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 “De jeugd van tegenwoordig”
De jeugd van tegenwoordig: daarvan is 1 op 10 aan de 
drugs, drinkt 75% al op te jonge leeftijd teveel alcohol, is 
90% 24 uur bereikbaar via mobiel of  computer en kijkt 
men gemiddeld 11 uur per week tv.
Toch hebben ook deze jongeren maar één echt verlangen 
namelijk Liefde. Uit enquêtes onder jongeren blijkt dat 
niet de grote vraag in hun leven is: heb ik wel voldoende 
poen, of hoor ik er wel bij, maar is er iemand die echt van 
mij houdt? 1 Cor. 13 gaat over die echte liefde.
Gelukkig gaat het met 85% van alle jongeren gewoon 
goed. Toch is dit geen percentage om lui achterover te 
leunen, want uit recente gegevens blijkt dat 100.000 
kinderen per jaar worden mishandelt. Kinderen op een 
positieve manier opvoeden is een gedragsverandering 
die voor veel ouders moeilijk is. Als overheid ingrijpen 
achter de voordeur is best lastig, want de autonomie van 
de ouders staat nog steeds voorop. Het andere probleem 
is de wachtlijst die nog steeds groeit voor Jeugdzorg.
De ChristenUnie kiest voor: Preventie
 Coördinatie
 Effectiviteit verhogen

Bij preventie, moet je denken aan: sluiten van coffeeshops 
bij scholen, alcohol vanaf 18 jaar, geen sollicitatieplicht 
voor alleenstaande ouders van kinderen van 0-6 jaar.
Bij coördinatie aan: elektronisch kinddossier, ouders die 
met de baby niet op het consultatiebureau verschijnen 
meteen opzoeken, centra voor jeugd en gezin opzetten
Bij effectiviteit verhogen aan: maatregelen 
ondersteunen die echt helpen, zorg voor goede 
opvoedingsondersteuning, zet het sociaal netwerk van 
een kind in ipv een internaat.

Joël Voordewind is woordvoeder namens de ChristenUnie 
in de Tweede kamer, over Jeugd en gezinszaken.
Het forum bestond uit Pascal de Jong van de stichting 

Chris, Egbert Boer van de stichting MEE en Lies als 
jongste statenlid van Nederland voor de SP.
De eerste stelling waar zij zich op mochten storten was: 
Alle jongeren zijn egoïstisch!

Pascal gaf aan geen probleemjongeren te kennen, maar 
wel jongeren met problemen
Het publiek werd voortdurend bij de discussie betrokken, 
zo gaf iemand aan dat beleidsstukken veel tijd en 
geld kosten en dat er dan nog niets bereikt is voor de 
jongeren.
Mag de overheid christelijke hulpverlening eigenlijk wel 
betalen en zo ja, moet dan islamitische hulpverlening 
ook betaald worden? Een fikse discussie volgde. 

Samenvattend was de avond van 31 mei in Gorinchem 
een heel interessante avond, waarbij discussies 
afgewisseld werden met mooie live muziek en goede 
lezingen. 

Sinds maandag 16 juli staan de fi etskluizen aan de Tol. 
Machiel Verdoorn nam de situa� e in ogenschouw 

en constateerde dat de fi etskluizen er mooi bij staan. 
De eerste huurders kunnen komen. 

(NS-fi ets verzorgt de verhuur, 
zie de site: www.ns.nl/fi etskluis)
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