Arme gezinnen lopen kans kinderen kwijt te raken
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Steeds meer gezinnen in Nederland hebben grote moeite om iedere maand de eindjes aan
elkaar te knopen.

Het is als een geniepig virus dat heeft toegeslagen in onze maatschappij.

Langzaam maar zeker, beetje bij beetje, raakt de bevolking meer geld kwijt en moet
tegelijkertijd meer betalen voor essentiële zaken. Niet zo vreemd dus dat er steeds meer
gezinnen onder de armoedegrens terechtkomen en er steeds meer kinderen opgroeien die daar
uiteraard ook onder te lijden hebben, zoals wij onlangs schreven.
Dan belanden we in een heel merkwaardig scenario. Op de website van Martin Vrijland staat
een verhaal over een gezin uit Den Haag met 5 kinderen dat in de financiële problemen is
geraakt.
Jeugdzorg is van mening dat het beter is dat de 5 kinderen uit huis worden geplaatst en zet
druk op de ouders om daarvoor toestemming te geven. De ouders weigeren en als gevolg
daarvan blokkeert de gemeente Den Haag toegang tot het schuldsaneringstraject.
Jeugdzorg doet vervolgens melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en
deze begint een onderzoek. Hieruit bleek dat er niets aan de hand is met het gezin, behalve de
financiële problemen.
Wanneer echter deze kinderen wel uit huis geplaatst zouden zijn in een pleeggezin dan
ontvangt een dergelijk gezin daarvoor een vergoeding per kind . Deze is afhankelijk van de
leeftijd van het kind, maar komt gemiddeld uit op ergens
tussen de 500 en 600 Euro per maand
.
Stel dat alle 5 kinderen in bovengenoemde zaak zouden worden ondergebracht in hetzelfde
pleeggezin dan zou dit gezin minimaal 2.500 Euro per maand aan vergoedingen ontvangen.
Om het helemaal aantrekkelijk te maken vallen deze vergoedingen buiten de normale
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inkomsten, hoeft er geen belasting over te worden betaald en is het bijvoorbeeld niet van
invloed op eventuele huurtoeslag.
Een bedrag wat vele malen hoger is dan waar het natuurlijke gezin van de kinderen van moet
rondkomen. Wanneer zelfs maar de helft van die vergoeding extra aan hen zou worden betaald
dan waren hun financiële problemen over en had het rijk veel geld bespaard. Een gezin waar
juist het geld een knelpunt vormt, maar waar verder geen problemen zijn.
De waanzin van een door ambtenaren bedacht systeem en een prachtig verdienmodel. Met
andere woorden, door zoveel mogelijk uithuisplaatsingen valt er veel geld te verdienen door
pleeggezinnen en alles wat daar aan instanties en personeel omheen loopt. Om over het
samenhangende misbruikcircuit
nog maar te zwijgen.
Uiteraard zijn er situaties waarin het beter is voor het kind dat het bij de ouders wordt
weggehaald. Om kinderen dergelijke traumatische ervaringen te laten ondergaan omdat de
ouders moeite hebben om financieel rond te komen, is wreed en onnodig. Het is dubbel wreed
als je dan ziet dat een ander gezin een maandelijks extra belastingvrij inkomen krijgt van 2.500
voor notabene jouw kinderen.
We leven in een tijd waarin de duimschroeven voor de burgers steeds verder zullen worden
aangedraaid. Niet alleen door een stortvloed van nieuwe vrijheidsbeperkende maatregelen,
maar ook financiëel. Wanneer zij vervolgens in de financiële problemen komen, worden ze
aan alle kanten gestraft.
Als je je ziektekostenpremie van 100 Euro per maand niet kunt betalen, dan wordt je
overgeheveld naar het CJIB (Centraal Justitiëel Incasso Bureau) en ga je 150 Euro per maand
betalen. Dat is logisch toch? Als je geen 100 Euro hebt dan moet je maar 150 Euro betalen.
Wanneer je die 150 Euro ook niet betaalt dan verschijnt er een deurwaarder met de rekening
van het CJIB die door “kosten” nu ineens is opgelopen tot bijna 300 Euro.
Wanneer een gezin niet genoeg geld meer heeft om goed voor de kinderen te kunnen zorgen
dan worden ze weggehaald en ondergebracht in een pleeggezin die maandelijks een buidel
geld incasseert. Slechts een gedeelte daarvan zou genoeg geweest zijn om de problemen in
het oorspronkelijke gezin op te lossen.
De tactiek is simpel: Zorg dat je de bevolking langzaam maar zeker financiëel leegzuigt,
criminaliseer vervolgens armoede waardoor je straks een groot deel van deze mensen kunt
onderbrengen in “veilige” FEMA-achtige kampen en je hebt de kinderen vanaf een heel
jeugdige leeftijd onder je controle. De hechte banden die samenhangen met het fenomeen
gezin
moeten worden gebroken . Welkom
New World Order.
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