
St. Écht Scheiden Zonder Schade

Geachte raadsleden, wethouders en eenieder die ten dienste van de bevolking zou 
moeten staan,

Afgelopen zaterdag (19-09-2020) stond in De Telegraaf wederom de noodkreet "gemeenten 
blut"

IS DAT ZO?!

Diverse malen hebben wij u aangeschreven en u bewust gemaakt van het feit dat inmenging van 
een door hen zelf toegegeven (bewust) handelingsonbekwame
jeugdzorg Z ieugdbeschermingsketen. een kostbare en nodeloze zaak is en hoort te stoppen.

Wii hebben gewezen op een totale ontsporing als gevolg van laakbaar handelen door juist die
instanties. die het beste met ons voor zouden moeten hebben.

Hoe kan het zijn dat daar het budget aan opraakt?! En er daardoor gekort wordt op 
buurthuizen, bibliotheken, sportplekken, waar kinderen even kunnen ontsnappen aan 
hun dagelijkse werkelijkheid?

Terwijl er zoveel jongeren. die echt hulp nodig hebben. de juiste zorg wordt ontzegd?

Wordt het niet tijd eens goed te kijken naar de uitgaven? Naar. wellicht. de onderlinge belangen.
de bestuursfuncties, de 'kringen' waar bepaalde wethouders zich begeven?

Wordt het niet tijd om orde op zaken te stellen. wetende dat al die trajecten. die bakken met
geld kosten (ons belastinggeld). tot niets leiden?
En dat 'niets' is een understatement. al deze trajecten. die de gemeente inkoopt. zijn bewezen 
traumatisch en dus contra productief.

Zeker nu onafhankelijke onderzoeksjournalisten van Follow The Money met een schokkend
rapport zijn gekomen over ons verkwiste belastinggeld met de titel: Het moeras jeugdzorg: waar
blijft het geld? Jeugdzorg is dus zelf een probleemkind!

Is het niet uw taak. gemeente raadslid. om uw gemeente aan te sporen mee te werken aan het
onderzoek van FTM? Wilt u niet weten waaraan ons belastinggeld wordt uitgegeven? En of die 
uitgaven effectief besteedt worden?

"Terwijl kinderen met lichte problemen een overdosis hulp krijgen, komen kinderen met 
meervoudige problemen steeds moei/ijker aan passende hulp. Per 1 augustus sloten de deuren 
van de Hoenderloo Groep volgens planning."
(bron: Margot Smolenaars. FTM; Jeugdzorg is zelf een probleemkind)

Stichting Echt Scheiden Zonder Schade. Zaltbommelstraat 40, 5036XJ Tilburg

KvK 75287048 ^ IBAN nummer: NL69 BUNQ 2036 2921 78 ^ BIC nummer: BUNQ NL2AXXX



St. Écht Scheiden Zonder Schade

Maak korte metten met de zogenaamde drana/dwana trajecten. Zet een grote streep door al die
trajecten. Dat kan, dat moet. Al dit soort interventies druisen in tegen de Rechten van de Mens 
en Het Kind.

Wederom is dit bericht bedoelt om u aan te sporen om het juiste te doen.

Op zich is er geen ontkomen meer aan, daar wij de ouders informeren en voorlichten. Alles wat 
plaats vindt in het vrijwillig kader hoort een verantwoorde ouder te beëindigen of te weigeren. 
Blijft de gemeente echter ouders en kinderen dwingen gebruik te maken van contra productieve 
'zorg', dan gaat de gemeente voorbij aan het ERVM en het IRVK. Aansprakelijkheid kan niet 
uitblijven.

Wij roepen ouders en kinderen (!) op om gebruik te maken van hun spreekrecht ten aanzien van 
de gemeenteraad. Het is niet alleen ons belastinggeld dat verkwist wordt, deze waanzin 
is traumatisch en contra productief. Er wordt ons groot onrecht aangedaan! Talloze 
verantwoorde ouders worden buitenspel gezet. Juist door de instanties en professionals die het 
beste met ons voor zouden moeten hebben! De maatschappelijke gevolgen zijn schokkend.

U kunt dit stoppen door een streep te halen door alles wat door de jeugdbeschermingsketen 
wordt aangeboden, met name op 'scheidingsgebied'. Als het al ergens thuis hoort, is het in een 
vrijwillig kader, dus ook de kosten voor degene die er behoefte aan heeft, maar dan niet dat ex 
en/of kinderen dit ook aan moeten gaan. Parallel ouderschap maakt dat mogelijk!

U gaat miljoenen uitsparen en een gelukkigere burger ervoor terug krijgen.

Vriendelijke groet,

Annemarie van Mackelenbergh 
Voorzitter
Stichting Écht Scheiden Zonder Schade 
E: avmackelenberah@herkenouderverstotina■nl
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