
 

Beste Linde, 

We hebben je hier in de arc leren kennen als een moeder die absoluut het beste wil voor haar 

dochter.  Een flinke dochter die voor haar het belangrijkste is in het leven.  Je was zo moedig om zelf 

de stap te zetten en om hulp te vragen, dit kunnen vele mensen van jou leren en wij bewonderen dit 

enorm.  Ook tegenwoordig probeer je zoveel als je kan er voor Eline te zijn en een goede mama te 

zijn.  Eline ziet jou ook doodgraag. 

Toch willen we onze zorgen wel eerlijk blijven benoemen.  Van in het begin van de begeleiding 

hebben zowel jij als wij dit gedaan dus dat willen we blijven doen.   

We merken tegenwoordig dat het heel moeilijk te voorspellen is of je er nuchter kan zijn voor Eline.  

De nuchtere Linde is de beste moeder die Eline zich kan wensen.  Maar wij maken ons vooral zorgen 

over de dronken mama.  Wanneer je dronken bent maken we ons zorgen dat als Eline bij jou is en je 

drinkt; ondanks dat we zien dat je veel moeite doet om nuchter te blijven, je er toch niet altijd in 

slaagt om goed voor Eline te zorgen, wanneer je drinkt kan je of euforisch zijn, kwaad op iedereen en 

alles, heel verdrietig. Dit heeft het gevolg dat Eline het gevoel krijgt om voor jou te moeten zorgen en 

zelf in de war is of ze zich nu bang blij of verdrietig moet voelen.  

We probeerden de laatste weken, maanden verschillende afspraken om samen te werken maar deze 

waren heel onvoorspelbaar voor Eline en voor ons als begeleiders.  Op deze manier kunnen en willen 

wij niet meer samenwerken.  Wij van de arc willen andere afspraken maken om samen te werken en 

ervoor te zorgen dat jij tevreden kan zijn over hoe Eline opgroeit als  een blij kind zonder zorgen.  We 

willen daarom op de volgende manier samenwerken: 

 Eline kan alleen bij jou zijn als er een nuchtere betrouwbare volwassene bij jullie is, iemand 

waar wij ook contact mee mogen opnemen.   

o Vb op maandag kan Eline bij jou zijn als tante Ann bij jou is tot het slapengaan van 

Eline. 
 Op zo een dag moet je ervoor zorgen dat: 

o Eline van school wordt gehaald 

o Haar huiswerk maakt 

o Er warm eten is voor Eline 

o Eline op tijd in bed ligt. 

o De andere dagen zowel week als weekend moeten we dan nog mensen zoeken 
 Eline zal de andere dagen dus of in de arc zijn of bij iemand van je netwerk 

o Je bent steeds welkom in de leefgroep en we willen er dan rekening mee houden dat 

jullie ergens rustig kunnen zijn of zitten 

 Wij gaan een M-formulier invullen, dit wil zeggen dat we het OCJ op de hoogte brengen over 

de huidige stand van zaken in de begeleiding.  Over onze zorgen maar ook over wat goed 

loopt. We kunnen dit beter samen doen dan dat er andere mensen zoals school, buren, 

politie, familie, vrienden, … dit doen.  Op die manier kunnen we samen ook tonen dat je wil 

werken aan een betere toekomst. 

 We willen samen met jou een verhaal maken met woorden en tekeningen om uit te leggen 

aan Eline waarom mama het soms moeilijk heeft, zodat ze dit ook meer kan begrijpen. 

We blijven erin geloven dat jij zal slagen om je drankprobleem aan te pakken.  Nu willen we dat Eline 

veel contact met jou kan hebben en zich op zo een momenten geen zorgen hoeft te maken en 

gewoon kind kan zijn. 

We gaan daarom ook extra hard werken met jou en hebben binnen onze organisatie nog enkele 

mensen gevraagd of zij ook willen helpen in jullie begeleiding. 

We blijven in je geloven.  

Het team van de arc. 


