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Tussen november 2008 en januari 

2009 is drs. Fernando Cunha, 

verantwoordelijk voor Child Support, 

gastdocent geweest bij de Hogeschool 

INHOLLAND. 

Hij heeft college gegeven in 

Ontwikkelingspsychologie en 

Psychopathologie. 

De inhoud van de verschillende 

bijeenkomsten zijn online beschikbaar op 

onze website.  

Tevens vermelden wij daarbij een lijst van 

aanbevolen literatuur. 

 

 

Onze website geeft veel informatie over diensten aan groepen als ouders, 

docenten, huisartsen en schoolbesturen. 

Er is ook toegankelijke wetenschappelijke informatie en artikelen over 

verschillende onderwerpen te lezen.  

Daarnaast zijn er video’s over kinderen die iets te vertellen hebben en over 

docenten die een andere manier van docent zijn hebben ontdekt.  

U vindt hier enkele zeer inspirerende teksten.  

Suggesties voor een goede film of boek voor thuis of op school vindt u bij 

Filmen & Boeken bij Informatie. 
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Op 23 april 2008 heeft Child Support een open brief (te lezen op onze website) 

gestuurd aan de Gemeenteraad, stadsdeelraden en fracties van iedere 

stadsdeelraad. 

Tot op de dag van vandaag hebben wij geen enkele reactie op die brief 

ontvangen, reden genoeg om in februari 2009 een klacht in te dienen bij 

deze instanties. 

Als gevolg daarvan hebben toen pas een aantal stadsdelen gereageerd. 

Met stadsdeel Zuidoost zijn we nu in gesprek.  

Stadsdeel Slotervaart heeft ons de mogelijkheid geboden om ons aanbod bij 

een stadsdeelvergadering te presenteren en toe te lichten.  

In de volgende nieuwsbrief zullen wij U op de hoogte brengen van de 

resultaten van deze initiatieven. 

Wij werken zowel op 
school als in ons 

Psychodiagnostische 
Centrum aan de 
Herengracht te  
Amsterdam. 
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CHILD SUPPORT 

Naar een gezonde sociale 
omgeving 

    
CHILD SUPPORT CHILD SUPPORT CHILD SUPPORT CHILD SUPPORT     
is nodig en anders. 

 

Armoede is een van de grootste problemen van iedere samenleving. 

Het is een groeiend probleem en zelfs Nederland kan er niet omheen. 

Steden als Amsterdam kunnen dit probleem niet meer verbergen.  

Er zijn zelfs stadsdelen in deze stad waar 40% van de bevolking onder de armoedegrens 

moet leven. Dat is niet acceptabel. 

Als gevolg daarvan groeien de psychische klachten en deze worden steeds meer 

zichtbaar. Ook kinderen en jongeren worden hier slachtoffers van. 

Mensen die in armoede leven, kinderen en jongeren die in armoede opgroeien, kunnen 

vaak niet goed functioneren. 

Voor kinderen en jongeren betekent dat schoolachterstand oplopen en zelfs schooluitval 

en gezondheidsproblemen, zowel fysiek als psychisch. 

In een gezin waar dagelijks geen of weinig geld is voor onder andere eten, 

gezondheidszorg of de huur, zullen alle gezinsleden daaronder lijden. 

Armoede gaat vaak van de ene generatie over op de volgende.  

Armoede levert stress op. Leven in stress is een pijnlijke en belemmerende ervaring. 

Hoe kan een kind of jongere zijn kansen benutten onder de zware last van een dagelijkse 

beleving van armoede?  

Medeburgers moeten hier werkelijk iets aan doen. 

Dat betekent helpen en niet meewerken aan het onzichtbaar maken van segregatie in de 

samenleving. 

Het gebeurt iedere keer weer, dat kinderen doorgestuurd worden naar het speciaal 

onderwijs in plaats van hen daadwerkelijk te helpen en te behandelen. Of wanneer 

besturen de scholen niet de mogelijkheid geven om tot werkelijke oplossingen te komen 

voor de groeiende problemen van kinderen. Of wanneer onwetendheid en vooroordelen 

worden gehandhaafd. 

De samenleving zijn wij zelf, niet alleen de politici en de overheden. 

We zijn eraan gewend geraakt dat ergens iemand voor ons zorgt. We zijn vergeten alert te 

blijven en ook voor elkaar te zorgen. Het is hoog tijd om dat te veranderen. 

Het is dringend nodig dat wij onze ogen niet meer sluiten voor de armoede om ons heen 

en de sociale gevolgen daarvan. 

Het is tijd om werkelijk effectieve wegen en oplossingen te vinden om het lijden van 

medeburgers te bestrijden.  

Een groot deel van onze medeburgers is bang, in nood, wanhopig, lijdt en schreeuwt om 

hulp. Merkt u dat niet? 

Samen kunnen wij veel doen en veranderen. 

Dat is echt de moeite waard. 

 

 
CHILD SUPPORT  
is ontstaan  

vanuit de ervaring  
van vele jaren op scholen,   

werken met  
kinderen,  

hun ouders en  
onderwijsgevenden. 
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ContactContactContactContact::::    

Postadres: 
Postbus 56893 

1040 Aw Amsterdam 
The Netherlands 

 

Tel.: 06 33863657 
Fax:: 020 6182686 

E-mail: child-support@euronet.nl 

Psychodiagnostische CentrumPsychodiagnostische CentrumPsychodiagnostische CentrumPsychodiagnostische Centrum    
CHILD SUPPORTCHILD SUPPORTCHILD SUPPORTCHILD SUPPORT    

Kinderen en JongerenKinderen en JongerenKinderen en JongerenKinderen en Jongeren    
Tel: Tel: Tel: Tel: 06 33863657 

Herengracht 498, 1e verdieping 
Volgens afspraak 
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Naar een gezonde sociale  
omgeving 
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Artikel van tijdschrift op 
internet te vinden: 
 
“I am just a poor boy 
though my story’s seldom 
told” 
Apr. 2

nd
 2009 

From The economist 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stripverhaal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dvd / filmDvd / filmDvd / filmDvd / film: 

 

 

ONZE  WEBSITE :  

 

WWW .CHILD- SUPPORT-EUROPE .COM  

 

Artikelen op onze website: 
 
“Slapen” 
 
“ Plasticiteit van de hersenen” 
 
Bij Informatie/ Kinderen en jongeren 

Boek: 
 
“De jongen die opgroeide als hond en 
andere verhalen uit het dagboek van een 

kinderpsychiater” 
  
Van Bruce Perry & Maia Szalavitz 
Scriptum Psychologie 
I 


