SOMS ZIJN ER PROBLEMEN
IN JE FAMILIE
Met wie kan je praten?

Hier wonen drie gezinnen

Hier zie je drie gezinnen.
In het eerste huis wonen Kees en Marja, met hun zoon.
In het tweede huis wonen Hamid en zijn drie kinderen.
In het derde huis wonen Malik en Sara, met hun zoontje en dochtertje.
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Meestal gaat het goed, soms is er een probleem

De gezinnen wonen bij elkaar in de buurt.
Hun kinderen spelen vaak samen.
De ouders en de kinderen gaan vaak naar het park.
De ouders zijn blij met hun kinderen.
Ze zijn trots op wat hun kinderen allemaal doen.
Maar soms zijn er natuurlijk problemen.

3

Marja en Kees hebben weinig geld

Marja ligt soms de hele dag op de bank.
Ze vindt haar leven moeilijk.
Marja en haar man Kees kunnen geen werk vinden.
Daarom hebben ze weinig geld.
Ze hebben schulden.
Hun zoon kan daarom niet naar de voetbalclub.
Marja en Kees maken veel ruzie.
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Hamid en zijn zoon hebben ruzie

Hamid woont nog niet zo lang in Nederland.
Zijn vrouw is vorig jaar overleden.
Nu moet hij alleen voor de kinderen zorgen.
Zijn zoon is vaak heel boos.
Dan maakt hij ruzie met Hamid.
De zoon van Hamid gaat vaak niet naar school.
Soms komt hij ’s nachts heel laat thuis.
Hamid is bang dat zijn zoon te veel alcohol drinkt, of drugs gebruikt.
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Sara is veel alleen en drinkt teveel alcohol

Sara drinkt teveel wijn.
Ze is vaak bang en gaat bijna nooit naar buiten.
Ze is vaak ziek van de alcohol en is dan nog banger.
Soms zorgt ze niet goed voor de kinderen.
Haar man Malik heeft twee banen, overdag en ’s avonds.
Hij is vaak weg.
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Met wie kunnen de ouders praten?

Op een dag krijgen de ouders een brief.
In de brief staat dat ouders en verzorgers hulp kunnen krijgen.
Bijvoorbeeld als ze schulden hebben.
Of als een kind verkeerde vrienden heeft.
Of als een kind drugs gebruikt.
Of bij andere problemen.
In de brief staat de naam en het adres van de organisatie.
Je kan naar de organisatie toegaan.
Of je kan even bellen en een afspraak maken.
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Kees en Marja willen praten over de schulden

Kees en Marja lezen de brief.
Ze weten niet meer wat ze moeten doen met de schulden.
En er zijn veel formulieren die ze niet zelf in kunnen vullen.
Ze hopen dat iemand hen daarmee kan helpen.
Ze maken een afspraak met de organisatie.
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Hamid wil praten over zijn zoon

Hamid leest de brief.
Hij weet niet dat je in Nederland kan praten met adviseurs.
In het land waar hij geboren is praat je alleen met je familie als je problemen
hebt.
Hamid is bang dat zijn zoon straks wegloopt van huis.
Dat wil hij niet.
Hij wil een keer praten met de adviseurs.
Hij pakt de telefoon en maakt een afspraak.
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Sara wil praten over haar alcohol probleem

Sara leest de brief ook.
Ze wil het beste voor haar kinderen.
Ze wil weer een goede moeder zijn.
En ze wil weer gewoon naar buiten gaan, met de kinderen naar het park.
Ze wil stoppen met wijn drinken.
Sara praat met Malik.
Malik neemt een dag vrij.
Iemand van de organisatie komt op bezoek om te praten.
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Wil jij ook een keer met iemand praten?
Kijk bij jou in de buurt naar organisaties die tips geven aan ouders,
bijvoorbeeld een wijkteam, buurthuis of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Daar kan je een afspraak maken.
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