Rubicon helpt je vooruit

Deze folder is voor ouders-opvoeders

Gevangen in Liefde
'Ik voel de afstand tot mijn dochter groter worden, maar ik heb geen idee wat ik nog kan doen om
haar bij die jongen weg te houden. Ze vindt hem geweldig, wij staan erbij en kunnen alleen maar
toekijken.'
'Onze zoon trekt zich steeds meer terug, spijbelt veel en lijkt niet voor rede vatbaar sinds hij die
nieuwe vrienden heeft. Hij leeft met de telefoon in zijn hand en volgens mij is hij met zaakjes bezig
is die het daglicht niet verdragen kunnen.'
Dit is een greep uit de zorgen die hulpverleners van Rubicon geregeld horen. Soms blijkt een kind
onder invloed te staan van personen die hen dwingen tot bijvoorbeeld het afsluiten van
telefoonabonnementen, criminele activiteiten of zelfs tot prostitutie. Ernstig, want het zijn vormen
van mensenhandel.
Voor de jongeren wordt op diverse plekken passende hulp geboden. De jongere is echter niet het
enige slachtoffer. Als ouders, broers, zussen of iemand anders in het netwerk, zit u ook gevangen in
het web waarin het kind gevangen zit.
Herkent u de angst dat er misbruik wordt gemaakt van uw kind? Of is uw kind al slachtoffer van een
loverboy of andere mensen met slechte bedoelingen?
Het gebeurt nog té vaak dat de hulp zich enkel richt op de jongere. Zoals een moeder verwoordde:
'Voor mijn dochter zijn 32 hulpverleners over de vloer gekomen. Niet eentje vroeg hoe het met mij
was…'
Voor wie
Gevangen in Liefde richt zich behalve op het slachtoffer zelf ook specifiek op u, als gezin en andere
belangrijke mensen om het slachtoffer heen. Het is afschuwelijk als je kind onder je vleugels
weggetrokken wordt. De gevolgen van mensenhandel slaan vaak diepe wonden in een gezin, door
de continue zorgen, de schulden maar ook door de spanningen die binnen de relaties ontstaan.

Werkwijze
Rubicon legt binnen Gevangen in Liefde de nadruk op de hulp en begeleiding van het gehele gezin
en het netwerk daaromheen. Een gespecialiseerde medewerker van Rubicon begeleidt het gezin in
de eigen thuissituatie en stemt de hulpverlening af op de specifieke omstandigheden.
Doel is om de kracht van het gezin en het netwerk te versterken en te behouden en zo de
mogelijkheden op een kansrijke toekomst voor het hele gezin te vergroten.
Meer weten en aanmelden?
entree@rubicon-jeugdzorg.nl of 0475-588 432.
Voor deze hulpvorm is een verwijzing nodig van een gemeente, Centrum Jeugd en Gezin, (huis)arts
of gecertificeerde instelling. Stuur de verwijzing naar Rubicon jeugdzorg Centraal Bureau, t.a.v.
Team Toegang, Postbus 4702, 6085 ZG Horn of naar: toegang@rubicon-jeugdzorg.nl
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