
                         

Nieuwsbrief mei 2019.

- Gouda, 9 mei 2019

Beste ouders, donateurs en belangstellenden,

HUISKAMERGESPREKKEN

Elkaar ontmoeten en spreken in een informele sfeer. Iets delen van je grote verdriet, je eenzaamheid, je spanning.
Dit kan leiden tot beter onderling contact want je zit toch veel in je eigen cocon, je eigen huisje. En daar moet je echt
uit, wil je ook maar iets verbeteren in je zo ontze end nare  situa e van: KINDEREN KWIJT .
We zijn allemaal slachtoffers van slechte systemen en dubieuze organisa es. Daarom: werk samen-alleen redt je het 
niet.
Meld je aan bij DutchChild (0620673029) en we kijken samen of er iemand anders is bij jou in de buurt, iemand 
anders ook in grote nood. Jij kent toch ook deze cijfers: in elke gemeente gemiddeld 50 kinderen uithuis geplaatst 
( dat betekent in Lutjebroek 3 of 4, maar in Ro erdam wel 1000 !).

MEDEWERKERS GEVRAAGD
Je verantwoordelijkheid nemen en dan fijn samenwerken met andere ouders.
Willen VECHTEN voor de kansen van uithuisgeplaatste kinderen.
Vechten voor een betere jeugdzorg in Nederland.
Praat mee. Denk mee. Doe mee.
Op een serieuze manier. NIET op de manier van al die ( 20?) Facebookgroepen met al die schreeuwers en 
scheldpar jen.
Doe mee: 22.000 kinderen en ouders hebben dringeld hulp nodig voor hun veiligheid, zekerheid, hoop voor een 
betere toekomst dan bij vuige Jeugdzorg.

MEDEWERKER AF
Vanaf oktober 2018 was hij ac ef medewerker bij Dutch Child Center en hield zich naast hulp aan enkele ouders 
bezig met een no e " Voogd is geen voogd ".
Uit deze no e zou moeten blijken dat in vele of in alle gevallen een voogdij-instelling als Jeugdbescherming of WSG 
of LDH niet belast KAN zijn met de voogdij. Omdat een voogd een natuurlijk rechtspersoon moet zijn in de 
opva ngen van het Burgerlijk wetboek. De voogdij zou daarom niet kunnen worden toegewezen aan een instelling?
" Voogd is geen voogd " zullen we verder brengen bij meerdere rechtskundigen.
We bedanken deze vader en wensen hem veel sterkte met die dreigende ingrepen als uithuisplaatsingen van 
kinderen. Het blij  heel eigenaardig en bedroevend slecht om ineens niets meer van je te laten horen- ook niet naar 
die andere ouders......

EUROPEES VERDRAG RECHTEN MENS-E.V.R.M.
Met veel stelligheid hoor je beweren dat er toch een Europees Verdrag is!
Nu blijkt uit een antwoord van de Europese Commissie in Den Haag dat het E.V.R.M. een overeenkomst is van de 
Raad van Europa en dat is helemaal geen EU-instelling ( EU=Europese Unie).



Zie het antwoord van dhr. Noordhoek van die E.U. vertegenwoordiging in Den Haag. ( bijlage )
we wisten die al veel langer: bepaalde verdragen worden veel genoemd, maar hebben GEEN geldigheid in Nederland
omdat ons land wel hee  erkend, maar NIETS hee  ondertekend/ is overeengekomen.
Iets om nader uit te zoeken en om later op terug te komen.

GELD GEVRAAGD: WE BLIJVEN HET VRAGEN

Geld gevraagd voor:
reiskosten -huisbezoek ouders in nood
telefoonwerk -ouders aan de lijn
folders, flyers, overzichten
site en webmaster
hulp aan ouders.

Wilt u A.U.B. bijdragen om iets te doen aan de nood bij 22.000 kinderen en hun ouders!
Met een mooie gi  op NL06INGB0007014855  TNV S ch ng Dutch Child Center te Gouda
Dit jaar is nog tenminste € 1000 nodig voor ac es, inzet, huip, site. DANK !

ST. Dutch Child Center
-

                            

  RSIN nummer: 8557.97.630 

[E] info@dutchchildcenter.nl   [A] Kaagwerf 42, 2804 MT  Gouda   [T] 0620673029



BIJLAGE

From: Jochem.noordhoek@ec.europa.eu
Date: Thu, May 2, 2019, 10:30 PM
Subject: RE: zie bijlage s.v.p.
To:  dutchchildcenter@gmail.com

Geachte heer of mevrouw,

Dank voor uw e-mail.

Vriendelijk zou ik u willen verzoeken om uw vraag met betrekking tot uw zorgen over de structuur van de 
Nederlandse jeugdzorgstelsel nader toe te lichten aangezien jeugdzorg niet onder de bevoegdheden van de 
Europese Commissie valt maar onder die van de lidstaat Nederland.

Eveneens valt het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) niet onder de bevoegdheid van de 
Europese Commissie aangezien het geen verdrag van de Europese Unie is maar van de Raad van Europa (let op, dit is
dus geen EU-instelling en niet te verwarren met de EU-instellingen Europese Raad en de Raad van de Europese 
Unie). Voor meer informa e over het EVRM verwijs ik u gaarne naar de onderstaande Raad van Europa website met 
betrekking tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens:

h ps://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/dut&c

Met vriendelijke groet, 

Jochem Noordhoek 

Europese Commissie 
Vertegenwoordiging in Nederland 
Korte Vijverberg 5 - 6 
2513 AB DEN HAAG 
Postbus 30465, 2500 GL  Den Haag 
Telefoon: centrale 070-3135300
Internet: h ps://ec.europa.eu/netherlands/home_nl
E-mail: comm-nl-den-haag@ec.europa.eu


