
Na een onverwachte zwangerschap 
beviel Simone Nijhoff (19) uit 
Kesteren in december van gezonde 
en goedlachse dochter Leah. Toen 
ging de knop om: “Vroeger zei ik 
overal ja en amen op, maar nu neem 
ik mijn eigen verantwoordelijkheid 
en wil ik alleen het allerbeste voor 
Leah. Zij is mijn alles.”

“Toen ik zestien was, viel ons gezin 
uiteen door de scheiding van mijn 
ouders. Ik woonde een tijdje bij mijn 

moeder in Opheusden, maar toen 
liep ik weg en ging ik op mezelf 
wonen. Na een tijdje in Zeeland te 
hebben gewoond, ging ik mijn familie 
missen. Ik zocht weer contact met 
mijn ouders en ging bij mijn vader 
wonen. Ook met mijn broertjes en 
zusje heb ik goed contact." 

OPLEIDING
“Ik kreeg hulp van Jeugdbescherming 
om een opleiding te beginnen. Eerder, 
toen mijn ouders uit elkaar gingen, 
was er geen geld voor boeken en 

moest ik stoppen met mijn opleiding. 
Ik stond op het punt weer te 
beginnen toen onverwachts bleek 
dat ik zwanger was. Toen was het 
gedaan met de opleiding.”

VERANTWOORDELIJKHEID
“Mijn ex-vriend, Leah’s vader, was 
toen 27. In het begin ging het goed 
tussen ons. Ik zou uit huis gaan 
en op mezelf gaan wonen, maar er 
was stress of het huis wel klaar 
zou zijn voor Leah’s geboorte. Op 
langere termijn zouden hij en ik 
gaan samenwonen, als ik werk had 
en weer naar school ging. Het ging 
echter steeds slechter tussen ons. 
Ik durfde nooit nee te zeggen en 
dat was hij ook gewend. Nadat 
Leah was geboren, veranderde dat. 
Ik heb tegen mezelf gezegd: ‘Nu 
ga je nee leren zeggen, want als 
je een kleine hebt, moet je eigen 
verantwoordelijkheid nemen.’ Toen is 
het uitgegaan. 
Ik voed Leah zelf op. Ik ben sterk 
genoeg om dat alleen te kunnen. Er 
is weinig contact met haar vader; elk 
weekend gaat Leah één dag naar hem 
toe. Ik denk dat het zo beter is.”

HULPVERLENING
“Ik dacht dat ik het wel alleen 
kon, maar ik was zwanger en wilde 
eigen onderdak. Het was chaos in 
mijn hoofd, want bij mijn vader in 
huis was het te klein om daar te 
kunnen blijven. Mijn broer kende 
een jongerenwerker van Mozaïek 
welzijnsdiensten, Ralf Reinders. 
Die gaf mij het nummer van Margo, 
zijn collega. Zij heeft me vanaf 
het begin geholpen. Daar ben ik 
blij mee, anders had ik het denk 
ik niet gered. Ze is meegegaan 

naar alle gesprekken met de 
gemeente, woningcoöperatie en 
advocaat. Jeugdbescherming maakte 
ondertussen een zorgmelding bij de 
gemeente, voor als ik het niet zou 
redden met het huis. Om de hulp 
van Margo heb ik zelf gevraagd; 
Jeugdbescherming is erbij gekomen. 
Margo en ik vertrouwen elkaar en 
praten met elkaar. Met andere 
hulpverleners had ik dat minder.”

AAN DE WEG TIMMEREN
Margo vertelt: “We zaten in een 
sneltrein, want Simone zou in 
december bevallen. We hebben 
het net gehaald. Simone heeft 
een jongerenwerker en Leah 
Jeugdbescherming. En Leah doet 
het geweldig! Ze is een lieve, 
vrolijke baby van bijna zes maanden. 
Simone timmert ook flink aan de 
weg: ze verzorgt de baby, runt het 
huishouden, is verwikkeld in een 
rechtszaak, bouwt een nieuw netwerk 
op en onderhoudt contacten met 
Jeugdbescherming en de psycholoog. 
Ze ziet steeds meer in dat ze het 
voor Leah doet. Het is belangrijk 
dat proces samen door te maken. 

Natuurlijk mag je twijfels hebben.” 
Simone: “Ik wil een goede en sterke 
moeder zijn die alles aankan. Alles 
is op de rit. Als Leah straks naar 
school gaat, kan ik weer werken en 
leren. Het is een lastige situatie, 
maar we komen er ook wel weer uit. 
Altijd blijven lachen, dan komt het 
goed. Het gaat niet vanzelf, maar je 
leert er wel weer van door veel zelf 
te regelen.”
 

Door Rob Benschop

ALTIJD BLIJVEN LACHEN, 
DAN KOMT HET GOED!
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Simone is tienermoeder
IK NEEM MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

“Erg indrukwekkend, Simones weg 
hiernaartoe. Mooi om te zien hoe 
een jongerenwerker zo adequaat 
hulp kan bieden. Simone woont nu 
gelukkig veilig en keurig. Wat een 
uitdagingen heeft ze. Simone is 
sterk, komt voor zichzelf op en is 
trots op haar baby: Leah, mama is 
zo blij met jou!” 

ROB BENSCHOP 
wethouder 
gemeente Neder-Betuwe



DOWNLOAD

DOWNLOAD

Reageren? Like ons en ontvang een 
Krachtenbundel om cadeau te doen! 

 BEZOEK FACEBOOK

DEEL DE VERHALEN!

ONTDEK HET GEHEIM 
ACHTER DE KRACHTENBUNDEL!

Ontvang alle 
weetjes! 

Download de 
wijzer:

MEER VERHALEN LEZEN?

Selecteer alle verhalen die jij wilt lezen!

ZELF OP PAD VOOR 
DE KRACHTENBUNDEL?

DOWNLOAD

Ontmoet mensen in hun eigen  
omgeving en haal hun verhaal op. 
Ervaar zelf hoe waardevol dit  
is en krijg op een bijzondere manier 
inzicht in Kracht! Bel Marieke

IS HÉT COMMUNICATIEBEDRIJF 
met professionals die weten hoe het is om 
te leven en werken met een beperking

MET EEN MAATSCHAPPELIJK MISSIE 
om kwetsbare mensen in hun kracht te zetten 
bij zorg, werk en participatie!

OM SOCIALE WINST TE MAKEN VOOR IEDEREEN 
zo zet Reëlle in alle opdrachten 100% gegarandeerd  
mensen met een beperking aan het werk.

REËLLE

http://bit.ly/14Y16fw
http://on.fb.me/1d5u68x
http://bit.ly/vertelwijzer
http://bit.ly/13HpJ0s
http://www.reelle.nl



