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19 kinderen uit Nederland ontvoerd
De zomervakantie is voorbij. Alle scholen zijn weer begonnen, maar op sommige scholen
zijn de klassen incompleet; niet alle kinderen zijn teruggekomen na vakantie. Uit onderzoek
van het Centrum Internationale Kinderontvoering tijdens en na de zomervakantie blijkt nu dat
minstens 13 ouders geconfronteerd zijn met de ontvoering van hun kind. Hun kind komt
voorlopig niet meer terug naar Nederland. Het gaat in totaal om 19 kinderen die door de
andere ouder zijn meegenomen naar het land van herkomst. In 2013 kwamen er negen
kinderen niet terug na een vakantie in het buitenland.
Naast de emoties voor de achterblijvende familie, zit de docent met de handen in het haar.
Van de 19 kinderen zijn 13 namelijk leerplichtig. Hoe vertel je dit aan hun klasgenootjes? Het
Centrum IKO schiet niet alleen ouders te hulp, maar ook de docent. Het Centrum IKO, heeft
i.s.m. Tumult, een online lesprogramma voor docenten en leerlingen van het basis- en
voortgezet onderwijs ontwikkeld. Deze interactieve lesmethode bestaat uit informatie en
lesopdrachten over de mooie kanten van gemengde gezinnen, internationale
kinderontvoering en de terugkeer van een ontvoerd kind in de klas. Het programma is
beschikbaar op www.spons.nl/kinderontvoering.
Inhoud programma
Een docent kan met dit programma op een toegankelijke en speelse manier de klas inlichten
over het kind wat ontvoerd is, maar ook voorbereiden op de terugkomst van een ontvoerd
kind als het zover is. De mooie kanten van een gemengd gezin komen uiteraard ook aan de
orde. De klasgenoten krijgen op een speelse manier meer duidelijkheid over hun ontvoerde
klasgenoot, wat rust in de klas creëert.

Noot voor de redactie:
Organisatie: Centrum Internationale Kinderontvoering biedt actuele informatie, advies en
begeleiding aan ieder die in zijn persoonlijke of professionele omgeving in aanraking komt
met (dreigende) internationale kinderontvoering. Twee derde van de vermiste kinderen zijn
door een ouder meegenomen of weggelopen. De 116000 Hulplijn is daarom onderdeel van
het Centrum IKO en biedt ondersteuning aan ouders waarvan het kind vermist wordt .
Directeur Coşkun Çörüz kunt u bellen voor meer informatie 088.800.9014

