoek aan je huisarts: wel bij hoort
ga alleen met korte gerichte vragen
ook een huisarts moet alles zorg dat je dingen begrijpt en
doorgeven aan instanties onthoudt en herhaal in eigen

woorden wat er gezegd is
hebben je ouders geen fijne relatie:
kom op voor jezelf en vraag om gebruik Facebook of andere media
openheid en contact met beiden NIET om over je probleem of vraag

te praten

instanties hebben niets te zoeken
bij jou op school ; daarom hoef
je daar niet met ze te praten

voor jou zijn belangrijk:                 

contact    liefde vrijheid eerlijk

plezier spontaan vrij vreugde

zorg zus oom

broer tante

veiligheid

beide ouders

puur geluk family - life

ik ben van beide



DIT MAG NOOIT VAN DE WET EN INTERNATIONALE  VERDRAG RECHTEN KIND IVRK

  ik zie m' n broertje/zus maar eens per jaar
  ik zie een van m' n ouders haast niet
  ik word ziek want ik zie papa/mama niet meer
  maar een uur per maand je ouder(s) zien
  veel gedoe met instanties als Jeugdzorg
  niet slapen en niet spelen bij papa of mama
  niet werken aan contactherstel

heb je hulp nodig of zit je erg met een vraag:

bel DUTCH CHILD CENTER [T]  06-20673029
bel met kindertelefoon [T]  0800-0432
bel met kinderombudsman

amsterdam     [T]  030-2547000 of 0657822738 [M] info@ombudsmanmetropool.nl
den haag                                [T]   0800-8765412    [M] ombudsman@denhaag.nl
rotterdam                                     [T]  0800-234511 [M] info2@kinderombudsmanrotterdam.nl

landelijke ombudsman via een contactformulier     
https://www.nationaleombudsman.nl/
of Postbus 93123   2509 AC Den Haag

zie ook andere websites : https://www.kennisnet.nl/mijnkindonline/
                                          http://www.stopkindermishandeling.nl/

chris kindertelefoon http://www.chris.nl/

NIX18 = niet roken, niet drinken
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