WAT ZEGGEN OUDERS?
Bron: bronmateriaal (teksten van ouders)
Datum 16/09/2020
Context: Na de nationale lockdown door het Coronavirus vertellen ouders hoe zij dit hebben ervaren
met hun kinderen in de jeugdhulp.
Thema: Corona ervaringen

Hoe hebben de ouders de lockdown wegens Corona ervaren met de jeugdhulp?
Mijn oudste moest alles online doen, maar het programma werkte niet goed. Er ging
iemand helpen, maar nu nog steeds geen hulp gekregen! Mijn kind moest dan wekelijks
om bundels naar school om zijn werk te doen. De jongste zijn internaat werd gesloten,
dus moest ik 5 weken alles zelf doen. Na vijf weken kon hij dan naar de noodopvang.
Maar niemand belde me om te vragen hoe het ging thuis. Er werd veel via zoom gedaan.
Het was niet gemakkelijk zo 5 weken met 2 kinderen thuis.”
De directie belde voor documenten tijdens één van de ontploffingen van de kinderen.
Het is te lang na 5 weken om hulp te krijgen. Als mama sta je op ontploffen, de oudste die
op de jongste moest letten tijdens het winkelen, want ze mochten niet mee. De kinderen
die mekaar niet meer kunnen uitstaan. Kinderen die niks omhanden hebben, zich
vervelen, maar ook niet buiten konden spelen. De speeltuinen waren verboden.
Toen het internaat weer open ging was mijn kind heel blij (eindelijk!). Ik zat in een huis
dat onbewoonbaar was en had het moeilijk omdat we door de lockdown niet naar onze
caravan konden gaan. De school probeerde veel te doen om de kinderen bezig te houden.
Mijn kinderen hebben autisme en het was heel lastig omdat ze af en toe ontplofte.
Het CAW heeft er mij door gesleurd.
De kleinzoon ging af en toe naar de logo en kon ook bellen naar school na de lockdown.
De jongste zoon is 12 jaar (VHPA) Iedereen weet ervan, van mijn situatie, maar niemand
die er iets aan doet. Er moet eerst iets echt serieus gebeuren voor ze helpen! Dat was pas
toen ik ziek werd. Persoons-Verbonden Financiering werd dan uiteindelijk goedgekeurd.
Alles stopt tijdens de lockdown. Die heeft 5 weken geduurd. Over de wachtlijsten heb ik
niets gehoord. Lange wachtlijsten waardoor ouders de moed opgeven.
De directie wist het zelf niet hoe het zat met de noodopvang, omdat de omzendbrieven
voor de school heel onduidelijk waren, moesten ze het zelf nog uitzoeken. Ik wist alleen
dat zorgpersoneel meer kans had op noodopvang.
Via zoom heb ik met het CAW gesproken: als er geen oplossing komt, dan plak ik e (de
kinderen) tegen de muur! .
Via de telefoon kunnen ze ook niet helpen met vragen over pc. Het is moeilijk voor ouders
hoe of at .
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Ik ben blij dat alles weer een beetje normaal is.
We kregen een brief van school over Coronabesmetting. De oudste zoon was in contact
gekomen met corona en was negatief getest. Gelukkig was alles in orde. Ik weet niet wat
ik moet doen als de kinderen terug thuis moeten blijven. Ik heb geen plan.
Familiehulp heb ik 3 weken geleden afgebeld. Ik kan dat financieel niet blijven trekken. Ik
ben bang voor de rekeningen. Dat is sterker dan je denkt.
Momenteel trek ik aan de alarmbel voor de jongste. Ik heb al veel geprobeerd:
stopproject, dagcentrum, het helpt allemaal niet.
Ik moet terug stappen ondernemen voor jeugdhulp, want het is mijn kind of ik die eronder
door zal gaan. Je moet wel weten waar je terecht kunt, maar je moet steeds zelf eerst de
stap ondernemen.
Geen werk, dus geen noodopvang! Als alleenstaande is dit een nachtmerrie! Als ouder
kan je ook niet naar andere ouders gaan, want die zitten niet in je bubbel! Normaal had
ik elke dag contact, maar dat ging nu niet en dat was moeilijk om uit te leggen.
Kinderen met autisme nemen alles letterlijk! Het is moeilijk om duidelijk te maken wat de
maatregelen zijn. Het werd te veel voor de kinderen. Wie mag je knuffelen en wie niet? de
kinderen missen meme en oma. Je ziet of hoort 3 maanden niemand. Leg het maar uit aan
je kinderen! De jongste studeerde, maar ze konden hem geen ondersteuning bieden en
dan op een klein appartementje zitten.
Het moeilijkste was het gebrek aan sociaal contact, andere volwassenen. Ondanks je nog
kinderen in huis hebt. Met n 3 verplicht naar buiten as een moeilijke. Ik ben in al die
maanden 3 keer buiten geweest. Alles viel weg! Met een hond moet je nog verplicht gaan
wandelen, samen met de kinderen? Alleen van thuis naar het park en terug. Maar het is
moeilijk voor de jongsten, omdat ze niet op de speeltuin mochten. Ze zouden de
speeltuinen moeten open gelaten hebben! Het is een uitlaatklep voor kinderen.
Je mocht ook nergens op een bankje gaan zitten. Ik heb het moeilijk met mijn voet, maar
ik kon nergens even gaan zitten.
Caf s waren open, maar een pretpark niet en we hebben een abonnement. Kinderen
begrijpen dat niet. Ook de zwembaden waren dicht. Dat heeft een weerslag op ouders!
daar is niet zo ver over nagedacht!
In Plopsaland werken ze met lijnen, een kind met autisme krijgt een bandje en die krijgt
dan voorrang. Kinderen wachten zoals anders en meestal krijgen we goede reacties van
andere ouders. Het is gemakkelijker voor de kinderen om te begrijpen.
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