
 

Lectori Salutem 

  

Geachte lezer,  

Graag vragen wij u aandacht voor het volgende.  

Onlangs werd ons gezinshuis Villa Maria benaderd door een journalist van het online medium 
“Follow the money” (FTM). Zij gaven aan te zijn benaderd door personen die met ons gezinshuis te 
maken hebben of hebben gehad en dat deze personen klachten over het gezinshuis uitten.   

Vervolgens zijn wij in gesprek gegaan met FTM. De uitgebreide vragenlijst die helaas erg suggestief 
was en blijk gaf van een aanmerkelijke mate van tunnelvisie hebben wij beantwoord. De gevraagde 
stukken hebben wij aan FTM overgelegd en in een persoonlijk onderhoud hebben getracht ons 
verhaal te doen. Bij al onze antwoorden en onze informatieverstrekking hebben als grens gesteld 
geen mensen te willen schaden en ook de geldende AVG en privacy regels niet te schenden. Nog 
belangrijker dan dat is het feit dat wij niet willen dat de kinderen op enigerlei wijze gedupeerd 
worden door deze media acties van FTM in navolging van de geformuleerde klachten.  

Wij zouden het uitermate vervelend vinden als u deze verhalen in eerste instantie uit de media zou 
moeten vernemen en berichten u daarom bij dezen graag proactief over deze situatie.  

Bovenal vermelden wij dat wij de inhoud en strekking van de publicatie betwisten. Wij zijn een 
gezond, sociaal en betrokken bedrijf. Waar gewerkt wordt worden ook fouten gemaakt. Ook bij ons. 
Daar leren wij van. Van de situaties, voorvallen en gebeurtenissen zoals deze in de publicatie staan is 
evenwel geen sprake. De feiten zijn verdraaid er is sprake van ernstig negatieve insinuaties en 
suggesties en veelal worden situaties slechts eenzijdig uitgelicht. Hierdoor ontstaat inderdaad een 
negatief beeld. Wij vinden betreuren dat in ernstige mate. In de tientallen jaren dat Ilène Maria met 
kinderen werkt en zich op positieve, zorgzame en sociale wijze voor hen inzet is dit nog nooit 
voorgekomen.   

De personen die FTM hebben ingeschakeld om hun verhalen te laten publiceren is een zeer selecte 
groep mensen die door een persoon met elkaar in contact zijn gebracht met het doel negativiteit 
over het gezinshuis naar buiten te brengen. Het zijn geen losse, onafhankelijke en willekeurige 
personen maar een groep mensen (zoals FTM beweert) die speciaal voor dit doel tot deze groep zijn 
gevormd. Het lijkt erop dat men een hetze tegen ons wil creëren. Zowel het gezinshuis wordt daarbij 
onder vuur genomen alsook wordt er sterk “op de man gespeeld” richting de sleutelfiguren binnen 
ons gezinshuis.   

Nog voor de publicatie hebben wij FTM verzocht om publicatie uit te stellen, omdat deze niet 
gebaseerd is op objectieve verhalen. Wij hebben FTM aangegeven een concrete en volledig 
onderbouwde reactie met achtergronden te zullen verstrekken op die publicatie. FTM wijst dit helaas 
af.  

Bij deze delen wij u mede dat wij afstand doen van de stellingen, beweringen en uitspraken die FTM 
in haar publicatie doet en/of die zij ons in de mond doet leggen. Ook een van de ouders heeft FTM in 
die zin benaderd, echter zonder resultaat. Wij achten deze publicatie in dat licht dan ook 
onrechtmatig.   

Wij betreuren dat hierdoor de belangen van de kinderen ernstig worden geschaad en zullen er alles 
aan doen die schade te beperken. Wij hopen dat u het vertrouwen in ons blijft houden.  

De komende tijd zullen wij ons verder juridisch beraden over deze situatie. In dat kader zullen wij 
alsnog een uitgebreide inhoudelijke reactie cq. betwisting opstellen betreffende deze publicatie. 



 

Mocht u vragen hebben dan zullen die waarschijnlijk ook beantwoord worden in die 
reactie/betwisting.  

Rest ons op dit moment niets anders dan u bij voorbaat te danken voor uw aandacht en vertrouwen 
op onze goede, sociale en professionele instelling en werkwijze. Mocht u daar behoefte op een later 
moment zullen wij u nader informeren.  

 

Met vriendelijke groet, 

  

Mw. Ing. Ilene Maria  

Dhr. R. Van Beek  

 




