Rachel gelooft in
het herstel van haar gezin
Factsheet Eenoudergezinnen

Een gevangenisstraf heeft grote gevolgen. Niet alleen voor de gevangene
zelf, maar zeker ook voor zijn gezin. De moeders (in de meeste gevallen is
het de man die vastzit) staan er plotseling alleen voor. Er valt een inkomen
weg, ze zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen en ze
durven vaak niet over de gevangenschap te praten uit schaamte en angst
voor afwijzing. Hoe red je dat?

Gevangenenzorg helpt achterblijvers

Cursussen

Voor de ouder die achterblijft na detentie is weinig
hulp beschikbaar. Gevangenenzorg Nederland heeft
aandacht voor de achterblijvers. Ze kunnen een beroep
doen op onze vrijwilligers. Zij bieden een luisterend oor,
denken mee in praktische situaties en bij vragen rond
(de opvoeding van) de kinderen. De vrijwilliger komt
regelmatig thuis op bezoek. De ouder kan ook chatten
met vrijwilligers of een bel- of mailconsult aanvragen
met onze maatschappelijk werkers.

Onze vrijwilligers krijgen vaak te maken met complexe
situaties. We geven daarom cursussen om hen goed
voor te bereiden. Eenmaal aan het werk worden onze
vrijwilligers deskundig begeleid door maatschappelijk
werkers van Gevangenenzorg Nederland.

Help voor € 900 een eenoudergezin!

Een ouder in detentie, wat betekent dat voor het kind?
Gemis van nabijheid/intimiteit van de gedetineerde ouder;
Gemis van emotionele steun;
Een onrustige thuissituatie, ook door mogelijke financiële problemen en/of
problemen rondom huisvesting;
Een verhoogd risico op het ontwikkelen van psycho¬sociale problemen;
Een verhoogd risico op slechte schoolprestaties;
Het gevoel een dubbelleven te leiden als de detentie geheim wordt gehouden;
Risico op uitsluiting en pesterijen.

“Ben jij straks ook weg?,
vraagt Cody aan mij.
Hij is 5 jaar. Vorige week
is zijn vader opeens
opgepakt.”

We ondersteunden in 2021
48 eenoudergezinnen
60 kinderen onder de 12 jaar
21 kinderen van 13 tot 17 jaar
145 thuiswonende gezinsleden

‑ Rachel, alleenstaande moeder met partner in detentie

“Mijn partner Kevin is weer opgepakt. Hij had zo beloofd dat het niet weer zou gebeuren. Zou hij in de
gaten hebben wat hij ons aandoet? Ik ben met mijn
studie gestopt en gaan werken. Hoe moeten we anders
rondkomen? Gelukkig passen mijn ouders op de kleine
Lara. ‘Waarom ga je niet bij hem weg’, zeggen mijn
ouders. Ik twijfel, het is toch mijn man. Hij zit daar en
krijgt elke dag zijn eten. Wij moeten hier rondkomen,
wie heeft er oog voor ons?”

Help de eenoudergezinnen!
Gevangenenzorg Nederland heeft voor 2022 als
doelstelling om in totaal 175 familieleden van
(ex-)gevangenen te bezoeken, hieronder zijn 48
eenoudergezinnen met thuiswonende kinderen.
De kosten voor ondersteuning van een eenoudergezin zijn 900 euro per jaar.

‑ Nicole, alleenstaande moeder met partner in detentie
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