Dé landelijke vereniging voor bewindvoerders

Beschermingsbewind geeft nieuwe kansen en laat je weer meetellen

‘Schaam je niet en ga aan de slag’
Om anderhalve meter afstand te kunnen houden, spreek ik met Frank en Stefanie af wanneer
zij met de kinderen op de Veluwe zijn. Eerst met Frank op een terrasje in Voorthuizen. Aan
Stefanie stel ik later in de week telefonisch een paar vragen. Het gaf namelijk teveel onrust
voor de kinderen om nu samen af te spreken. Naast een zoon en een dochter heeft Stefanie
twee jaar geleden samen met Frank een dochter gekregen.

Hulp
Frank komt uit een warm nest en zijn ouders hebben veel voor hem over. En dat was ook zijn geluk
omdat het anders wel eens fout met hem had kunnen aflopen. “Toen mijn ex en ik uit elkaar gingen,
was ik daar ondersteboven van”, vertelt Frank. “Los van dat verdriet kon ik vanwege een
knieblessure ook niet meer voetballen. Ik was semi-prof en moest dat opgeven. Door al die ellende
maakte ik de post niet open, betaalde geen rekeningen meer en dronk teveel. Ook de drukte in
mijn hoofd werkte niet echt mee om in balans te komen. Mijn ouders sprongen steeds wel bij om
mij te helpen, maar op een gegeven moment was het voor mij ook duidelijk: Ik heb hulp nodig!”
Positieve stappen
Om zijn leven weer op de rit te krijgen, volgde een opname in een kliniek en kreeg Frank op eigen
verzoek een bewindvoerder om zijn financiën op orde te krijgen. In de kliniek leerde hij van de
drank af te komen. Dat viel niet altijd mee. Wanneer merkte je dat het moeilijk werd?: “Tijdens tvreclame van bier bij voetbalwedstrijden of als de zon schijnt en mensen op een terras zitten met
een biertje. Maar gelukkig ligt dat nu achter me.” Zijn vriendin Stefanie en de kinderen spelen daar
zeker ook een belangrijke rol in. Zij vertrouwen Frank en dat wil hij niet kapot maken.
Frank leerde Stefanie kennen in de kliniek. Ze werden verliefd. Waren jullie niet bang dat één van
jullie het niet vol zou houden toen jullie gingen samenwonen? “Het pakte goed uit”, vervolgt Frank.
“We kunnen elkaar goed ondersteunen en dat geeft vertrouwen.” De laatste jaren maakt het gezin
een stijgende lijn door. Beiden hebben werk, een eengezinswoning, geen schulden meer en hun
relatie is stabiel.

Luisterend oor
Het verhaal van Stefanie over haar jeugd en de periode daarna is verre van plezierig. “In mijn jeugd
heb ik vervelende dingen meegemaakt. Het was toen ook niet veilig. Dat gevoel werkte denk ik
door toen ik ouder werd en aan de drugs raakte. In de kliniek -waar ik ook Frank ontmoette- kreeg
mijn leven weer een positieve wending en dat is nu nog steeds zo”, vertelt ze enthousiast. En dat
enthousiasme klinkt ook door als ze over haar werk vertelt in de Thuiszorg. “Mensen zijn blij als je
komt. Zeker in coronatijd toen eenzaamheid op de loer lag. Een luisterend oor is dan zo belangrijk.
Normaal werk ik 23 uur per week. Maar in die tijd waren meer handen nodig in de zorg. Ik ben twee
weken extra gaan werken, maar meer lukte thuis niet met onze drie kinderen. Die vragen ook
aandacht.” Al vertellend komt het gesprek op de levenservaring van Stefanie. “Het is zo belangrijk
om te horen als je jong bent wat drugs met je kunnen doen. Als ervaringsdeskundige zou ik in de
toekomst mijn verhaal willen vertellen op scholen om de jeugd hiervoor te waarschuwen.”

Stephanie en Frank nu (grote foto) en tien jaar geleden (inzet)

200 meter tekort
Als bezorger van een supermarkt rijdt Frank het hele land door. Hij heeft plezier in zijn werk en een
vast contract. Elke werkdag begint hij om 05.00 uur en is om 14.00 uur klaar. Dan gaat hij op de
brommer naar het werk van Stefanie om hun auto op te halen. Want de kinderen zitten op twee
verschillende scholen (speciaal onderwijs) en kunnen niet alleen naar huis. Taxivervoer zit er niet
in, want ze wonen in totaal 200 meter te dichtbij! In maart zouden ze via school ondersteuning
krijgen voor de kinderen. Maar, corona gooide roet in het eten. Na de zomervakantie wordt dit nu
opgepakt. De jongste dochter gaat naar het kinderdagverblijf voor vier dagen in de week.

Rust
Binnen het gezin beheert Stefanie het leefgeld. Ze zoekt uit waar de aanbiedingen zijn, wat wel of
wat niet gekocht kan worden. Frank en Stefanie willen op hun eigen verzoek onder bewind blijven.
Dit geeft voor beiden financiële rust en geen stress. Ze zijn ook zeer tevreden over hun
bewindvoerder. Zo werd uitgezocht hoe de kinderen op zwemles konden zonder extra kosten. Ook
werd een beroep op de Linda-foundation gedaan voor wat extra’s in de dure decembermaand. En,
als er wat is, kunnen ze altijd bellen. Om haar hoofd leeg te maken, is Stefanie begonnen met
skeeleren in de vroege ochtend. En op zondag loopt ze regelmatig met haar moeder met wie het
contact inmiddels is verbeterd.
“Of we nog een advies hebben voor de lezer? Durf om hulp te vragen en praat met de mensen, die
je het meeste na staan. Als we dat niet gedaan hadden, hadden we het echt niet gered. Dus,
schaam je niet en ga aan de slag!”

Wil je reageren op dit verhaal? Stuur een mail naar secretariaat@nbpb.nl.
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