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Het begint bij luisteren
FOTO RODNEY KERSTEN

Kinderen en jongeren weten De Kindertelefoon te vinden! Er zijn nou eenmaal problemen of vragen die je niet zo makkelijk
met je ouders, je beste vriend of je mentor
durft, kunt of wilt delen. Omdat het moeilijk
en verdrietig is, of misschien juist een
beetje gênant. Maar je zou er wel graag in
vertrouwen met iemand over willen praten.
Dáár is De Kindertelefoon voor.
In 2016 registreerde De Kindertelefoon
in totaal 242.355 gesprekken via chat en
telefoon. Dat is ruim 40.000 geregistreerde
gesprekken méér dan in 2015. Meer dan
750.000 bezoekers gebruikten onze website www.kindertelefoon.nl en waren samen
goed voor 4.730.556 pageviews. Zo’n 80%
van die pageviews betrof ons forum, waar
jongeren ervaringen uitwisselen.
De Kindertelefoon is beschikbaar voor
ieder kind in Nederland, ongeacht waar hij
of zij woont. De contacten zijn anoniem,
het gesprek altijd in vertrouwen en de

woonplaats van het kind is niet bekend.
Niet voor niets besloot de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2014 om
ondanks decentralisatie in de Jeugdzorg,
de financiering van De Kindertelefoon
juist landelijk te regelen. Met een landelijk
bureau en zeven locaties in het land is
de dienstverlening en beschikbaarheid
gewaarborgd. Helaas is in de zomer van
2016 duidelijk geworden dat deze centrale financieringsvorm vanaf 2018 niet zal
worden voortgezet. Hoe het verder gaat,
is bij verschijning van dit jaaroverzicht nog
niet bekend.
Wij wachten daar niet op, ondernemen
actie en gaan dóór. Want ook in 2017 en
daarna zullen weer meer kinderen ons willen bereiken via telefoon, chat en website.
Intussen blijven wij doen waar we voor zijn:
luisteren naar wat zij ons willen vertellen.
Erik Ott, directeur-bestuurder
Stichting De Kindertelefoon
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abIgail, 13 jaar
Luisteren is voor mij gehoord en
begrepen worden.
Bij de Kindertelefoon denk ik
aan… een nummer dat je kunt bellen
in noodsituaties.
‘Bijna vijf jaar geleden gingen mijn
ouders scheiden. Mijn vader heeft
veel tegen mij gelogen en kwam vaak
niet of te laat opdagen. Zonder iets te
zeggen was hij opeens twee jaar lang
spoorloos verdwenen. Hij nam geen
contact op met mij en mijn zusje, dat

maakte me verdrietig. Toen ik hoorde
dat hij in Engeland zat, voelde het
alsof ik een stuk vuil voor hem ben.
Ik was boos en wilde hem niet meer
zien. Met mijn moeder praatte ik over
alles, zij kan goed luisteren. Op de
basisschool had ik een lieve juf en
nu heb ik twee mentoren met wie
ik praat. Ook ga ik naar een fijne
psycholoog.
Het is belangrijk dat mensen naar
je luisteren, want dan kunnen ze
misschien iets doen aan jouw pro-

blemen. Door te praten word ik ook
minder verdrietig.
Ik heb mijn vader een brief geschreven dat ik hem niet meer wil zien.
Dat is nu bijna drie jaar geleden. Hij
is mijn vader, maar zo voelt het niet.
Een vader is een leuk iemand op wie
je kunt vertrouwen. Ik kon helaas niet
op hem rekenen. Ik heb ook bij de
kinderrechter uitgelegd waarom ik
mijn vader niet wil zien. Ze denken
dat mijn moeder er misschien achter
zit, maar het is mijn eigen beslissing!’
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