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Gouda, 02-04-2019

Aan de leden van de Tweede Kamer (+ kopie-brief  aan frac evoorzi ers) 
i.v.m. : DEBAT  OVV inz. ”Forensische zorg” casus moordenaar Michael P.

Geachte Kamerleden,
Duizenden kinderen en ouders wensen dat u “diep geraakt “ bent door de harde lessen over falende 
organisa es en dubieuze professionals n.a.v. die erns ge rapporten van de OVV.

ONTHUTSEND: Zonder valide diagnos ek maar op basis van vermoedens/aannames worden
                            vele duizenden kinderen uit huis geplaatst
                            ( =weggevoerd  van hun ouders en omgeving)
                            Het is bijzonder pijnlijk dat professionals in de Jeugdzorg- aan wie het 
                            uithuisplaatsen van kinderen is toevertrouwd- erns g tekort schieten in de 
                            bescherming van kinderen.
SCHOKKEND:    Naast het feit van dubieuze en toeschrijvende rapportages over kinderen en
                            ouders wordt niet gekeken naar de effecten van een uithuisplaatsing op
                            langere termijn.  Eenmaal uithuis geplaatst- al jd uithuis geplaatst !
                            Er wordt NIET jaarlijks gekeken of kinderen weer naar huis terug kunnen.
ONVOORSTELBAAR: Door een uiterst autoritaire rechtspraak( lees: kinderrechters) worden
                                      95 % van de kinderen toegewezen(lees: gegeven) aan Jeugdzorg.
                                      Kinderen in de macht van Jeugdzorg of WSG : verschrikkelijk
SCHRIJNEND: Vele duizenden uithuisplaatsingen zijn onterecht of dubieus.
                           Vele duizenden kinderen en ouders: getrauma seerd voor hun leven.
                           Vele duizenden kinderen en ouders gaan gebukt onder karige “bezoek-
                            regelingen” van bijv. 1 uur per maand.
                           Tientallen ouders zijn hun kinderen KWIJT door Jeugdzorg: waar zijn ze?
                           Duizenden ouders lijden onder de rannieke macht van voogden/instan es.

Harde lessen voor nu: ons jeugdzorgsysteem is pervers, ingewikkeld, sterk trauma serend.
Minister Dekker  wil geen verdere aanscherping van de diagnos sering en juridisering van de 
Jeugdwet. Dit leidde al en leidt tot vele drama’s. Is dit nog (kinder)recht/kinderbescherming?
Minister De Jonge behoe  geen geld meer te geven aan Jeugdzorg = weggegooid geld. Ontsla de hel  van de 
voogden, benoem per regio systeem(=gezins)therapeuten en voorkom die dure drama sche 
uithuisplaatsingen + pleegzorggelden.

KAMERLEDEN : WILT U ALERT ZIJN OP FALENDE INSTANTIES + MINISTERS.
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