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Moeder
afgewezen
door Hans Straus
ROERMOND – De 26-jarige Duitse moeder uit Erftstadt die in juni vorig jaar haar kind in Maasniel
te vondeling heeft gelegd, heeft geen recht op de
voogdij over haar kind. Dat heeft de rechter in
Duitsland bepaald.
De voogdij over de inmiddels vijftien maanden oude jongen is inmiddels door Bureau Jeugdzorg in Roermond overgedragen aan het Duitse
Jugendamt. De rechter heeft in zijn beslissing
meegewogen dat de moeder – inmiddels formeel
uit de ouderlijke macht gezet – twee jaar eerder
al haar dochter Lina te vondeling had gelegd. Dat
kind verblijft bij een Duits pleeggezin in Bonn.
De Roermondse vondeling is een halfbroer
van het meisje en was in afwachting van de beslissing van de rechter al sinds mei van dit jaar
bij de vader in huis in Duitsland. Bureau Jeugdzorg in Roermond heeft in overleg met het Duitse Jugendamt een voorschot genomen op de uitspraak van de rechter, met het welzijn van de
jongen als eerste prioriteit. Het streven is om vondelingen indien mogelijk onder te brengen bij
naaste familie. Daarbij was er sprake van tijdsdruk, omdat er bij een zuigeling in een pleeggezin sprake is van een hechtingsproces dat na een
bepaalde tijd niet zonder negatieve gevolgen kan
worden afgebroken. De vader en zijn netwerk
zijn voor plaatsing van het kind zorgvuldig doorgelicht. Uit gesprekken en een psychische test is
vast komen te staan dat de vader, die een vaste
baan heeft, geschikt is om zijn kind op te voeden. Het Jugendamt houdt het welzijn van het
kind in de gaten.
De 26-jarige Duitse, biologische moeder van
de vondeling wacht vervolging in Duitsland omdat het te vondeling leggen van een kind strafbaar is. Onduidelijk is nog of zij tegen de afwijzing van haar voogdijclaim in beroep gaat.

