
dat terwijl ik vroeger altijd riep dat ik geen kin-
deren wilde.” Moeder Natuur zag dat duidelijk
anders. Ze heeft ongeveer elke vorm van anti-
conceptie uitgeprobeerd maar geen pil of spi-
raal kon de bevruchting tegengaan. Zelfs toen
Sas na een zwangerschap buiten de baarmoeder
een eierstok en een eileider verloor, raakte ze
weer in verwachting. 

Eénknipoog
“De dokter zei: één knipoog en jij bent al zwan-
ger.” De kinderen zijn allen van dezelfde vader,
maar van een stabiele, veilige relatie was geen
sprake. “In 2016 heb ik het uitgemaakt, hij werd
gewelddadig. Toen ik de relatie verbrak, wist ik
nog niet dat ik alweer zwanger was.” 
Werken lukt Sas op dit moment niet, het draai-
en van haar gezin slokt alle tijd op. “Maar als de
jongste met 2,5 naar de voorschool gaat, wil ik
weer gaan solliciteren. Niet alleen vanwege het
geld, maar ook om uit mijn sociale isolement te
komen. Ik houd van mijn kinderen, maar van
tijd tot tijd wil je ook een gesprek met een vol-
wassene voeren.”
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M
et veel passen en me-
ten lukt het Nicole Sas
(38) haar zes kinderen
’s avonds in bed te
krijgen. Niet omdat ze
niet willen slapen,
maar omdat haar flat-
je boven de Amster-
damse Poort niet op
zeven mensen is ge-

bouwd. Haar jongens (8, 6 en 5 jaar) liggen met
z’n drieën dwars op een doorgezakte bedbank
en haar dochter van net 2 heeft een eigen ledi-
kantje. De oudste van 12 gunt Sas een eigen ma-
tras, wat betekent dat ze zelf vaak het bed met
Zoëy (4) deelt. “Of ik ga op de bank liggen. Ik wil
dat mijn kinderen genoeg slaap krijgen.” 
Het is telkens weer een uitdaging, maar die
gaat ze keer op keer vol goede moed aan. Sas
maakt allesbehalve een moegestreden indruk.
“Het is een vol huis, ja, maar ook erg gezellig.”
Toch zou het een stuk makkelijker gaan als de
jongens een stapelbed krijgen, zodat iedereen
straks z’n eigen plekje heeft. 
Met haar krappe beurs is het voor Sas geen op-
tie de kinderen nieuwe slaapplekken te geven.
Vanwege een misverstand kampt ze met een fik-
se schuld en staat ze al een paar jaar onder be-
wind. Het gezin komt rond van 170 euro in de
week. Sas: “Hoe ik dat doe? Tja, door het te
doen.” Ze zegt het kalm met een speelse lach ter-
wijl de kleine Jazzley haar armpjes rond de nek
van haar moeder klemt. 
Wat betreft de opvoeding staat ze er alleen
voor. “Hun vader komt alleen langs wanneer het
hem uitkomt en omdat ’ie zelf in de schuldhulp
zit, kan ik financieel niets van hem eisen.” 

Grootverdriet
Tegenslagen waren er zat in het leven van Sas.
Haar vader verloor ze op jonge leeftijd, haar

→NicoleSasmetvijfvanhaarkinderen.‘Ikhebdezwaretijdachtermegelatendankzijdekinderen.’

Met haar zes kinderen
op een flatje is het voor
de alleenstaande
moeder Nicole Sas
soms alle hens aan
dek. De doorgezakte
bedbank waar het
kroost op slaapt, is aan
vervanging toe.
Kosten: 550 euro.

‘Het is een vol huis,
maar ook erg gezellig’ HELPT
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broertje heeft autisme en haar moeder raakte in
een zware depressie na de dood van haar man.
“Ik woonde destijds nog thuis, had borderline
en deed aan zelfverminking. Mijn moeder en ik
hadden groot verdriet, maar we konden dat niet
bij elkaar kwijt. Toen ik zwanger raakte en Alicia
kreeg, moest ik daar weg. Er was te veel span-
ning.” 
Ze kwam in de vrouwenopvang van HVO-Que-
rido (zie kader) terecht. “Eerst was het wennen
om je ruimte met allemaal vreemden te moeten
delen, maar er zijn mooie en dierbare vriend-
schappen uit voortgekomen. Ik zie die meiden
nog steeds.”
Met de komst van haar oudste, ging bij Sas een
knop om. “Tijdens de zwangerschap, die niet
gepland was, merkte ik weinig van het moeder-
instinct, maar vanaf het moment dat ik Alicia
zag, begreep ik wat men bedoelt: er bestaat niets
dat belangrijker is dan je eigen kind en je zal al-
tijd álles voor hem of haar doen.” De kersverse
moeder is dan al in therapie, besluit haar zware
gemoed aan te pakken en stopt met de mutila-
tie. Sas: “Ik heb die tijd achter me gelaten dank-
zij de komst van mijn kids.” 
Tien jaar na de geboorte van Alicia heeft Sas
nog vijf kinderen aan haar voeten. Lachend: “En

WeduwnaarCamillevanNeerwil
zijnschilderijenexposerenenvroeg
eenbijdragevoorhethanggeldvan
degalerie.NickReinemandoneert.

Schilderen en tekenen brengen Camille
van Neer (59) rust. Het is een manier
om zich te uiten. “Het is iets van mezelf
en het helpt me de ellende te vergeten.”
Ellende, daar heeft Van Neer een flinke
portie van gekregen. 

In de Indiase leefgemeenschap Auro-
ville bouwden Van Neer en zijn vrouw
Jansi een bestaan op, kregen ze een
tweeling en beleefden ze een prachtige
tijd. Toen de economische crisis in
2008 uitbrak werd het steeds lastiger
rond te komen. Het gezin besloot dat
het tijd was terug te keren naar Neder-
land. “We wilden onze kinderen beter
onderwijs bieden.” Vlak voor vertrek
werd Jansi door een hond gebeten. Ze

overleed aan de gevolgen van honds-
dolheid, nu vier jaar geleden.
Het was een klap voor de familie. Beide
kinderen zijn in behandeling voor so-
ciale fobieën en depressie; ze gaan niet
naar school. Zijn dochter is transgender
en staat op de wachtlijst van de VU-
genderpoli om in transitie te gaan. “Ik
ben ontzettend trots op mijn kinderen,
maar ze hebben veel zorg nodig.” Van
Neer hoopt zelf de komende tijd zijn ar-

tistieke activiteiten uit te breiden.
Met behulp van een financiële bijdrage
van Nick Reineman (36) kan Van Neer
zijn werk binnenkort tentoonstellen. “Ik
heb het zelf ooit financieel heel zwaar
gehad, maar dankzij hulp van anderen
kwam ik er weer bovenop. Daarom help
ik Camille nu ook graag,” zegt de eige-
naar van een subsidiebureau. “Boven-
dien houd ik erg van kunst. Ik kijk uit
naar de opening van de expositie!”

De wens van vorige week
‘Ookikbenerdankzijhulpvananderenbovenopgekomen’

HVO-Querido huisvest en onder-
steunt als zorgorganisatie in Am-
sterdam, Diemen, Amstelveen en
Haarlem kwetsbare mensen die het
even niet alleen redden. Ze bieden
 opvang, woonbegeleiding en dagbe-
steding met de lijfspreuk: we gaan uit
van wat iemand kan, in plaats van wat
 iemand niet kan. De instelling heeft
ruim vijftig locaties en zo’n 1300
 medewerkers staan klaar voor 4500
cliënten.

Zorgorganisatie
HVO-Querido


