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GOUDA. Zwerfiongeren ziin letterliik en figuurliik het
ondergeschoven kindie van de zorg in Eouda. Volgens
de laatste gegevens komen iaarliiks dertig iongeren
voor een bepaalde tiid op straat terecht en werken de

zorginstanties niet goed samen. 
Lï.fffi wAN EIHN ffiffivHffi

Z,werfjongeren in Gouda en onlge-
ving rvorden al jarenlang vau het
kastje naar de muur gestuurd..Eris
nauwelijks crisisoPvang en van
doorstroom naar een rvonin.g is
bijna helemaal geen sprake'

,,Hoog tijd dat hier verandering in
komt," meent Petra van Buren, di-
recteur van ZOG Midden l{olland,
de organisatie die oPkomt voor de

belangen van cliënten uit de geeste-

lijk gezondheidszorg, verslavings-
zorg en maatschaPPelijk oPvang'

Een conferentie maakte onlangs
pijnlijk duidelijk dat er in Gouda en
regio eigenlijk geen weet is van het
aantal jongeren dat noodgedwon-
gen op straat leeft. ,,We zijn Pas
vanaf 2OU gaan tellen omdat er he-
lemaal geen cijfers waren. Met orga-
niaties als Kwintes, Leger des Heils,

de GGD en Jeugdzorg is een werk-
groep opgericht om dit in kaafl: te
brengen. Vorig jaar hebben we 30
r.rnieke persollen getelcl. Dai is

schokkend en mogelijk nog maar
het topje van de ijsberg."
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Een belangrijke oorzaak van het
gebrek aan de juiste hulP voor
zwerfiongeren ligt niet aan het ge-

Anke Huis-
man-Mak:
'Weg met die
leeftijdsgrens
tussen volwas-
senen zorg en
jeugdzorg.'
FOTN PIN4 MUL

brek aan kennis en exPertise. ,,Die
is er voldoende. Het schort aan de

samentvei'king tussen dc organisa-
ties. k:dereen verwijst naar elkaarl'

Van Buren heeft schrijnende ge-

vallen voorbij zien komen. ,,Een
meisje dat dakloos rvas werd pas ge-

holpen toen ze zwanger was ge-

raakt. In een ander geval knvam

hulp pas op gang toen er ook sPrake
was van drugsverslaving. Dat klopt
niet. Je moet die jongeren gelijk
beetpakken, hun'rugzakje' overne-
men en hen tot rust laten komen. Er
moet gewoon geld bij voor de oP-

vang van deze jongeren. Dat is nu
een grote tekortkoming. Scholen en

huisartsen, ik noem ze de Poort-
wachters van de jeugd, hebben ook
een taak in het signaleren van deze

jongeren." Van Buren stelt vast dat
het gat tussen de volwassenenwe-
reld en de jeygdwereld in de zorg te
groot is. Immers, vanaf hun 18de le-
vensjaar vallen jongeren buiten de
jeugdzorg en moeten ze oPnieuw
beginnen met het zoeken naar hulp.

AAN ZET
,,Weg met die die leeftijdsgrens,"
stelt Anke Huisman-mak, fractie-
voorzitter rran ChristetrUnie die de

conferentie over zwerfjongeren be-
zocltt. ,,Dan haken veel jongeren
juist afl'Zij vindt dat de politiek aan

zet is. ,,Het jeugdbeleid valt vanaf
2014, onder de gemeente. Dit najaar
nog moet dit op de agend4 want de

huidige situatie moet beter."
Ook Huisman schrok van het ge-

brek aan samenwerking onder orga-
nisaties. ,,Ze hebben allemaal hun
eigen toko. Ieder gesPrek met een
jongere die geen cliënt wordt, kost
geld. Voor volwassenen is er nood-
opvang bij het Leger des Heils. Ga

daar maar eens zitten als je jong en
zwanger bent. Er moet nog veel ge-

beuren op dit vlak."
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