
nek. Tegelijkertijd veroorzaakt dit
veel spanning bij hun kinderen,

die dwars gedrag gaan verto-
nen. Mennings: ,,School

moet, maar men ver-
geet dat deze kinde-
ren al zoveel mee-
gemaakt hebben,

voordat ze thuis kwamen te zitten.
En ze kunnen zich niet redden in
een klas. Tegen een blinde zeg je
toch ook niet dat hij maar gewoon
moet proberen te zien?”

De problemen waar thuiszitters
mee kampen zijn divers, maar er is
één grote gemene deler, volgens de
ouders. Het zijn allemaal kinderen
die gevoelig zijn voor prikkels,
druk en autoriteit, waardoor zij
zich niet op hun plek voelen in het
huidige onderwijssysteem. Scho-
len hebben hier vaak onvoldoende

antwoord op. Al is de wil om te
helpen bij leerkrachten groot,
 volgens Leontien van Grunsven,
oud-leerkracht. ,,Ik zag vaak al op
de eerste dag dat er iets met een
kind was, dat het meer hulp nodig
had. Maar ik had de tijd en contac-
ten niet om het kind te helpen.
Daar worstelen veel docenten
mee.”

De invoering van het passend
onderwijs in 2014 heeft vooralsnog
geen oplossing gebracht. ,,Om echt
onderwijs op maat te geven moet

je ook iets aan het onderwijssys-
teem zelf veranderen, dat is niet
gebeurd. Je moet buiten de school-
muren kijken. Jeugdzorg en school
moeten beter samenwerken, ter
preventie”, aldus Van Grunsven.

Als kinderen eenmaal thuis ko-
men te zitten dan betekent dat ook
een zwaardere belasting voor hun
ouders. Zo moest Yvonne der Kin-
deren haar baan opzeggen om er
voor zoon Ruben te kunnen zijn,
die sinds 2013 nooit meer een hele
dag op school heeft gezeten. Hij
bracht zelfs enkele maanden volle-
dig thuis door. Na een verhuizing
en start op een nieuwe school wist
hij zijn draai in de klas niet meer te
vinden. ,,Binnen drie maanden
moest hij al vertrekken. Waar de
oorzaak lag? School kon geen grip
op het probleem krijgen, en mijn
zoon kon zich onvoldoende aan-
passen.”

Aardappelschilmesje
Ook op het speciaal onderwijs ging
het niet. Thuis kon Ruben de ge-
vraagde hulp niet krijgen, waar-
door hij steeds depressiever werd.
,,Regelmatig is hij suïcidaal, dan
dreigt hij zichzelf iets aan te doen
met een aardappelschilmesje of hij
hangt uit het raam. Dat is heel
zwaar voor ons, maar we zijn er
pijnlijk genoeg aan gewend ge-
raakt.” 

Momenteel verblijft Ruben zelfs
tijdelijk in een kliniek, om een
goede diagnose te kunnen stellen.
School is geen optie meer. ,,Mijn
zoon heeft veel structuur nodig.
Op school is er ook structuur, maar
die botst met zijn eigen structuur,
waardoor hij er niet kan aarden.”

taak is om het bedrijf, of onderde-
len daarvan, voor zoveel mogelijk
geld door te verkopen. Zo kunnen
de schulden van De Greef afgelost
worden. „Nog mooier zou zijn als
iemand het bedrijf wil overne-
men”, zegt Van Oeijen telefonisch
vanuit advocatenkantoor Holla in
Eindhoven. „Ik zou haast een op-
roep willen doen. Het zou een
drama zijn als een familiebedrijf
als De Greef uit het straatbeeld
moet verdwijnen.”

Over de hoogte van de schulden
bij De Greef doet Van Oeijen geen
uitspraak.  „Daarvoor is het te
vroeg. Het faillissement is dinsdag
uitgesproken en woensdag be-
kendgemaakt. We zitten er nu

middenin.”
In de vorige eeuw groeide De

Greef Textiel uit tot een begrip in
de regio. In ontelbare huishoudens
hingen gordijnen van De Greef.
Bijna geen huismoeder kocht niet
hier de stoffen om kleding van te
naaien. De Greef had de laatste ja-

ren net als veel andere textielbe-
drijven last van concurrentie door
confectiekleding, goedkope stoffen
uit het buitenland en verande-
rende trends. De piekdagen rond
carnaval – wanneer De Greef de
pakken niet aangesleept kon krij-
gen – konden daar weinig aan ver-
anderen. Volgens curator Van
Oeijen spelen ‘de veranderende
marktomstandigheden’ een rol in
het faillissement. „Het zijn toch
vooral oudere mensen die stoffen
kopen. Die sterven uit.”

Bij De Greef in Helmond staat de
derde generatie winkeliers aan het
roer. De zaak opende in 1937 de
deuren. In de jaren erna breidde
het uit naar vier gemeenten.
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� Moeder Mandy
Mennings met
haar zoon Ian die
al twee jaar
thuis zit. 

een kwelling wordt

� Yvonne der Kinderen moest haar baan opzeggen om er voor zoon Ruben te kunnen zijn. FOTO JURRIAAN BALKE

School kon geen grip
op het probleem
krijgen, en mijn zoon
kon zich onvoldoende
aanpassen
—Yvonne der Kinderen, moeder

‘naar de mallemoer’

Het zou een 
drama zijn als een
familiebedrijf als 
De Greef verdwijnt 
—Reinoud van Oeijen, curator

Vier leerkrachten
moesten zowat met
mijn kind vechten om
hem naar school te
krijgen
— Mandy Mennings, moeder van Ian

volg ons ook via twitter
twitter/

Stichting Loek@you uit Veld-
hoven is opgericht door
Mandy Mennings, die zich
naast de opvoeding van haar
zoon Ian en haar twee andere
kinderen wijdt aan de begelei-
ding van ouders waarvan de
kinderen in het onderwijs zijn
vastgelopen. 
De stichting bestaat nog maar
een halfjaar, maar sindsdien
hebben al 35 ouders aange-
klopt voor hulp. Het geeft aan
dat de problematiek rondom
thuiszitters ook in deze regio
urgent is, ondanks dat cijfers
een rooskleuriger beeld
geven: in de regio Eindhoven-
de Kempen zouden minder
leerplichtigen thuiszitten dan
elders in het land. Maar die 35
thuiszitters zijn volgens de ou-
ders slechts het topje van de
ijsberg. ,,Veel kinderen die
thuiszitten worden niet als zo-
danig door gemeenten gere-
gistreerd”, aldus Mennings.

Veel vraag
naar hulp


