FACTSHEET TIENERMOEDERFONDS
www.tienermoederfonds.nl

Aanleiding
Jonge, onbedoeld zwangere vrouwen breken hun zwangerschap niet zelden af vanwege
problemen rond financiën, huisvesting en sociaal netwerk.
De VBOK en de ChristenUnie, beide opererend in een ander speelveld maar werkend vanuit
het principe dat het leven van moeder en kind beschermwaardig zijn, willen kijken of er in de
praktijk oplossingen bedacht kunnen worden om specifiek deze problematiek tegemoet te
komen, door jonge (aanstaande) moeders meer te ondersteunen.
Na inventarisatie binnen het werkveld blijkt hier inderdaad behoefte aan te zijn. De behoefte
aan huisvesting (al dan niet in combinatie met professionele begeleiding) is groot. Dikwijls is
er wel huisvesting, maar dan onbetaalbaar voor de doelgroep. Intrekken bij familie brengt
vaak nieuwe problematiek met zich mee.
Jonge moeders zijn niet zielig. Ze blinken vaak uit in doorzettingsvermogen,
oplossingsgerichtheid en creativiteit. Ze weten in veel gevallen heel goed wat ze willen voor
zichzelf en vooral: voor hun kind, mits ze daartoe op weg geholpen worden en ze een
stabiele omgeving voor zichzelf en hun kind kunnen creëren. Het scheppen van die
voorwaarden is soms wél een probleem.

Doel
Het oprichten van het Tienermoederfonds en een daarvoor verantwoordelijke stichting die
vraag (nood van tienermoeders) en aanbod (financiële en materiële hulp) aan elkaar
verbindt.
Het fonds kan onmogelijk in alle behoeften van tienermoeders en andere jonge moeders
voorzien, maar is een aanzet om met name in de beginfase de meest essentiële nood te
lenigen. Daarmee biedt het perspectief en een alternatief voor hen die de afbreking van hun
zwangerschap overwegen.

Werkwijze
Jonge vrouwen die onbedoeld zwanger zijn geraakt kunnen een beroep doen op het fonds
vanuit een HKZ-gekwalificeerde instelling. In hoofdlijnen kunnen zij een beroep doen op
ondersteuning in de vorm van:
Financiële hulp:
- financiële hulp ter overbrugging naar zelfstandig wonen;
- op basis van tijdelijkheid;
- om zelfredzaamheid te bevorderen: lening i.p.v. gift waar mogelijk.
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Materiële hulp:
- woonruimte;
- woonruimte opknappen;
- woonruimte inrichten;
- organiseren babyuitzet.
Verdere aandachtspunten:
- concentratie op de veerkracht van de meiden zelf;
- voorkomen dat moeders gekort worden op hun inkomen;
- particulier initiatief; geen overheid, geen lobby.
Het fonds werkt niet zelf met vrijwilligers die materiële hulp verlenen. Waar mogelijk wordt
samengewerkt met andere vrijwilligersorganisaties als Stichting Babyspullen, GIDSnetwerk,
HiP, Stichting Present en andere maatschappelijke partners. Deze hulp sluit aan op de reeds
bestaande professionele begeleiding op maat door hulpverleningsorganisaties als FIOM en
Siriz, en onderlinge steun van de ouders.

Organisatie
Het beheer van het fonds komt in handen van een nieuwe stichting die fungeert als platform
waar de bovenstaande vraag wordt gekoppeld aan aanbod. Op termijn kan die stichting haar
taak breder opvatten. In de geest van het gestrande ‘Jong Escamp-project’ (Den Haag)
kunnen mogelijkheden worden onderzocht om huizen beschikbaar te stellen via
woningbouwcoöperaties of kopen/huren in eigen beheer.

Doelgroep donateurs
Het aanbod bestaat uit particuliere en zakelijke donateurs. Vanuit de initiërende organisaties
bestaat een sterke band met een brede doelgroep van maatschappelijk betrokken mensen en
organisaties. Omdat het doel echter ook gedragen kan worden richten we ons in het
uitdragen van onze kernboodschap echter ook breder.

Proces en communicatie
De start van het tienermoederfonds vindt plaats op 5 november 2016, voorafgaand aan de
Week van het Leven. De presentatie gaat gepaard met de lancering van de website
www.tienermoederfonds.nl en een uitnodiging naar personen en organisaties om het initiatief
daadwerkelijk van de grond te krijgen. Bij de lancering zijn Gert-Jan Segers en Arthur
Alderliesten (als bekende namen van bekende organisaties) ‘het gezicht’ van de campagne
rond het tienermoederfonds.
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