
 

 

 

 

 

Een verhaal in woord en beeld gemaakt door mama en papa samen met Katty en Ilse om aan 

Lucas en Mathijs uit te leggen hoe het komt dat ze in Sporen verblijven. 

 

 

 

 

 

Dit boekje is van: 

 

 



 

 

De situatie thuis bij Mathijs en Lucas is momenteel een beetje ingewikkeld. De mama en papa van Mathijs en Lucas zijn al een tijdje 

officieel gescheiden en wonen dus niet meer samen. Mama en papa zijn niet meer verliefd op elkaar maar willen hun rol als ouders 

voor hun zonen zo goed mogelijk uitoefenen. Daarom komt papa nog regelmatig thuis bij mama op bezoek om haar thuis te helpen 

en mee voor Mathijs en Lucas te zorgen. Ook mama probeert papa waar nodig te helpen, bijvoorbeeld toen papa nergens kon 

verblijven mocht hij even terug thuis bij mama, Mathijs en Lucas wonen. Papa heeft nu wel een eigen woning en is hard aan het 

werk om deze op te knappen. 

 



 

Mama en papa zien Mathijs en Lucas heel graag en zouden het liefst willen dat ze samen thuis konden blijven. Maar mama heeft 

kanker en de dokter zegt dat het belangrijk is om veel te rusten omdat ze anders snel moe is. Ook papa heeft veel zorgen in zijn 

hoofd zoals centjes verdienen, zijn appartement in orde brengen, zijn broer en mama verzorgen, mama helpen enzovoort, waardoor 

hij niet elke dag voor Mathijs en Lucas kan zorgen. Daarom willen mama en papa een plaats zoeken waar hun kinderen voor een 

tijdje kunnen verblijven, leuke dingen kunnen doen en goed verzorgd worden. Om zo’n goede plaats te vinden, hebben mama en 

papa samen met hun maatschappelijk werkster, Silke, naar het crisismeldpunt gebeld. In het crisismeldpunt werken mensen zoals 

Eva, die kunnen helpen om een goede opvangplaats te zoeken voor kinderen die gedurende een korte (of langere tijd) niet thuis 

kunnen zijn. 



 

 

Je lichaam bestaat uit allemaal cellen: je kunt ze vergelijken met de bakstenen waarmee je een huis bouwt. Bij kanker gaat er iets 

mis met die cellen. Een van die cellen gaat kapot en wordt ziek. De zieke, kwaadaardige cellen delen maar en blijven doorgroeien. 

Zo’n cel is dan een kankercel, die duwt gezonde cellen opzij waardoor je je erg ziek kan voelen. Er moet dus iets aan worden gedaan 

om die kankercellen te stoppen. De dokter heeft daarom besloten om mama chemotherapie te geven. Dat zijn medicijnen die 

kankercellen aanvallen en kapot maken. Het vervelende is dat die medicijnen ook gezonde cellen aanvallen, waardoor mama soms 

misselijk is, zich erg moe voelt of kaal wordt. Gelukkig gaat dat na een tijdje weer over. Niet bij iedereen werkt deze chemotherapie: 

sommige mensen kunnen erg ziek worden en zelfs sterven, gelukkig zijn er ook mensen die helemaal genezen.  



 

 

 

Toen mama in oktober in het ziekenhuis moest verblijven voor haar eerste chemokuur heeft Lucas in voorziening 1 verbleven en 

Mathijs in voorziening 2. Tijdens hun verblijf hebben Mathijs en Lucas veel leuke activiteiten gedaan en fijne momenten gehad. 

Maar toch was dit niet altijd gemakkelijk omdat Mathijs en mama tot nu altijd bij elkaar zijn gewest. Om het wat gemakkelijker te 

maken, gingen ze regelmatig bij elkaar op bezoek. Papa is tijdens deze periode ook vaak langsgegaan bij zijn zonen en ging 

regelmatig mee wanneer Mathijs en Lucas bij mama in het ziekenhuis op bezoek gingen. Toch miste Mathijs mama heel erg en 

moest hij vooral ’s avonds en ’s nachts soms wenen, ook miste Lucas thuis en wilde graag terug bij mama en papa zijn. 



 

 

 

Op … oktober mocht mama uit het ziekenhuis en was het verblijf in Assen voor Lucas en Mathijs afgelopen, dus konden zij ook terug 

naar huis. Aangezien mama nog altijd ziek was, zochten mama en papa wat hulp om voor Mathijs en Lucas te zorgen. Een 

begeleidster van dienst X kwam regelmatig thuis langs en bekeek met mama en papa hoe zij hun dagen en de goede zorgen voor 

Mathijs en Lucas het beste konden organiseren. De mevrouw van dienst X ging met hun mama en papa op zoek naar plaatsen waar 

Mathijs en Lucas konden verblijven omdat het voor mama en papa nu heel moeilijk was om zelf de hele tijd voor hen te zorgen.  



 

 

 

De mevrouw van dienst X had verschillende plaatsen gecontacteerd die graag voor opvang voor Lucas en Mathijs wilden zorgen. 

Maar mama en papa vonden het niet zo’n goed idee om hun zonen telkens voor een korte periode ergens apart te laten verblijven. 

Mama moest op … november terug naar het ziekenhuis voor een nieuwe chemokuur, daarom heeft ze samen met papa gezocht hoe 

Mathijs  en Lucas samen toch thuis konden blijven. Papa is een tijdje terug thuis gaan wonen en heeft heel veel gedaan zodat zijn 

zonen bij hem konden wonen en mama voldoende kon uitrusten.  



 

 

 

Eva van het crisismeldpunt begreep dat mama en papa het belangrijk vonden dat Mathijs en Lucas zo vaak mogelijk samen konden 

zijn. Daarom zocht zij samen met hen een plaats waar Mathijs en Lucas beiden of voor een langere tijd terecht konden. Zo kwamen 

ze bij Sporen uit. Het team van Sporen wilde graag eerst kennis maken met Mathijs, Lucas, mama en papa.  

 



 

 

 

Danny, de teamcoördinator van Sporen en Eva zijn in het ziekenhuis op bezoek gegaan bij mama. Papa, Mathijs en Lucas waren ook 

daar. Na dit bezoek zijn papa, Mathijs en Lucas samen met Danny naar de leefgroep gekomen voor een rondleiding. Maaike, een 

begeleidster van Sporen was er ook bij. De twee jongens leken heel enthousiast en wilden direct samen spelen op de Playstation.  



 

 

 

Enkele dagen na de kennismaking zijn Danny, Ilse en Katty langs gegaan bij Mathijs en Lucas thuis om samen met mama en papa te 

kijken welke dingen zij belangrijk vinden en zien veranderen zodat alles goed gaat met hun twee kinderen. Mathijs en Lucas waren 

op dat moment ook thuis maar wilden liever samen spelen tijdens het  gesprek. 

 



 

 

 

Mama en papa weten dat hun kinderen nu sneller groot en zelfstandig moeten worden en dat dit voor niemand eenvoudig is. Ze 

willen Mathijs en Lucas dan ook graag helpen meer zelfstandigheid aan te leren, dit wil zeggen leren luisteren, helpen in huis, zelf 

opruimen, zelf boterhammen smeren, zich op zichzelf kunnen bezighouden, af en toe wat stiller te zijn en de dingen zelf doen die ze 

al kunnen. Mama en papa weten dat ze zelf nog al snel toegeven en willen leren om bij hun standpunt te blijven, sneller ruzies te 

stoppen en ook neen te zeggen. Mama en papa willen hier wel graag samen met Katty en Ilse aan werken zodat Mathijs en Lucas 

later makkelijker werk zullen vinden, een neen kunnen aanvaarden en op hun eigen benen kunnen staan.  



 

 

 

Mama en papa willen graag dat Lucas het positieve in zichzelf ziet, omdat ze weten dat er veel positieve zaken te vinden zijn: ze 

vinden bijvoorbeeld dat Lucas heel goed kan tekenen, humor heeft en goed kan dansen. Mama en papa vinden het belangrijk dat zij 

met Lucas kunnen praten over zijn gevoelens zodat hij niet alles opkropt tot het helemaal te veel wordt en er iets barst in Lucas 

waardoor hij gaat roepen, gooien met dingen en soms zelf wegloopt. Mama en papa willen graag samen met Lucas zoeken en leren 

hoe ze met hem kunnen praten over deze dingen. Mama en papa willen Lucas helpen om zich beter te concentreren op zijn 

schoolwerk. Mama en papa zijn heel fier op wat Lucas nu allemaal kan en willen graag dat hij zijn schooljaar kan afmaken. 



 

 

 

Net zoals alle broers, plagen Mathijs en Lucas elkaar graag als ze samen thuis zijn, maar soms loopt het geplaag wat uit de hand en is 

het voor niemand meer fijn. Mama en papa willen hier graag verandering in zien. Ze willen leren hoe ze het geplaag en uitdagen op 

tijd kunnen stoppen zodat hun twee kinderen zich goed voelen en niet boos of verdrietig moeten zijn. Mama en papa weten ook dat 

Mathijs erg goed zijn best doet voor school en ze zijn tevreden met de mooie resultaten die hij behaalt. Ze zien wel dat Mathijs soms 

te veel verwacht van zichzelf en steeds de hoogste cijfers wilt behalen. Wanneer Mathijs ziet dat hij nog veel moet leren, wordt het 

hem allemaal wat te veel, raakt hij in paniek en begint dan heel snel in zijn papieren te bladeren waardoor hij eigenlijk te snel klaar 

is en zijn leerstof niet kent. Mama en papa willen Mathijs helpen en samen met hem zoeken hoe hij op zo’n momenten rustig kan 

blijven leren en tevreden kan zijn met wat hij al allemaal behaald heeft.  



 

 

 

Mama en papa willen graag mee hard werken aan de dingen die nog moeilijk lopen (bv. school, zelfstandigheid, omgaan met elkaar 

en elkaars gevoelens). Maar dit is momenteel niet zo makkelijk: mama heeft kanker en de dokter heeft gezegd dat ze veel moet 

rusten. Papa geeft aan dat hij heelg raag voor zijn zonen wilt zorgen maar dat it voor hem wel een uitdaging is: want soms vindt 

papa het te druk en dan zou hij liever gewoon willen weggaan zodat hij tot rust komt en hij geen dingen tegen Mathijs en Lucas zegt 

die hij eigenlijk niet meent. Maar als papa de kinderen alleen laat dan is hij bezorgd dat r op dat moment niemand op hen kan 

passen. Mama en papa weten niet goed hoe dit allemaal voor Mathijs en Lucas is. Ze zouden wel graag willen weten hoe hun zonen 

zich bij deze situatie voelen zodat ze als gezin samen met Katty en Ilse aan de slag kunnen gaan.  



 

 

 

Hoewel mama en papa Mathijs en Lucas heel graag zien en heel graag willen dat Mathijs en Lucas thuis zijn, hebben ze toch beslist 

dat het beter is dat Mathijs en Lucas elk op hun beurt een week in Sporen verblijft. Deze beslissing hebben ze gemaakt omdat ze 

meer ondersteuning willen. Mama is nog altijd erg ziek, waardoor ze snel moe wordt en er dus niet altijd in slaagt om voor haar 

twee kinderen te zorgen. Papa helpt veel maar zijn hoofd zit nog vol zorgen rond het opknappen van zijn appartement, zorgen voor 

zijn zieke familieleden, mama helpen en centjes verdienen waardoor hij bang is dat hij nu niet dagelijks goed genoeg voor zowel 

Mathijs als Lucas kan zorgen. Mama en papa willen dat hun kinderen ergens kunnen zijn waar er goed voor hen gezorgd wordt, ze 

fijne dingen kunnen doen en gelukkig zijn.  



 

 

 

Katty en Ilse van Sporen werken heel hard samen met mama en papa om ervoor te zorgen dat Mathijs en Lucas op een goede 

manier verder kunnen opgroeien. Ze gaan wekelijks langs bij mama en papa om met hen hierover te praten. Ze willen ook 

regelmatig met Mathijs en Lucas praten, en samen met mama en papa nog andere mensen zoeken die bij de opvoeding van Mathijs 

en Lucas kunnen helpen. Mama en papa denken voorlopig al aan tante Bieke, tante Lara, collega’s Ann en Simonne, sociaal 

assistente Elien en sociaal werkster Silke. Katty en Ilse mogen van hen deze mensen contacteren en samen zoeken waar zij het gezin 

kunnen bij helpen.  


