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Al 100 jaar vinden kinderen die om wat voor reden dan 
ook niet meer thuis kunnen wonen hier een veilig, tijdelijk 
of nieuw thuis. Automobilisten worden in de Glind  
verwelkomd met de tekst: ‘De Glind, waar jeugd en  
toekomst telt’. Wandelaars struikelen bijna over de  
kinderen die overal fietsen, paardrijden of gewoon hangen 
natuurlijk. Een vaak gestelde vraag aan kinderen hier is: op 
hoeveel plekken heb je al gewoond? Neem Sara (16 jaar). 
Een vrolijke spring in het veld, niet bang om te praten. ‘Al’ 
vier jaar woont ze hier in een gezinshuis. Hoeveel woon
plekken ze precies heeft gehad? Ze weet het niet eens 
meer, zoveel. “Een stuk of twaalf? Alleen al in Columbia 
waar ik ben geboren heb ik op drie plekken gewoond 
voordat een Nederlands echtpaar mij adopteerde toen ik 
drie was.” En neem ‘lange’ Jordy, van 17. Acht jaar woont 
hij al in De Glind. Hoeveel adressen hij daarvoor heeft 
gehad; hij zou het niet weten. “Toen ik drie jaar was heeft 
jeugdzorg mij uit huis geplaatst. Mijn moeder kon niet voor 

mij zorgen. Maar ze hebben mij uit haar armen moeten 
trekken, want ze wilde het niet, zo zielig,” zegt Jordy terwijl 
hij naar de grond staart. Rebar (16) is de relatieve nieuw
komer in het dorp. Hij woont hier ‘pas’ sinds september en 
hoopt er te mogen blijven tot hij het leger in mag. In 2010 
mocht hij weer terug bij zijn moeder wonen maar kiest 
daar bewust niet voor. “Maar van mijn moeder mag ik te 
veel zelf bepalen. Of ik in mijn bed blijf liggen of naar 
school ga. Zij stelt geen grenzen. Hier word ik gemotiveerd 
om mijn best te doen en heb ik een soort van riem om, 
zoals ik dat noem. Dat is beter voor mijn toekomst.”
Laurian (16) is hier de uitzondering op de regel in het 
dorp. Zij is geboren in het huis dat we onderweg als 
eerste passeren en wat haar ouders runden als gezins
huis. Behalve Laurian en haar zus, vingen haar ouders 
daar vier kinderen van ‘buiten’ op. “Hier is normaal dat je 
uit huis bent geplaatst als kind. Ik, die nog thuis woon bij 
mijn moeder, ben de uitzondering.”

Wil je eens wandelen en denken buiten de geijkte paden, pak dan het 
Moosterpaadje dwars door het piepkleine dorp De Glind. Spreek je niemand, 

kun je nog denken dat je door een gewoon, groen plattelandsdorpje loopt  
tussen Amersfoort en Barneveld. Praat met de eerste de beste en je begrijpt 
direct hoe uniek haar inwoners zijn. Van de 650 inwoners, zijn er 300 kind. 
Neem Jordy, Sara, Rebar en Laurian: uw en mijn gidsen op deze wandeling  

en in dit verhaal.

Wandelen 
rond het dorp 
waar jeugd en 
toekomst telt

"Hier word ik 
gemotiveerd om 

mijn best te doen"
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ik als kind al helemaal niet. Anders was ik nooit weggegaan! 
Je hebt maar één moeder. Maar door mij uit huis te plaatsen, 
werd mijn moeder ontlast. Mijn moeder had ook een 
bepaald verleden. Het was allemaal zo zielig.” Daarna zag 
Jordy zijn moeder gemiddeld twee keer per maand. Veel te 
weinig, volgens Jordy, maar zo zijn nu eenmaal de regels als 
je uit huis bent geplaatst. Afgelopen jaar overleed zijn 
moeder aan kanker en ook dat was een eenzaam proces 
voor Jordy. Want met zijn broer en halfzussen heeft hij geen 
contact. En opa’s of oma’s zijn er niet, tenminste niet dat hij 
weet. “In principes sta ik er in mijn eentje voor,”concludeert 
Jordy volwassen.
Maar net als Sara heeft ook Jordy niet het gevoel dat hij 
iemand verantwoordelijk kan stellen voor alles wat hij al 
heeft meegemaakt in zijn nog jonge leven. Ook al vindt hij 
zich niet altijd rechtvaardig behandeld door bepaalde 
hulpverleners.

“Je hebt een dorp nodig om een kind op  
te voeden”
De Glind heeft één kerk, één hoofdweg en een heleboel 
boerenpaadjes die allerlei wandelpaden verbinden zoals 
ook het bekende Klompenpad. Motto van het dorp is: Je 
hebt een dorp nodig om een kind op te voeden. En dat 
gebeurt in tientallen gezinshuizen, woongroepen, leef
groepen en zorgboerderijen waarvan we er op deze route 
een aantal passeren, huizen van de Rudolphstichting. Een 
gezinshuis heeft vaste leiding, meestal een echtpaar. Met 
vaak ook eigen kinderen en twee tot vier pleegkinderen. 
Een groep heeft wisselende leiding en vangt meestal meer
dere kinderen op. Rebar woonde al drie jaar in het gezins
huis van Willem en Orpa toen ze vanuit Hoenderlo naar De 
Glind verhuisden. In eerste instantie mocht Rebal niet mee. 
“Zij moesten huilen, ik ook. Maar uiteindelijk mocht het 
toch,” zegt Rebar opgelucht. Ze konden jou niet missen, 
grap ik. Rebar lacht zijn ontwapenende lach die hem even 
minder stoer maakt dan hij misschien wil zijn. “Ja, je weet 
niet beter. Ik woonde al zo lang bij ze. Zij hebben vertrouwen 
in mij en ik hun. Dat was zo’n enorm verschil met de leef
groepen waar ik daarvoor heb gewoond. Een gezinshuis is 
warm en zacht. Een leefgroep is hard, meer een soort van 
overleven. Daar is het moeilijk een band opbouwen. In een 
gezinshuis lukt dat wel, dat doet wel iets met je”. Sara vult 
aan: “Mensen die ineens echt bezorgd om je zijn. Die 
reageren niet uit het boekje maar hebben ouderlijke  
gevoelens, zeg maar.” 
Tot haar vierde runden ook de ouders van Laurian zo’n  
gezinshuis. Haar moeder gaf ook dagbehandeling aan  
kinderen met gedragproblemen, aan huis. Waarom ze daar
mee stopten weet Laurian eigenlijk niet. Behalve dat Laurian 
onder invloed van die kinderen misschien wel wat brutaal 
was geworden, denkt ze. Sinds de scheiding van haar  
ouders, runt haar moeder nu een logeerhuis in De Glind 
voor pleegkinderen die in hun vrij weekend nergens naar 
toe kunnen. 
Het Moosterpad gaat via mooie kruipdoor sluip door
paadjes, langs natuurpoelen en door weilanden. Maar altijd 
in contact met iets dat hier speciaal voor de vele kinderen is 
gebouwd. Zoals een zwembad, voetbalschool en manege. 
Maar ook zorgboerderijen, kinderboerderij en allerlei 
be drij ven waar jongeren een werkleerplaatsen hebben.

“Ik kon met niemand een emotionele  
band opbouwen”
Als we een schaduwrijk bospaadje inslaan, vertelt Sara dat 
het op haar zevende ‘niet meer ging’ bij haar adoptieouders. 
“Met je biologische ouders heb je direct een band, een 
bloedband. Ik had tot mijn vierde helemaal niemand, dus 
kon met niemand een emotionele band opbouwen. Terwijl 
dat de belangrijkste jaren zijn. Dus toen ik bij mijn adoptie
ouders kwam. Wist ik niet hoe die band te creëren, dan 
ontstaan vanzelf conflicten.” Jarenlang ging Sara van groep 
naar groep of pleeggezin. Elke keer moest ze weer ‘weg’. 
Omdat de groep stopte of omdat ze te oud werd voor de 
groep. “Als klein kind voelt een groep niet prettig. Je hebt 
geen eigen plek waar je hoort.” Sara kan en wil niemand de 
schuld geven van wat haar is overkomen. Het is ‘gewoon zo 
gegaan’, concludeert ze rustig. 
Thuis bij Rebar was het altijd ruzie. Hij had twee oudere 
stiefzussen van een andere vader en een broer. Zijn vader 
heeft hij nooit gekend. Alleen zijn broertje van 14, woont 
nog bij Rebar’s moeder. “Zou je je vader niet willen leren 
kennen,” vraagt Jordy aan Rebar. “Ik heb wel eens navraag 
gedaan bij mijn voogd. Ja, je wilt toch wel weten hoe hij 
eruit ziet, ook voor je toekomst. Stel dat hij een hele lelijke 
vent is!” We schieten allemaal in de lach. Dan vervolgt 
Rebar serieus: “Wat heb je aan die kennis? Dan weet je 
dat, maar eigenlijk is hij niet nodig in mijn leven.” 
Ter hoogte van de fruittuin ‘Tres Jolie’ en de wilde bloemen
tuin, moeten we twee aan twee lopen zo smal. Rebar en ik 

sluiten de rij. De jongeren hebben geen idee wat er in die 
tuinen gebeurt; (nog) geen interesse. Sowieso was het na 
jaren in de stad wel even wennen hier voor Rebar, Sara en 
Jordy: “boerenluchten, en hoe heet die struik zei je: een 
Rododendron?” 

“Al een eeuw lang worden hier kinderen 
opgevangen die vanwege opvoedproblemen 
niet meer thuis kunnen wonen”
De Glind is uniek in zijn soort. Dit jaar precies een eeuw 
lang worden hier kinderen en jongeren opgevangen die 
vanwege opvoedproblemen thuis, niet bij hun eigen ouders 
kunnen opgroeien. Waaronder ook kinderen met een handi
cap of alleenstaande, minderjarige asielzoekers. Ze worden 
hier geplaatst vanuit jeugdzorg. Pleegouders en groeps
leiders proberen te repareren wat er in de jeugd van de  
kinderen mis is gegaan. Zoals in het leven van Jordy. Samen 
met Laurian en Sara traint hij op dit moment voor de 
Nijmeegse Vierdaagse, tenminste als hij voldoende herstelt 
van zijn klaplong, opgelopen doordat hij zo enorm hard 
groeit. “Mijn moeder kon niet meer voor mij zorgen. Ik at 
vroeger best wel veel en mijn moeder had gewoon niet 
genoeg geld.” De anderen lachen. Sara die Jordy al heel 
wat jaren kent, flapt eruit: “Je eet nog steeds heel veel!” “Ja, 
daarom ben ik ook zo groot. Ik eet veel maar ik sport ook 
veel”, verdedigt Jordy zich. De moeder van Jordy was 
schoonmaakster en had drie kinderen toen Jordy kwam. Die 
zorg kon ze niet meer aan.“Mijn moeder had geen keuze en 

"Een gezinshuis is 
warm en zacht, een 
leefgroep is hard"
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Vaak krijgen kinderen in De Glind van buiten de vraag hoe 
het is om tussen al die probleemjongeren te zitten. Sara: 
“Dan zeg ik altijd: aan die problemen kunnen ze zelf vaak 
niets doen. En wat voor kind dan ook, ook al heeft hij 
ADHD” ze kijkt indringend naar Jordy “dan nog kun je er 
mee spelen!” Waarop Jordy  reageert: “Ik ben niet meer 
hyperactief hoor!” En even later sappig vertelt of Sara nog 
weet van die ene keer tijdens judo toen hij met zijn ‘kop’ 
tegen het glas vloog… Ook een voordeel van De Glind: 
Sportieve/hyperactieve jongeren als Jordy kunnen hier  
maximaal hun energie kwijt. Alle school en vrije tijd activiteiten 
zijn ingespeeld op wat deze kinderen nodig hebben aan 
begeleiding en ondersteuning. Die wordt georganiseerd via 
Intermetzo en krijgt steun van veel vrijwilligers. Maar wat 
jongeren met van alles aan hun hoofd, zeker ook helpt is de 
sociale en prikkelarme woonomgeving. Voordeel van een 
lange tijd op dezelfde plek wonen is volgens Sara dat het 
rustig maakt en dat je dan vrienden maakt.

Als we het Moosterpad volgen, blijkt dat dwars over het 
hoveniersbedrijf te lopen waar Jordy op dit moment stage 
loopt. Hij heeft het er erg naar zijn zin. “Dit is mijn leukste 
stage ooit. Af en toe op de trekker, naar klanten, het gras in 
heel De Glind maaien.” Net als Rebar wil ook Jordy het 
leger in. Maar stel dat beroepsmilitair niets wordt, is dit ook 
wel wat,  zegt hij opgewekt. Als we het smalle paadje tussen 
de weilanden pakken, lopen pony’s met ons mee.  Sara en 
Laurian hebben een zorgpony maar het is Jordy die niet 
ophoudt met het borstelen van een paardenrug, met zijn 
hand. En raar op kijkt als die stoffig zwart blijkt te zijn 
geworden. Mooi om te zien hoe hier jongeren en paarden 
om aandacht vragen en die elkaar geven. 

“Eigenlijk zijn ze een extra vader  
en moeder”
Na heel wat omzwervingen heeft ook Jordy korte tijd bij een 
gezin gewoond, de familie van Tiel. Maar daar kon hij niet 
blijven en dat vind hij nu nog jammer: “Ik was toen een zeer 
moeilijk opvoedbaar jongetje dat alleen maar kattenkwaad 
uithaalde. De eerste dag waren ze mij al kwijt en zat ik 
boven op het dak. Ik kneep de oppas, in haar tiet; dus weg 
was ze. Dat vond ik achteraf wel jammer, want ze was leuk! 
Van die dingetjes…” Dat Jordy toen weg moest, begrijpt hij 
wel. Ondertussen is hij een stuk rustiger geworden en hij is 
dankbaar dat hij nog maandelijks welkom is bij de familie 
van Tiel. “Het zijn fantastische mensen. Ze hebben mij met 
enorm geholpen en ik kan goed met ze praten. Eigenlijk zijn 
ze een extra vader en moeder.“

“Het is wel heel speciaal dat ze je helpen 
terwijl je geen familie bent”
Buiten de familie van Tiel, was Danny Santing de eerste 
groepsleider waar hij echt mee kon praten.”Een toffe gozer 
die de tijd voor je neemt. Hij snapt mij.” Maar ook de familie 
van Tiel blijft voor Jordy een belangrijke mentor op afstand. 
“Ja, het is wel speciaal dat ze je helpen terwijl je geen  
familie bent.” Zoals ook de adoptieouders van Sara nooit  
uit beeld zijn geweest. Sara: “Dat vind ik belangrijk en fijn, 
ze helpen nog altijd als een vader en moeder.”
Ook Rebar heeft grote waardering voor zijn opvangouders 
Willem en Orpa. Ze nemen hem serieus en motiveren hem 
om zijn best te doen. “Ik doe de vooropleiding voor defen
sie. Mijn droom is uitzending naar Mali, als boordschutter. 
Lijkt me Cool om mijn mannetje te staan, al die contacten 
met het buitenland en lekker bezig zijn; geen kantoorbaan 
van 95!” Rebar hoopt dan ook bij Willem en Orpa te 
mogen blijven totdat hij het leger in mag. Sara concludeert 
aan het einde van onze wandeling: “Best bijzonder dat 
ouders hun eerste prioriteit, hun eigen kinderen, een beetje 
opzij schuiven om ook voor vreemde kinderen te zorgen.  
Zij denken niet eerst aan zichzelf.”
Als ik afscheid neem van uw en mijn bijzondere gidsen 
wens ik ze het allerbeste voor het leven dat nog voor hen 
ligt. En neem ik afscheid van een bijzonder dorp met een 
bijzondere gemeenschap. Waar dit jaar een eeuw geleden 
gewone mensen besloten om kinderen voor wie er geen 
plek meer is, op te vangen. En ze een veilige, stabiele 
omgeving te bieden waarin ze weer kunnen groeien.  
En honderden de mensen doen dat vandaag de dag  
nog steeds.

“Het is wel speciaal 
dat ze je helpen terwijl 
je geen familie bent”
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Het Moosterpaadje
Startpunt en horeca:  dorpscentrum Glindster Rudolphlaan 2,  De Glind

Route: Moosterpaadje 
Meer informatie over De Glind: http://glind.nl/


