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“Hereniging is meestal het 
beste voor moeder en kind”beste voor moeder en kind”

Moeders voor Moeders verdedigt mama van vondeling na storm van kritiekMoeders voor Moeders verdedigt mama van vondeling na storm van kritiek
SINT-TRUIDEN - “Als de moeder 
dat wenst, moet ze de kans 
krijgen om met haar kind 
herenigd te worden.” Dat zegt 
Monique Verdickt, voorzitster van 
de vzw Moeders voor Moeders die 
de vondelingenschuif in 
Antwerpen beheert. Of de 
biologische mama van vondeling 
Marie haar dochter zelf zal mogen 
opvoeden, is niet duidelijk. De 
publieke opinie is alvast tegen, zo 
blijkt uit een storm van reacties 
op de sociale media

Hanne DE BELIE

Twee weken geleden vond een 
buschauffeur een pasgeboren 
baby in de berm nabij een fruit-
plantage in Kortenbos (Sint-
Truiden). De moeder van het 
meisje, dat de naam Marie kreeg,
stapte afgelopen weekend naar
een Limburgs ziekenhuis met een een Limburgs ziekenhuis met een 
medisch probleem ten gevolge van
de bevalling. De vrouw gaf toe dat
Marie haar kind is en meldde zich
bij de politie.

GeldGeld
Het was een scenario waar de be-
Geld
Het was een scenario waar de be-
trokken instanties op gehoopt 
hadden. Maar de publieke opinie
is keihard voor de moeder, zo 
blijkt uit de reacties op de nieuws-
websites en de sociale media. “Ze
gaat zelf naar het ziekenhuis, 
maar haar kind laat ze voor dood
achter”, klinkt het. “Nu er een
grote som geld geschonken is,
meldt ze zich wel.” Of nog: “Ze 
verdient Marie niet, want ze heeft

Jeugdrechter
“Het is niet aan de maatschappij

haar gedumpt. Marie is beter af in
een pleeggezin.”
Gezien de communicatiestop bij 
het gerecht (zie rechts) is het niet
duidelijk of baby Marie herenigd 
zal worden met haar biologische 
moeder. Maar uit vergelijkbare 
verhalen in het verleden, blijkt wel
dat de kans groot is dat dit zal ge-
beuren. Als de moeder dat wil.

Jeugdrechter
“Het is niet aan de maatschappij
om de moeder met de vinger te 
wijzen”, zegt Monique Verdickt 
van Moeders voor Moeders. “Je 
weet nooit in welke omstandighe-
den ze zich bevond toen ze haar

Het is niet aan 
de maatschappij om 
de moeder met de vinger
te wijzen. Je kent nooit de
juiste omstandigheden

Monique VERDICkT
Moeders voor Moeders

kind achterliet. Dit doe je niet zo-
maar. De moeder verdient die kri-
tiek niet, ze moet proberen die
naast zich neer te leggen. Als ze 
dat wenst, moet ze zeker de kans 
krijgen om met haar kindje her-
enigd te worden. Uiteraard zal er
dan sociaal toezicht komen. Het 
zou ook kunnen dat er enkele 
maanden gewacht wordt, dat er 
naar een tussenoplossing gezocht
wordt. Alles hangt af van de situa-
tie. Het is de jeugdrechtbank die
beslist. Maar meestal wordt er 
vanuit gegaan dat een kind beter
af is bij zijn of haar eigen moeder.
Zowel voor de ouder als voor het 
kind is dat het beste. Indien de 
moeder zelf niet in staat is om het
kind op te voeden, is een ander fa-
milielid een optie. Zo wordt het 
eerste meisje dat bij ons te vonde-
ling werd gelegd, opgevoed door 

de grootouders. Na twee jaar heb-
ben de oma en opa zich ge-
meld. De jeugdrechter heeft daar-
op beslist dat ze het beste bij haar
eigen bloed kon opgroeien.”

Biologische omgeving
“Geen enkel vondelingenverhaal 
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Biologische omgeving
“Geen enkel vondelingenverhaal 
is hetzelfde, maar bij ons wordt
meestal de voorkeur gegeven aan
opgroeien in de biologische omge-
ving”, zegt ook Kerstin van Tig-
gelen van NIDAA (Nederlands 
Instituut voor de Documentatie 
van Anoniem Afstanddoen). “In
eerste instantie zal de moeder - 
mits begeleiding - een kans krijgen
om het kind op te voeden. Is de
moeder daar niet toe in staat, ko-
men de opa en oma in aanmer-
king. Pas als dat ook geen optie is,
wordt een pleeggezin en later een 
adoptiegezin gezocht.”
Dat de moeder zich enkel voor het
geld gemeld heeft, lacht Monique
Verdickt weg. “Geld primeert hier
duidelijk niet”, reageert ze. “Wat 
is 2.500 euro? Dat geld staat trou-
wens vast tot het meisje achttien is.
Ik denk dat het grote geluk is ge-
weest, dat de moeder zelf naar het
ziekenhuis is moeten gaan. Het is
allemaal goed gekomen met het
meisje, dus er zijn geen potten ge-
broken. De moeder heeft recht op
een tweede kans.”
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Monique Verdickt bij de vondelingenschuif van Moeders voor 
Moeders. “De moeder van vondeling Marie verdient die kritiek 
niet, ze moet proberen die naast zich neer te leggen.   Foto BELGA

Marie werd door een buschauffeur langs de weg gevonden. Marie werd door een buschauffeur langs de weg gevonden. FOTO  JCR


