Dé landelijke vereniging voor bewindvoerders

Beschermingsbewind geeft nieuwe kansen en laat je weer meetellen
‘Denk aan je toekomst’
De jeugd van Petra verliep niet prettig. Ze werd uit huis geplaatst, kwam in
pleeggezinnen terecht en trouwde op jonge leeftijd om alles te ontvluchten. Maar de
liefde hield geen stand en eindigde in een scheiding. Toen brak een nare periode voor
Petra aan. Ze was naïef, kreeg schulden en haar toekomst zag ze somber in. Gelukkig
zag ze zelf ook in, dat het zo niet langer ging en zocht ze hulp bij een zorgorganisatie
en een bewindvoerder.
Toekomst
“Zeker in het begin vond ik het moeilijk om hulp te accepteren en eigenlijk vind ik dat nu nog
steeds. Ook is het gewoon lastig om geen zeggenschap over mijn eigen geld te hebben”,
vertelt Petra aan het begin van ons telefonisch interview. “Natuurlijk begreep ik met mijn
verstand dat dit de beste oplossing was om weer op de been te komen. Maar je gevoel is zo
anders. Het was lastig om door te zetten, ik sliep slecht, werd depressief.” Op de vraag wat
haar in deze moeilijke tijd overeind hield, antwoordt ze zeer beslist: “De liefde voor mijn
kinderen om hen een goede jeugd te geven en een betere toekomst! Ik was ondanks die
moeilijke periode me zeer bewust, dat ik voor hen alles in het werk moest stellen om samen
een toekomst op te bouwen.”
ROC
Toen Petra haar eigen huurwoning kreeg in een klein dorp ging het steeds beter. Er kwam
rust en regelmaat in het gezin. De begeleiding van een zorgorganisatie was niet meer nodig
en de bewindvoerder zorgde dat haar financiën stabiel werden. Dat laatste verliep zo
voorspoedig, dat Petra twee jaar geleden via de kantonrechter in de WSNP kwam. Eén van
de eisen van de WSNP is, dat je moet solliciteren. Ze vond een baan, maar de kosten van
de kinderopvang wogen niet op tegen wat zij verdiende. “Het werd me wel steeds duidelijker
dat het meedoen in de maatschappij belangrijk voor mij is en ik denk dat dit ook geldt voor
vele anderen. Dat kan een baan zijn, maar ook vrijwilligerswerk. Maar, een betaalde baan
zou mij wel betere kansen bieden voor de toekomst. Maar helaas zonder opleiding kom je
niet ver.”

Totdat haar schoonzusje vertelde dat een BBL-opleiding in de zorg een mogelijkheid zou
kunnen zijn om verder te komen. Een BBL-opleiding via een ROC betekent vier dagen of
diverse dagdelen per week betaald werk en één dag of dagdeel naar school. En zo is Petra
twee jaar terug begonnen als leerling verzorgde in een woonzorgorganisatie bij ouderen voor
28 uur per week. Het contact met haar moeder is gelukkig weer hersteld en nu Petra werkt,
zorgt haar moeder als gastouder voor haar kinderen.
Corona
De maatregelen van de overheid tegen het Corona-virus
zet alles in een ander licht in deze tijd, ook bij de
woonzorgorganisatie van Petra. “Als team doen we wat we
kunnen voor de ouderen in deze moeilijke tijd. Zeker nu zij
geen bezoek meer mogen ontvangen. Sommige collega’s
zijn helaas omgevallen, maar het samen doen maakt ons
sterk!” Deze tijd zorgt er ook voor dat haar oudste zoon nu
niet naar de basisschool kan. Zoals alle basisschoolkinderen in Nederland moet ook hij thuis huiswerk
maken. Maar dat heeft zo ook zijn voordelen. Petra: “Zo
spijker ik weer aardig wat kennis bij als ik hem daarbij help!”
Advies
Aan het eind van het telefoongesprek vertelt Petra wat haar
advies is voor mensen die onder bewind staan. “Denk aan
je eigen toekomst of die van je kinderen. De weg er naar
toe kan zwaar zijn, maar het geeft zoveel voldoening om
mee te mogen doen in de maatschappij.”

Wil je reageren op het verhaal van Petra? Stuur een mail naar secretariaat@nbpb.nl.
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