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was hij steeds verdergegaan 
en ik moest ook dingen bij 
hem doen. Het was vreselijk, 
maar tegen wie kon ik het 
vertellen? Het was duide-
lijk dat ik toch niet werd 
geloofd. De enige die ik echt 
kon vertrouwen, was mijn 
moeder. Maar haar mocht 
ik alleen onder toezicht van 
mijn mentor zien of bellen, 
dus ik had geen idee hoe 
ik het moest aanpakken. 
Uiteindelijk heb ik na een 
tijdje toch maar een poging 
gedaan. Ik sprak mijn moed-
er aan de telefoon en ik zei 
dat ik haar dringend moest 
zien. Het ging over mijn 
mentor, zei ik, maar voordat 
ik verder kon praten, ver-

MYLANSHA 
(17): “Ik was 
pas vijf toen 
ik door een 
onveilige 
thuissituatie 
uit huis werd 
geplaatst. 

Wat er precies gebeurd 
is, houd ik liever privé, 
maar het was erg heftig. 
Ik ging van instelling naar 
instelling en het hele gedoe 
gaf me zoveel stress. Ik werd 
er opstandig van en ging 
overal tegenin. Daardoor 
kwam ik op mijn veertiende 
in een gesloten instelling 
terecht. Hier heb je als 
kind bijna geen vrijheden 
meer en mogen hulpver-

dat ik er goed uitzag of dat 
ik een mooi figuur had. Of 
hij raakte me net even wat 
langer aan op mijn schouder 
of billen. Ik voelde me er erg 
ongemakkelijk door en nam 
het hoofd van alle mentors, 
een vrouw, in vertrouwen. 
Ik vroeg of ik een andere 
mentor mocht, maar daar 
wilde zij niks van weten. 
Volgens haar was het een 
prima mentor die bovendien 
heel professioneel was.”

Gezoend 
“Na ongeveer acht maanden 
misbruikte hij mij voor het 
eerst. Daarvoor had hij mij 
al eens gezoend, wat ik heel 
smerig vond. Langzaamaan 

leners streng ingrijpen als er 
iets gebeurt.” 

Geen goed gevoel
“De mentor die ik kreeg 
aangewezen, was een man 
van rond de veertig. Ik 
mocht hem gelijk al niet. 
Wat het precies was, weet ik 
niet, maar ik had geen goed 
gevoel bij hem. Toch besloot 
ik het aan te kijken. Wat 
moest ik anders? Het was 
niet zo dat ik als veertien-
jarige echt iets te zeggen 
had. Toen mijn mentor na 
een paar weken opeens rare 
opmerkingen tegen mij 
begon te maken, wist ik dat 
ik er melding van moest ma-
ken. Zo zei hij bijvoorbeeld 
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MYLANSHA 
WERD MISBRUIKT 

DOOR HAAR 
JEUGDZORG-

MENTOR
75 procent van de jongeren in de 
jeugdzorg krijgt te maken met 
lichamelijk of psychisch geweld, zo 
blijkt uit onderzoek van de overheid. 
Zo ook Mylansha, die maandenlang 
werd misbruikt door haar mentor. 
‘Niemand geloofde mij.’ 
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SELLING SUNSET: 
3X SPOILER ALERT

1. DE ROMANCE VAN JASON EN 
CHRISHELL: De stomende romance tussen 
de baas van The Oppenheim Group en 
Chrishell Stause openbaart zich dan toch in 
dit vijfde seizoen. En daar is niet iedereen 
even blij mee. Voor wie het heeft gemist: 
hun relatie is alweer voorbij, omdat Chrishell 
een kind wilde, en losbol Jason niet.

2. CHRISTINE QUINN IS ER WEER BIJ: in de 
slotaflevering van het vierde seizoen liet de 
vriendinnengroep (met Mary voorop!) weten 
dat ze hun collega en de diva van de show 
liever zagen vertrekken bij het makelaars-
kantoor. Of dat werkelijk gaat gebeuren, 
is de vraag, maar de foto’s van de nieuwe 
reeks laten zien dat Christine er sowieso 
weer bij is in de serie.

3. EEN NIEUWE MAKELAAR IS IN 
AANTOCHT: tussen alle vertrouwde ge-
zichten ga je dit seizoen een nieuwe agent 
zien: Chelsea Lazkani. Vanessa Villela, die 
in seizoen 4 haar entree maakte, zal minder 
te zien zijn. Ze testte namelijk positief op 
corona en zat vijf van de elf weken dat ze 
aan het draaien waren ziek thuis. “Ze 
konden overduidelijk niet op me wachten 
met filmen”, zei ze hierover. 
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Eindelijk, onze favo bingewatch 
serie Selling Sunset is vanaf 
22 april terug op Netflix met 
alweer het vijfde seizoen. Dit 
kun je verwachten…
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Kijken: Jojanneke en
de Jeugdzorgtapes 
Jeugdzorg plaatst jaarlijks 
maar liefst 19.000 kinde-
ren uit huis, wat Nederland 
koploper in Europa maakt. 
Hier gaat heel wat mis, en 
daarover heeft Jojanneke 
van den Berge de zesdelige 
EO-serie Jojanneke en de 
Jeugdzorgtapes gemaakt. 
Zij laat samen met jongeren 
als Mylansha zien wat een 
uithuisplaatsing met hun le-
ven doet, soms met blijvende 
schade. Ze hopen hiermee 
veranderingen in het jeugd-
zorgsysteem af te dwingen. 
Elke donderdag om 21.00 uur 
te zien op NPO 3 en terug te 
kijken op NPO Start. 

 
 

brak hij het gesprek. ‘Dat 
kwam later nog wel’, zei 
hij. Daarna mocht ik drie 
weken geen contact meer 
met mijn moeder hebben. 
Zogenaamd omdat zij geen 
goede invloed op mij had, 
maar ik wist wel beter. Toen 
ik mijn moeder uiteindelijk 
weer sprak, lette hij extra 
goed op. Aan het begin 
vroeg ze nog wel wat er nou 
precies was, maar hij praatte 
er altijd overheen en kon zo 
ongestoord verdergaan.”
 
Vluchtpogingen
“In totaal heb ik zeven 
vluchtpogingen gedaan. 
Meestal tijdens een moment 
van verlof; je mag dan met 
je mentor mee boodschap-
pen doen. Eén keer ben 
ik dwars door een raam 
gesprongen, waarna ik in 
het ziekenhuis belandde. Ik 
was zo wanhopig, het enige 
wat ik wilde, was weg van 
hem. Soms lukte het me 
ook om een paar dagen weg 
te blijven. Dan kocht ik 
drank en stond ik de hele 
nacht op straat te drinken. 
De politie pakte me dan op 
en bracht me weer netjes 
terug. Omdat ik bang was 
dat niemand mij geloofde, 
durfde ik het aan niemand 
te vertellen. Uiteindelijk 
kwam het misbruik na vier 
maanden alsnog uit toen een 
huisgenootje mijn mentor 
mij had zien zoenen. Ze 
vertelde aan de leiding en zij 
wel werd geloofd.”
 
Veroordeeld
“Inmiddels is er een rechts-
zaak geweest. Hoewel mijn 
mentor alles ontkende, is 
hij veroordeeld tot vijftien 
maanden celstraf. Hierop is 
hij in hoger beroep gegaan 
en nu wachten we al meer 

dan twee jaar op een nieuwe 
rechtszaak. In de tussentijd 
ben ik verhuisd naar een 
kleine open groep, die mij 
moet voorbereiden op een 
terugkeer in de maatschappij. 
Ondanks alles gaat het nu 
redelijk goed met mij. Ik 
ben blij dat ik niks meer te 
maken heb met mijn mentor, 
maar iemand in vertrouwen 
nemen, doe ik niet meer zo 
snel. Jeugdzorg heeft niet 
eens sorry gezegd. Dat vind 
ik eigenlijk nog het aller-
ergste. Er gebeuren bij jeugd-
zorg zoveel dingen die niet 
kloppen. Vandaar dat ik mijn 
verhaal ook doe. Iedereen 
mag weten wat voor zooitje 
het daar kan zijn.” 

 ‘ALS IK NIET DEED 
WAT HIJ WILDE, 
MOCHT IK MIJN 
MOEDER NIET 
MEER SPREKEN’


