
Het Huis is een neutrale bezoekruimte die contacten organiseert tussen kinderen en hun ouders en grootouders. Kinderen worden jam-
mer genoeg regelmatig de kwetsbaarste slachtoffers van de (v)echtscheiding van hun ouders. Een veilige, onafhankelij ke plek waar het 
contact tussen deze kinderen en hun (groot)ouders voorzichtig kan herstellen is dan ook vaak essentieel en op die nood wil Het Huis een 
neutraal, maar warm en laagdrempelig antwoord bieden. Op een zonnige zomerdag bellen we aan bij  de Antwerpse vestiging van Het Huis, 
gelegen in een prachtig voormalig klooster vlak bij  het Beerschotstadion. Er wacht ons een hartelij k welkom.

Uitzonderlij k concept

Het Huis werd opgericht in Antwerpen in 
1998 door Rita Hey, die uit persoonlij ke erva-
ring de nood voelde om een neutrale bezoek-
ruimte in te richten met allereerst aandacht 
voor de verhalen en noden van kinderen. De 
mooie ruimte wordt beschikbaar gesteld 
door Centrum Louise-Marie vzw. Onder-
tussen zij n er ook vestigingen in Leuven en 
Brugge. In Antwerpen alleen zij n 15 vrij willige 
medewerkers aan de slag bij  Het Huis. Om je 
een idee te geven, in 2015 werden er op de 
drie locaties samen wel 4248 contacten tus-
sen kinderen en hun ouders georganiseerd. 
In Antwerpen zien elke week ongeveer 60 
kinderen hun ouders terug.

Maar liefst 75% van alle contacten kent 
een positieve afl oop, dat wil zeggen dat de 

rechtbank nadien oordeelt dat de omgangs-
regeling thuis kan worden verdergezet. In 
5% van de gevallen wordt een langdurige re-
geling met Het Huis opgestart wegens een 
psychische of fysische handicap van een 
ouder. Rekening houdende met de bij zonder 
pij nlij ke situaties die ontstaan na sommige 
relatiebreuken, zij n dat heel mooie cij fers.

Unieke werking

De werking van Het Huis is uniek in België. 
De bezoekregeling is niet voor iedereen 
toegankelij k: sessies worden alleen opge-
start op vraag van de rechtbank, die beslist 
dat kinderen op neutraal terrein één van de 
ouders mogen ontmoeten door een onover-
komelij k confl ict tussen de ex-partners. De 
poging tot contactherstel begint na afzon-
derlij ke kennismakingsgesprekken met de 

ouders en loopt over een periode van mini-
maal zes maanden, met normaliter om de 
twee weken een contactmoment van twee 
uur met de bezoekouder. Zorgouders zij n 
daarbij  niet aanwezig. Het Huis zet volop in 
op de vertrouwensband tussen het kind en 
de begeleiders, omdat het kind een onaf-
hankelij k persoon nodig heeft waarmee het 
eerlij k en onbevangen kan praten. Voor de 
ouders is het bovendien geruststellend te 
weten dat er te allen tij de een begeleider 
aanwezig blij ft.

Er wordt samen met de betrokken coördi-
nator en begeleiders een inhoudelij k verslag 
samengesteld, dat wordt overgemaakt aan 
de raadsleden van beide partij en. Het is net 
die inhoudelij ke verslaggeving die Het Huis 
anders maakt. Andere neutrale bezoekruim-
tes in ons land worden gesubsidieerd binnen 

het algemene welzij nswerk. Volgens een 
Vlaams decreet zij n die bezoekruimtes zo-
doende verplicht tot geheimhouding, waar-
door geen inhoudelij ke verslagen kunnen 
opgemaakt worden voor de rechters die de 
gezinnen doorverwezen. Die rechters heb-
ben het op hun beurt daardoor vaak moeilij k 
om een gegronde beslissing te nemen over 
de gezinnen in kwestie. Het Huis, daarente-
gen, is bewust uit het circuit van het gesub-
sidieerde welzij nswerk gestapt en daarom 
kan wél inhoudelij k gerapporteerd worden. 
Een groot verschil! “Kinderen vertellen soms 
met overtuiging wat de ene of andere partij  
in het confl ict precies wil horen”, weet Rita. 
“Maar ze hebben ook een eigen verhaal. Je 
moet tij d uittrekken om hen echt te horen. 
Wij  observeren geduldig de ontmoetingen 
en met verschillende observatoren maken 
we een eindverslag.” Zoiets is uiteraard van 
onschatbare waarde voor de rechter die een 
nieuw vonnis moet opmaken en voor Rita en 
de medewerkers van Het Huis is het de ultie-
me beweegreden voor hun werking.

Kippenvelmomenten

Als ik Rita tij dens het bezoek even verlaat 
voor een sanitaire stop, merk ik op het toilet 
een papier waarop staat dat kinderen altij d 
met een begeleider naar toilet moeten en 
dat ouders niet mee mogen. Een ontnuchte-
rend beeld ... Rita beaamt: “We zien heel veel 
miserie. Het is vaak schrij nend om te zien 
hoe diep kinderen beïnvloed worden door 
de woorden van een ouder over de ex-part-
ner. Ik wil daarbij  zelfs niet spreken over 
‘onwaarheden’ van ouders, omdat ik geloof 
dat iedereen zij n eigen waarheid heeft. Ie-
dereen vertelt zij n of haar verhaal vanaf zij n 
eigen bril en zij n eigen inleving, maar wat wel 
erg is, is dat het kind vaak heel erg beïnvloed 
wordt door de zorgouder. Zo krij gt een kind 
vaak een heel onsympathiek gevoel tegen-
over de bezoekouder en zoiets schaadt zo-
wel het kind als die bezoekouder enorm.”

Toch is lang niet alles kommer en kwel. Rita 
herinnert zich bij voorbeeld het verhaal van 
een jongens wiens papa twee jaar in de ge-
vangenis had gezeten. “Die jongen was heel 
boos en wilde zij n papa in feite niet zien. Wij  
menen altij d dat zo’n ontmoeting toch no-
dig is, zodat het kind kan vertellen waaróm 
hij  zij n papa niet wil zien, al was het maar 
omdat dat voor een kind heel erg oplucht. 
Ik vond het heel mooi dat die jongen toen 
vroeg: ‘waar waren je gedachten toen je die 
feiten pleegde, waarom heb je toen niet aan 
mij  gedacht?’ Daarna zij n ze elkaar in de ar-
men gevallen – zo mooi om te zien. Natuurlij k 

wilde de mama niet dat haar zoon zij n vader 
zou terugzien, maar voor hem heeft het veel 
deugd gedaan, omdat hij  uiteindelij k alleen 
maar wilde weten of zij n papa hem wel graag 
zag. Elke keer dat we erin slagen om contact 
te herstellen zij n wij  natuurlij k erg trots en 
dankbaar. 70% positieve resultaten is toch 
een mooi cij fer. Door het vertrouwen dat 
hier heerst, zien we zelfs vaak dat ook de 
zorgouder wat zachter wordt tegenover de 
bezoekouder.”

“Er zij n natuurlij k ook heel andere verhalen. 
Ik denk bij voorbeeld aan een gezin waar-
van de papa jongdement is. Zij n kindjes zij n 
nog heel klein en hij  herkent hen niet meer 
zomaar. Toch zie je die kinderen opfl euren 
en naar de deur hollen als ze hun papa zien 
binnenkomen en zo herkent hij  hen natuur-
lij k meteen. Dat weerzien is altij d zo warm en 
die kindjes willen echt voor hun papa zorgen, 
koffi  e voor hem halen enzovoort, elke keer 
een kippenvelmoment.”

Kinderen eerst

De initiële vraag naar contact komt meestal 
van de bezoekouder of van de grootouders, 
die via de rechtbank op zoek gaan naar hun 
kind. Meestal ontstaat die vraag natuurlij k 
vanuit een diep gemis en zij n de bezoekou-
ders de enthousiaste vragende partij . Voor 
hen is Het Huis vaak de enige weg naar een 
voorzichtig herstel van de relatie met hun 
kinderen. “We proberen alle ouders ook als 
gelij ken te ontvangen”, benadrukt Rita. “Nie-
mand is hier een crimineel, ondanks zij n of 
haar verleden. We spelen in op ieders noden, 
zowel van hoogopgeleide families als van 

ouders die aan de rand van de maatschappij  
leven.”

Toch zij n voor Rita en de vrij willige mede-
werkers van Het Huis de kinderen het be-
langrij kste. Enerzij ds om ervoor te zorgen 
dat zij  gehoord worden en dat het niet alleen 
de woorden en daden van de ouders zij n die 
in het gerechtelij ke dossier worden opgeno-
men, anderzij ds (en vooral) ook voor de in-
nerlij ke rust en de geestelij ke toekomst van 
de kinderen. “Kinderen zij n voor altij d ver-
bonden met hun biologische ouders, ze zij n 
een deel van hen allebei”, weet Rita. Ze zij n 
dan ook heel loyaal tegenover hen en voelen 
zich verantwoordelij k voor hun ouders, zelfs 
in heel extreme gevallen. Tij dens de bezoek-
momenten merken we dan ook regelmatig 
de loyaliteitsconfl icten van onze kinderen 
tegenover hun beide ouders. Het werkt ook 
andersom: fi naal wil elk kind weten dat zij n 
mama én zij n papa hem/haar graag zien. Dat 
is het allerbelangrij kste.”

Daarom biedt Het Huis een veilige haven 
waar kinderen kunnen spelen, praten en 
vooral zichzelf kunnen zij n. Er heerst een 
ongedwongen, familiale sfeer en bezoekers 
krij gen er een drankje, ’s ochtends zelfs een 
ontbij t en ’s avonds een lichte maaltij d. Al 
kan niet elke familie herenigd worden, toch 
gaan Rita en haar medewerkers keer op keer 
voor het verzachten van de relaties tussen 
kinderen en hun ouders, want daarbij  heeft 
iedereen baat.

Steunen? Graag!

Veel begeleiders hebben een diploma pe-
dagogie, orthopedagogie, bemiddelaar, 
enzovoort, maar iedereen krij gt een vor-
mingscursus en volgt twee keer per jaar een 
vorming. Het Huis is voortdurend op zoek 
naar vrij willige medewerkers. Kan je het ver-
schil maken tussen empathie en medelij den, 
heb je eventueel kennis en/of ervaring in het 
gebied, wil je helpen om gebroken families 
weer in contact te brengen en kan je je per 
twee weken minstens een dag vrij maken? 
Stuur dan zeker een mailtje naar info@
hethuis.be. Ook administratieve medewer-
kers zij n welkom!

Omdat Het Huis geen subsidies krij gt, is de 
werking volledig afhankelij k van sponsors en 
donaties. Kan je je niet inzetten als vrij wil-
liger, maar wil je ook je steentje bij dragen? 
Overschrij ven kan op rekeningnummer BE02 
3200 8208 8140 op naam van Het Huis vzw.
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Het Huis
Waar families genezen

HET HUIS •  WITTESTR AAT 116/3 •  2020 ANTWERPEN •  HETHUIS.BE •  INFO@HETHUIS.BE •  03 216 17 17

Het Huis
Neutrale bezoekruimte


