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         Delft, 17-06-2011 

Geachte  heer  en mevrouw  

Hartelijk dank dat u en uw collega s ons konden opvangen voor een gesprek met het AKJ op 16-

06-2011 bij u op het bureau. Ik ben van mening dat dit  gesprek de samenwerking met elkaar   

transparanter maakt.  

Bijgaand doe ik u toekomen  mijn wensen over hoe ik mijn bezoekdagen met mijn kinderen het 

liefs zou willen  zien. In gedachten genomen over het feit dat zij na bezoek van mij, zich  enkele 

dagen des georiënteerd zijn emotioneel heb ik het volgende bedacht.  Voorlopig , omdat er 

zoveel spanning heerst omtrent de aflopende zaak zou ik 1bezoekdag  per maand willen 

handhaven en dit voor een drie uurtjes, hierbij denk ik aan vrijdagmiddag vanaf 13:00 uur ( elke 

einde van de maand.) Ook ben ik van mening dat hieraan een activiteit gekoppeld zou moeten 

worden om zo afleiding te creëren voor de overenthousiaste sfeer. Wat hierbij ook  zou  helpen 

is het feit dat de  pleegmoeder niet de hele tijd bij het bezoek aanwezig is, dit zou hooguit de 

eerste tien minuten kunnen zijn voor de overbrugging.  

Tijdens  het bezoekuur in het speelkamer van het LJ&R  heb ik het gevoel dat ik niet over 

serieuze dingen mag praten, hiermee doel ik op  de situatie hoe die nu is. Maar tijdens het 

gesprek op 16-06-2011 gaven mevrouw  en meneer   aan dat ik mijn 

energie niet moest stoppen in het bevechten van deze zaak, maar het moet aanvaarden dat zij  

nooit meer bij mij komen  wonen, en ik het feit zou moeten accepteren om moeder op afstand te 

zijn. Daarom zou ik graag mijn kinderen het een en ander willen uitleggen/vertellen zodat zij 

hier ook vragen over kunnen stellen en deze situatie een minder gevoelige onderwerp hoeft te 

zijn (dit uiteraard in goed overleg .) Hierbij  kunnen  de gezinsvoogden en de pleegmoeder en 

ook aanwezig zijn.  

In afwachting van jullie reactie, verblijf ik   

 

Met vriendelijke groet, 

MC  Kruizinga    

 

  




