
 

 

De Kinderombudsman gaat in gesprek met kinderen 

Wat als een van je ouders erg ziek is, een beperking heeft of verslaafd is?  

 

Hoi! Mijn naam is Margrite Kalverboer en ik ben de Kinderombudsman.  

Maar je mag me ook de Kinderombudsvrouw noemen. Wat dat betekent?  

Ik kom op voor de rechten van kinderen en jongeren in Nederland.  

Als je vader of moeder erg ziek is 

Het is moeilijk als je vader of moeder erg ziek is. Te ziek om voor jou te zorgen 

bijvoorbeeld, of te ziek om samen leuke dingen te doen. Of zo ziek dat ze veel 

pijn hebben, of verdriet. Ook is het moeilijk als je ouders verslaafd zijn, zoals 

aan drank of drugs. Of als ze psychisch ziek zijn, of een verstandelijke beperking 

hebben. Ik begrijp dat kinderen zich dan soms verdrietig of boos voelen, of 

bezorgd zijn of het wel goed komt. Ik vind dat er meer aandacht moet zijn voor deze kinderen. Op 

scholen, en ook bij dokters en de jeugdhulp. Want deze kinderen hebben zorgen die kinderen niet 

horen te hebben.  

Wat heb jij nodig? 

Ik wil graag van jou horen hoe het is als je vader of moeder zo ziek is. Hoe kunnen andere 

volwassenen of andere kinderen je dan het beste helpen? Met een groep kinderen en jongeren die 

hetzelfde hebben meegemaakt gaan we daarover praten. Want als ik van jullie weet wat kinderen 

nodig hebben, kan ik proberen de hulpverleners en de scholen in beweging te krijgen. Dat kan 

verschil maken voor kinderen die in de toekomst in deze situatie zitten.  

Praat je mee? 

Ben je tussen de 12 en 23 jaar en herken je dit verhaal? Dan ben je van harte welkom. Het gesprek is 

op woensdag 5 juli 2017, van 14.30-16.30 uur bij de Kinderombudsman in Den Haag. Meld je je dan 

aan bij mijn collega Merel Baracs op 070-8506 959 of via merel.baracs@dekinderombudsman.nl ?  

Ik hoop je te zien op 5 juli! 

Margrite Kalverboer 

de Kinderombudsvrouw 

 



 

 

 

Meer weten over de Kinderombudsman?  

Je kunt bij de Kinderombudsman terecht met vragen of klachten als iemand zich niet aan de 

kinderrechten houdt: bijvoorbeeld de overheid, scholen, jeugdzorg of ziekenhuizen. We kunnen dan 

meedenken over een oplossing.  

Wil je meer weten over de Kinderombudsman? Kijk eens naar dit filmpje 

https://youtu.be/CBSTQRkV_gs of ga naar onze website www.dekinderombudsman.nl.   

Kinderen hebben rechten 

Wist jij dat kinderen ook rechten hebben? Die staan in het Kinderrechtenverdrag. Dat is een stapel 

afspraken over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. Het gaat over school, opgroeien en 

ouders. Maar ook over kindermishandeling, gezondheid en vluchtelingen. Bijna alle landen hebben 

beloofd zich aan die afspraken te houden. En Nederland dus ook. De Kinderombudsman bewaakt in 

Nederland de kinderrechten. Mijn team en ik praten in het hele land met kinderen om hun mening te 

horen 

Praktisch: over de bijeenkomst 

Op 5 juli gaan 10-15 kinderen en jongeren tussen de 12 en 23 jaar in gesprek met medewerkers van 

de Kinderombudsman. Volwassenen die met de kinderen meekomen kunnen met elkaar in gesprek 

in een andere ruimte. Reiskosten van de kinderen worden vergoed op basis van kosten voor OV 

tweede klas. Locatie: de Kinderombudsman, Bezuidenhoutseweg 151 in Den Haag.   

 

https://youtu.be/CBSTQRkV_gs

