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Goed vertegen- 
woordigd

IN DIT NUMMER

VAN DE VOORZITTERINHOUD

Reageren? 
Ik ontvang graag je mail 
via info@sien.nlDOELGROEP IN BEELD

Lisa in haar waarde laten, dat is waar het om gaat.

CURATOR, MENTOR,  
BEWINDVOERDER… 
Inzicht in de mogelijkheden om iemand  
wettelijk te vertegenwoordigen.

REGELGEKTE
Conny Dickhoff stuurde een brief naar de rechtbank  
over onnodige en pijnlijke vragen.
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Sien is een belangenvereniging 
voor het netwerk rondom 
mensen met een verstandelijke 
beperking.
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Schenken aan Sien
Wilt u ons op een bijzondere 
manier steunen? Neem Sien 
op in uw testament. Onze 
penningmeester Joop van der 
Weijde vertelt u graag over de 
mogelijkheden. U kunt Joop van 
der Weijde per e-mail bereiken via 
info@sien.nl of bellen: 030 - 236 
37 38. Meer informatie vindt u op 
onze website: 
www.sien.nl/steunons 

voor mensen met een 
verstandelijke beperking
voor mensen met een 
verstandelijke beperking

MENTORSCHAP:  
FAMILIE OF PROFESSIONAL?
Mooie mensen met een mentor.
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Ina Schep is 
moeder van 

Willeke (18 jaar) 
en samen met 

haar man mentor 
van hun dochter. 
Willeke is ernstig 

verstandelijk 
beperkt. 

OM ALS OUDERS MENTOR 
TE ZIJN, VIND IK HEEL  
NATUURLIJK VOELEN. 

Voor je kinderen wil je alles goed 
regelen. Als ze jong zijn hebben 
ze vaak veel verzorging nodig en 
in de loop van de jaren ga je ze op 
een andere manier vasthouden. 
Loslaten? Dat is vaak moeilijk, 
anders vasthouden kan wel. Dat 
geldt zeker ook voor kinderen met 
een beperking. Waar de één op 
deelgebieden wel eigen verantwoor-
delijkheid aan kan, is die verwachting 
er bij een ander niet.  
Als je als ouders op leeftijd komt, 
rijst daarbij de vraag ‘wie gaat er 
voor mijn kind zorgen als ik er niet 
meer ben?’ In dit nummer van 

MagaSien gaan we in op de vraag 
hoe wij (of iemand anders) onze 
kinderen, broer of zus op een goede 
manier kunnen vertegenwoordigen. 

Vanaf 18 jaar is ook een kind met een 
beperking volwassen en wordt dus 
handelingsbekwaam geacht. Dat 
laatste is vaak niet het geval, iemand 
zal je kind moeten vertegenwoor-
digen. De rechter beslist daarover. 
Waar voorheen vaak door de rechter 
‘curatele’ werd uitgesproken, is dat 
nu met name ‘bewindvoering’ en 
‘mentorschap’. Je kunt er meer over 
lezen in dit nummer. 

Ik wens je veel wijsheid toe bij de 
keuzes die je als ouder, broer of zus 
voor gaat maken. 

J. (Koos) Spanbroek, voorzitter

MANIFEST MENSENRECHTEN  
VN-VERDAG HANDICAP
Sien en KansPlus overhandigen manifest aan Kamerleden.

KIJK MIJ  
EENS!
Dit prentenboek is speciaal voor 
kinderen van 8 tot 10 jaar die 
opgroeien bij ouders met een  
verstandelijke beperking. 

Het is een samenleesboek om te 
lezen met de juf, een buurvrouw, 
een tante of een hulpverlener.

Bestel het  
boek in onze 
webwinkel op  
www.sien.nl

Welkom in  
het bestuur!

Pamela Hemmekan is  
toegetreden tot het 

bestuur van Sien als alge-
meen bestuurslid. Hartelijk 
welkom en veel werkplezier! 
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