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KINDEREN DIE JE BIJBLIJVEN

HOE KAN IK
dit mannetje redden?
Als je langer in de kinderopvang werkt, zijn er zoveel kinderen ‘door je handen’ gegaan.
Elk kind met een eigen verhaal. Van sommige kinderen blijft het verhaal nog lang in je
hoofd hangen. Misschien vraag je je af: wat zou er van dit kind geworden zijn? Hebben
we het wel goed gedaan? Vragen waar je meestal geen antwoord op krijgt. Bij het lezen
van deze verhalen herken je misschien iets van je eigen ervaringen.
In dit nummer: het verhaal van Marcello (niet zijn echte naam).
JAAR
VAN 2 TOT 4
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et is een spoedplaatsing, een peuter van ruim drie jaar.
Moeder valt me zowat in de armen als ze hoort dat hij
kan komen: ‘Meid, wat ben ik blij met jou!’ Ik krijg een
warm gevoel. Ze waarschuwt: ‘Hij kan wild zijn hoor’, maar ik
lach. We zijn wel wat gewend hier. Marcello is hartveroverend:
een stevige peuter, haartjes stijf van de gel, in een te klein blauw
trainingspak.

SCHRIKKEN
In de peutergroep stort hij zich op het speelgoed, alsof hij meteen gewend is. Aan tafel gaan er met gemak drie boterhammen
in. Maar als we naar de slaapkamer gaan, zie ik hem schrikken.
‘Niet uitkleden!’ Hij kijkt paniekerig om zich heen en blijft
kaarsrecht op de stretcher zitten. Voorlezen, een knuffel, een
liedje… niks helpt. Ik aai hem over zijn rug en voel hoe strak zijn
spieren staan. Ik strijk met mijn hand over m’n hart en neem
hem weer mee naar de groep. ‘Morgen weer proberen’, zeg ik en
we gaan gezellig samen op de bank zitten. Meestal geef ik niet
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zo gauw toe, maar elke keer als Marcello me aankijkt met zijn
grote blauwe ogen, smelt ik.

RARE PLEKJES
Zo gaat het een paar weken door. Als mijn collega een opmerking maakt, schiet ik in de verdediging: ‘Hij moet nog wennen’.
Bij de kindbespreking krijg ik van de coach te horen dat ik beter
wat meer afstand kan houden. De volgende dag brengt mijn
collega de kinderen naar de slaapkamer. Daar hoor mijn naam
roepen, in één tel sta ik op de drempel. Marcello heeft in zijn
broek gepoept. ‘Kom maar…’. Ik pak zijn hand en neem hem mee
om te verschonen. Op zijn billen zie ik rare plekjes, maar ik zeg
niks en trek hem een pyjamabroek aan. Als we samen op de bank
zitten is het weer goed tussen ons.

EVEN SLIKKEN
Bij het ophalen wijs ik moeder op de plekjes. Ze wendt haar
hoofd af en mompelt iets over opa. Ik moet even slikken, de ver-

trouwde sfeer tussen ons is op slag verdwenen, het voelt kil
aan. Zonder afscheid te nemen gaat ze er snel vandoor, de
deur slaat hard dicht. Die nacht droom ik dat ik met Marcello
op de bank zit. Hij heeft zijn pyjama aan en ik lees hem voor.
Dan kruipt hij lachend in zijn bedje, maar door het raam zie
ik iemand naar binnen loeren.
‘Mijn collega’s hebben wel gelijk’, denk ik en besluit om wat
meer afstand te nemen.

DE SPANNING GROEIT
Moeder geeft aan dat Marcello niet meer hoeft te slapen. Met
als gevolg dat hij ’s middags heel moe is en snel geïrriteerd. Hij
gooit met speelgoed naar andere kinderen; ook loopt hij de hele
dag aan zijn billen te krabben, de plekjes worden steeds erger.
Mijn collega dringt er bij moeder op aan om naar de huisarts te
gaan, maar ze krijgt een woedende reactie: ‘Waar bemoeien
jullie je mee?’. Steeds vaker neem ik een vroege dienst; ik ben
bang om ’s avonds alleen te staan als zij hem komt ophalen. Het
lijkt alsof Marcello de spanning voelt, want zijn agressieve buien
in de groep nemen toe.

‘Als we naar de slaapkamer gaan,
zie ik hem schrikken’
beste aanvoelen en hem met veel liefde leren hoe hij zich moet
gedragen. We moeten direct contact zoeken met het consultatiebureau of de huisarts voor die verdachte plekjes op Marcello’s
billen en een oudergesprek plannen.

GOEDPRATEN
Gelukkig komt de lente en kunnen we veel naar buiten. Ik ga met
de kinderen slakjes zoeken in de tuin, ze vinden het prachtig. We
zetten een slak in een bakje en geven hem blaadjes te eten. Opeens kiept Marcello het bakje om en begint keihard op de slak te
stampen. Ik schrik me dood en weet niet zo gauw hoe ik dit in
goede banen moet leiden. Tijd voor de volgende kindbespreking.
Tot mijn verbazing zegt mijn collega: ‘Jij probeert zijn gedrag
alsmaar goed te praten. Je doet de andere kinderen tekort.’ De
coach benadrukt dat we bij onze aanpak één lijn moeten trekken. Ik voel me niet begrepen, volgens mij kan ik Marcello het

TIPS
> Bel bij verdachte signalen altijd voor advies met
Veilig Thuis.
> Vraag hulp aan een collega om spanningen met een
ouder samen aan te pakken.
> Houd van ieder kind, maar laat je niet meeslepen
door je emoties.

VERBINDING VERBROKEN
Moeder heeft een vervroegde oproep gekregen van het consultatiebureau. Ze is doorgestuurd naar de huisarts. Ze gaat niet. Op
een ochtend kan ik het niet meer aanzien met die billen en bel
de huisarts. Bij de assistente stort ik mijn hart uit. Nog geen half
uur later gaat de telefoon. De stem van moeder: ‘Als je dat nog
één keer flikt, dan grijp ik je!’ Dan is de verbinding verbroken.
Trillend blijf ik met de telefoon in mijn hand staan, vanavond
heb ik late dienst… Gelukkig blijft de manager tot sluitingstijd.
‘Ik ben niet bang’, zegt ze, ‘als het echt gevaarlijk wordt, bellen we
de wijkagent. Die helpt ons wel vaker uit de brand.’ Ze vertelt dat
moeder een flinke betalingsachterstand heeft. Ook dat nog. Hoe
kan ik dit mannetje redden? Ik wil hem niet kwijt. Een week later
belt het hoofdkantoor. De uiterste betaaldatum is verstreken. De
opvang van Marcello moet per direct stoppen. Ik kan mijn tranen
niet inhouden; ik vrees én hoop dat hij morgen gewoon voor de
deur staat. We horen er niets meer van. De rust op de groep keert
terug, iedereen is opgelucht. Maar ik mis Marcello, mijn mannetje. Soms droom ik nog over hem. <
(het kind op de foto is niet het kind uit het verhaal.)
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