
Jaarverslag stichting Petra 2015 en 2016 

 

Er is veel overeenkomst tussen de werkzaamheden en activiteiten van stichting 

Petra in 2015 en 2016, daarom voegen we deze jaren samen. Vanaf 2015 

werden er geen clienten door stichting Wil begeleid. De stichting Wil was eind 

2014 opgeheven, maar pas in 2015 heeft DK belastingen voor de stichting alle 

formaliteiten geregeld en werd de stichting officieel uit het stichtingen register 

geschreven. 

Stagiaires werden getraind. Psychologen in opleiding (universiteit van Tilburg), 

een maatschappelijk werkster i.o., een leerling van het Hoornbeek college 

(social work); in  2016 twee psychologen in opleiding (O.U.). Een van de Petra 

doelen is om beginnende professionals bekend te maken met de problemen van 

mensen, die in hun jeugd zijn getraumatiseerd. Ze worden bekend met de 

gevolgen van seksueel misbruik, waar zowel de client als de hulpverlener baat 

heeft vanwege gewenning aan dikwijls heftige verhalen. 

– Clienten werden gediagnosticeerd en afhankelijk van hun hulpvragen 

volgde er een psychologische behandeling op maat. Stagiaires bereidden 

een groepstherapie voor, die ze daarna uitvoerden  met een kleine groep 

clienten als ondersteuning bij de individuele gesprekstherapie. Een 

enkeling werd door verwezen naar psychiater, fysiotherapeut, anders. 

– Samen met de stagiaires verzorgde Marrie van der Feen in 2015 

voorlichting over oorzaak, gevolg en behandeling van gevolgen van 

seksueel misbruik op het Calvijncollege in Krabbendijke tijdens de 

speciale dag over seksualiteit.  Er werd samen gewerkt met Different, 

GGD en andere instellingen. De reacties van de leerlingen en leerkrachten 

waren erg positief.  In 2016 volgde een herhaling van het programma met 

andere stagiaires. 

– In 2015 ging ondergetekende voor de 3e keer naar Rio de Janeiro in 

Brazilie om het werken met geweldsslachtoffers te ondersteunen en 

voorlichting te geven aan lokale hulpverleners. In de sloppenwijk Morro 

do Juramento komt langzaam maar zeker het muziekproject van stichting 

Aprisco tot stand, waarvan Pauline de Vet (muziektherapeute) de spil is 

en Marrie ondersteuning biedt. Er is een hele lange adem nodig om dit 

werk van de grond te krijgen. Inmiddels zijn er een aantal kinderen, die 

regelmatig muziekles krijgen van locale muziekleraren in het Aprisco 

pand. Roseni, een locale hulpverleenster, werkt vanuit het pand voor de 

allerarmsten. Vrouwen van de wijk kennen haar en weten haar te vinden 

als ze in nood zijn. Ook mannen, die aan lager wal zijn geraakt. Er is 

altijd wel voedsel en kleding voor hen. 

– Marrie van der Feen woonde twee weken midden in de sloppenwijk, waar 

soms zowel overdag als 's nachts de kogels door de smalle straatjes 

vlogen en slachtoffers maakten. Zowel onder politie als onder de 



drugscriminelen vallen doden. Voorlopig is de strijd nog niet beslist. 

Aprisco spant zich in, naast kerken, politie en andere instanties, om de 

overmacht van drugsbendes  te beteugelen en kansarme kinderen te 

helpen. 

– In 2015 zijn we veranderd van belastingdeskundige. In plaats van Accon 

verzorgt vanaf 2014/215 DK, belastingdeskundige Izaak Koppejan uit 

Oost-souburg, de jaarrekening e.a. 

– Omdat stichting Wil vanaf 2015 was opgeheven, was niemand meer in 

dienst en stopte de salarisadministratie. Er moet bezuinigd worden omdat 

de betaalde activiteiten sterk zijn verminderd.   

– In 2015 is Marrie onbezoldigd lid geworden van de redactie van 

Uitdaging, een evangelische gratis krant, waarvoor ze regelmatig 

artikelen schrijft. Op deze wijze komen haar boeken weer in beeld, die 

nog steeds van betekenis zijn voor de hulpverlening aan 

geweldsslachtoffers. Els Bakker, psycholoog, schreef Marrie's biografie 

in : “Gegijzeld door incest”. In 2015/2016 is dit boekje vertaald in het 

Portugees, waardoor het gebuikt wordt in Rio de Janeiro als voorlichting 

en getuigenis.    

– drs. Marrie van der Feen, psycholoog: 

– Nympha Minnaar, fysiotherapeut: 

 

 

 

 


