Liefs van Keet
Maaike Verzendaal

Herkenbaar voor elke hondenbezitter en dierenvriend; de avonturen van de Flatcoat Retriever – met stamboom – Keet die twee
weken uit logeren gaat. Omdat haar baasjes Ewald de Grote, Barbara de Kleine en de mini’s Eva (13) en Feline (7) op vakantie
gaan, logeert hun eenjarige viervoeter bij opa en oma. De avonturen van Keet zijn hartverwarmend beschreven in 45 pagina’s
tellend (voorlees)boek, rijkelijk geïllustreerde met prachtige
printen van Mignon Nusteling en geschreven door bestseller auteur Barbara Muller (oftewel ‘Barbara de Kleine’ volgens Keet)
en haar vader Fred W. Muller. ,,Toen Keet bij ons kwam logeren, vroeg mijn kleindochter Feline of ik haar op de hoogte wilde
houden over haar hond. Dat deed ik door dagelijks vanuit Keet
in dagboekvorm een mail te sturen, waar de kinderen bijzonder
enthousiast op reageerden. Het leek ons leuk om dit in boekvorm
uit te geven voor onze (klein)kinderen, maar uiteindelijk is het
iets groter uitgepakt.” Keet is in een oplage van 1.000 exemplaren gepubliceerd en is te koop via boekhandel Bruna in winkelcentrum De Schoof en via de website van Barbara: www.barbaramuller.com voor € 12,50 p/stuk. Voor de oplettende lezer komt
nu en dan een herkenbaar stukje uit H.I.Ambacht voorbij in het
verhaal, waar Barbara samen met haar twee broers opgroeide en
waar haar ouders nog altijd wonen.
Zelf woont Barbara met haar gezin in Dordrecht, waar zij zich,
naast het schrijven van boeken, inzet voor de levensreddende
projecten het Babyhuis en de Beschermde Wieg. De opbrengst
van het boekje ‘Liefs van Keet’ komt volledig ten goede aan deze
stichtingen, die door Barbara in het leven zijn geroepen om kinderen een kans te bieden op een beter leven.
(O)Pa Fred schrijft al zijn hele leven, maar op 85-jarige leeftijd is
‘Liefs van Keet’ zijn eerste publicatie. Hoe bijzonder om samen
met je vader zo’n boek te kunnen schrijven? Naast het plezier –
‘we hebben er zoveel lol aan beleefd dat deel twee, met Keets zusje Pepper, al in de maak is’ – aldus Barbara, zijn vader en dochter
ook bijzonder trots op elkaar. ‘Mijn vader is een held. Een man
die er altijd is. Die klaar staat waar het maar gevraagd wordt.
Mijn vader leerde me te geloven in mezelf. In mijn eigen kracht.
Stappen te zetten die niet altijd makkelijk waren, die afweken
van de gebaande paden en die uiteindelijk tot grote voldoening
en diepgang in mijn leven hebben geleid’ citeert Barbara in haar
nawoord in ‘Liefs van Keet’.
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Hiermee doelt Barbara op autonoom en zelfstandig te zijn, iets
wat zij van haar vader heeft meegekregen, net als de durf om te
avonturieren. Het opzetten van de Beschermde Wieg en het Babyhuis was en is nog steeds een avontuur met de wetgeving in
Nederland. Haar drive om deze stichtingen in het leven te roepen

komt voort uit een stukje opvang dat ontbreekt voor moeders
die geen kant op kunnen. Met haar ervaring bij de Kinderbescherming zag Barbara met lede ogen aan hoe schrijnend situaties konden zijn als regels boven het lot van kinderen komen te
staan. Nadat zij eerder het Dushihuis voor kinderen vanaf 4 jaar
had opgericht, merkte Barbara dat er al op jongere leeftijd een
hechtingsprobleem ontstond en hulpverlening vanaf de geboorte
noodzakelijk is. Vanuit die noodzaak richtte zij het Babyhuis op
waar hulpverlening op een laagdrempelige manier wordt aangeboden. Een warm en liefdevol tijdelijk thuis, altijd met de intentie om moeder en kind samen te houden. Veel ouders uit stedelijk
gebied die nergens meer kans maken, komen hier terecht. Met
een op maat gesneden hulpverleningstraject gericht op zelfstandig kunnen wonen, helpt een vaste hulpverlener de moeder met
het vinden van een veilige plek in de maatschappij. Het slagingspercentage bedraagt maar liefst 95%! Bij de 5% die het niet redt,
is de situatie voor het kind onveilig en worden overige instanties
ingeschakeld. Inmiddels is Barbara in gesprek met gemeente
Rotterdam om ook daar een Babyhuis te starten.
Half oktober zond KRO-NCRV DOC 2 een documentaire uit over
het Babyluik, oftewel de Beschermde Wieg. Wanhopige moeders
kunnen hier anoniem hun kindje te vondeling leggen. Het is een
uitweg wanneer er geen uitweg meer is, om te voorkomen dat
baby’s worden gevonden in vuilcontainers, plantsoenen en portieken. In Duitsland bestaan babyluiken al veel langer, maar in
Nederland is het omstreden. Toch gaat Barbara door met haar
missie. De Beschermde Wiegkamers (vondelingenkamers) – inmiddels ook vermeld in de Dikke Van Dalen – zijn gevestigd in
Middelburg, Groningen, Papendrecht en Oudenbosch. Moeders
die om wat voor reden dan ook zijn genoodzaakt om hun kind
veilig over te dragen – vaak gaat het om levensbedreigende situaties – kunnen dag en nacht via een gratis 0800-lijn contact
opnemen met een hulpverlener die hen vervolgens tijdens het
hele traject begeleidt. Inmiddels heeft de stichting al 69 vrouwen
in nood kunnen helpen. Vaak gaan zij alsnog met hun kind naar
huis of bouwen samen een toekomst op los van hun familie. Drie
keer is kunnen voorkomen dat vrouwen hun kind op straat achterlieten. De stichting ontvangt geen subsidie, maar is volledig
zelf bedruipend dankzij sponsoren. Baby’s die bij de Beschermde
Wieg worden gebracht, gaan direct voor medische controle naar
het ziekenhuis waar jeugdzorg het overneemt. De biologische
moeder heeft een half jaar de tijd om op haar beslissing terug te
komen, daarna kan het kindje geadopteerd worden.
Het leesboekje ‘Liefs van Keet’ kun je bestellen
via de website www.barbaramuller.com.
Je krijgt dan een exemplaar met een persoonlijke noot van de auteurs toegestuurd. Hiermee
steun je meteen het goede doel. Een mooi
cadeau voor onder de kerstboom!
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