
ViLlA PiNeDo

JAARVERSLAG 2021



HEY JIJ, 
Met veel trots schrijf ik als nieuwe directeur van 
stichting Villa Pinedo het voorwoord van ons  
jaarverslag 2021. Een verslag voor gemeenten, 
(jeugdzorg)regio’s, fondsen en andere partners met 
wie wij het afgelopen jaar hebben samengewerkt. 

Hoewel in 2021 corona ons soms tegenzat, maakte 
het ons juist ook creatief. Het motiveerde ook om 
nóg meer van ons te laten horen in het belang van 
al die kinderen en jongeren met gescheiden ouders. 
Die het écht heel moeilijk hadden en nog steeds 
hebben. Hoe fijn is het dan om telkens weer in de 
chats te lezen wat liefde en steun - zelfs op afstand 
dus - kan betekenen. 

Met trots kijk ik - samen met Marsha Pinedo,  
voormalig directeur en oprichter van onze stichting - 
terug op alles wat bereikt is het afgelopen jaar. En ik 
hoop dat dit jaarverslag jouw inspireert om in 2022 
met ons (nog) meer liefde en steun te geven aan alle 
kinderen en jongeren met gescheiden ouders. Het 
is onze grootste wens om de handen ineen te slaan 
voor een andere, liefdevollere scheidingsaanpak. 
Het moét anders. #gewoondoen

Daarom kom ik in 2022 graag op de koffie. Samen 
met een Buddy. Om kennis te maken. Om over onze 
aanpak te vertellen. Om te ontdekken hoe we  
samen de mouwen op gaan stropen in het belang 
van al die kinderen en jongeren die op  
een dag te horen krijgen dat hun  
ouders uit elkaar gaan. Doe jij met  
ons mee? 

   -elijke groet, 

Sanne Abrahams
Directeur Villa Pinedo
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VILLA PINEDO:  
ALS JE OUDERS UIT ELKAAR ZIJN

DIT DOEN WIJ

WIJ ZIJN ER VOOR KINDEREN WIENS OUDERS UIT ELKAAR 
GAAN OF ZIJN

Wij zijn jongeren met gescheiden ouders en delen 
onze eigen ervaringen. Wij zijn er voor alle kinderen  
en jongeren met gescheiden ouders. Wij denken met 
hen mee en geven ze tips. Wij steunen hen om met  
de scheiding van hun ouders om te gaan. Ook delen 
wij onze ervaringen met volwassenen. Zoals ouders, 
leerkrachten, hulpverleners en rechters. Wij willen dat 
zij beter begrijpen wat er in ons hoofd en hart omgaat. 
Zodat zij doen wat kinderen en jongeren met  
gescheiden ouders écht nodig hebben.

DIT DROMEN WIJ

DAT ALLE KINDEREN EN JONGEREN MET GESCHEIDEN 
OUDERS GEWOON KIND KUNNEN ZIJN

Dat zij zo min mogelijk last hebben van de scheiding. 
Gewoon zichzelf kunnen zijn. Dat er écht wordt  
geluisterd. Dat kinderen en jongeren met gescheiden 
ouders opgroeien in een fijne omgeving met ouders 
die - ook na de breuk - respectvol met elkaar omgaan. 
Dat er steun is van anderen in de omgeving. En voor-
al dat er liefde en aandacht is op momenten dat het 
(even) niet zo lekker gaat. 
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Stichting Villa Pinedo bestaat inmiddels 11 jaar.  Al 11 jaar bieden wij kinderen met gescheiden ouders een online 
plek waar zij met andere kinderen en jongeren kunnen delen wat er in hun hoofd en hart omgaat. Ieder jaar groeit 
het aantal kinderen dat wij ondersteunen en het aantal vrijwilligers dat zich aanmeldt om als Buddy een luisterend 
oor te bieden aan kinderen die daar behoefte aan hebben. Sinds de start van het Buddyprogramma hebben 5.868 
kinderen zich aangemeld voor een Buddy en 4.293 stelden een vraag op ons Forum. Deze kinderen worden  
ondersteund door ruim 400 vrijwilligers, allemaal jongeren tussen 18 en 26 jaar met gescheiden ouders.



HIER STAAN WE VOOR

ERVARINGSDESKUNDIGHEID  
Wij zetten onze eigen ervaringen in om kinderen en 
jongeren met gescheiden ouders te steunen en ster-
ken. 

KINDPERSPECTIEF    
Wij kijken altijd door de ogen van kinderen. 

EIGENZINNIG    
Wij doen wat wél werkt en durven buiten het traditio-
nele systeem te denken. 

POSITIVITEIT    
Wij creëren een omgeving waarin negatieve ervaringen 
worden omgezet in positiviteit.

VERBINDING    
Wij doen het samen. Je hoeft het niet alleen te doen. 

VERWONDERING    
Wij zijn nieuwsgierig, onbevangen en vragen het ge-
woon.

DIT HEBBEN WIJ OVER 10 JAAR BEREIKT

Om onze droom te realiseren, willen we over 10 jaar 
bereikt hebben dat:

• Alle inwoners van Nederland weten dat Villa  
Pinedo bestaat en waar wij voor staan. 

• Alle kinderen en jongeren met gescheiden ouders 
weten dat ze bij ons altijd welkom zijn voor een 
luisterend oor, om te praten over leven met  
gescheiden ouders, voor tips en adviezen, voor 
liefde en aandacht.

Om dit te bereiken hebben wij voor de komende drie 
jaar de volgende (inhoudelijke) focuspunten:

• Meer ervaringsdeskundige vrijwilligers. 
• Zichtbaar en bekend zijn.
• Voor alle kinderen en jongeren met gescheiden 

ouders.
• Een “kindvriendelijke” scheidingsaanpak.
• We doen het samen (netwerk). 
• (Ervrings)kennisexpert worden. 

Voor een uitgebreide toelichting op deze focuspunten 
verwijzen wij graag naar onze impactstrategie.
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ONZE ONDERSTEUNINg IN 2021

In 2021 hebben weer veel kinderen en jongeren met  
gescheiden ouders steun gezocht bij Villa Pinedo.  
Bijna 1000 kinderen meldden zich aan voor een  
luisterend oor van een Buddy. Met de 693 kinderen  
die al een Buddy hadden erbij opgeteld, kregen in 
2021 in totaal bijna 1700 kinderen door heel Neder-
land steun van een Buddy. Daarnaast beantwoordden 
onze Buddy’s 432 vragen van kinderen via ons forum. 
Ook verkochten we ruim 3300 keer ons nieuwe kinder-
boek (vanaf 9 jaar) ‘Je hoeft het niet alleen te doen’. 
Ruim 141.000 mensen bezochten onze website. En 
onze Instagram community groeide met 15%. 

Gemiddeld waren de kinderen met gescheiden ouders 
die dit jaar bij Villa Pinedo terecht kwamen 14 jaar oud. 
Het grootste gedeelte van deze kinderen ontdekte ons 
via hun ouders of beroepskrachten. 

Hoewel weer veel kinderen en jongeren liefde en aan-
dacht vonden bij ons, waren het er minder dan in 2020. 
Toen hadden we een recordaantal aanmeldingen. Wij 
verklaren dit op twee manieren. In de eerste plaats de 
coronacrisis. Een periode met veel negatieve gevolgen 
voor kinderen en jongeren; zeker ook bij die met ge-
scheiden ouders. Kinderen waren toen massaal op zoek 
naar een (online) luisterend oor. Begin 2021 stagneerde 
dit en zakte het aantal aanmeldingen weer terug naar 
het oude niveau van gemiddeld 20 per week. 

Daarnaast heeft onze stichting in 2021 door de enorme 
groei ook een automatiserings- en professionaliserings-
slag moeten maken. Dit was nodig om met dezelfde 
kwaliteit een grotere groep kinderen en jongeren te 
kunnen steun. Dankzij de financiële hulp van fondsen 
hebben we daar het afgelopen jaar een flinke slag in 
gemaakt. We hebben nu een speciaal voor ons  
ontworpen vrijwilligers- en aanmeldsysteem én een 
gloednieuwe Villa Pinedo - Buddy app. We zijn hier 
heel trots op. In 2022 kunnen we nu verder groeien en 
een grotere groep kinderen en jongeren met geschei-
den ouders steunen.  
 
Ook gescheiden ouders zochten informatie, advies en 
steun bij Villa Pinedo. Bijna 700 ouders volgden het 
afgelopen jaar onze online training. 1240 mensen  
kochten het boek ‘Aan alle gescheiden ouders’  
geschreven door oprichtster Marsha Pinedo. En circa 
4.750 mensen downloadden onze open brieven aan 
gescheiden ouders, het netwerk, (nieuwe) partners en 
docenten. 
 
Ons nieuwste Villa Pinedo product - de Vraag Maar! 
gesprekskaarten voor gescheiden ouders en hun 
kind(eren) - verkochten we in vier maanden tijd al bijna 
700 keer. 
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EEN LUISTERENd OOR

Kinderen zoeken over het algemeen een luisterend oor 
bij Villa Pinedo. Ze zijn op zoek naar liefde en aandacht 
en vinden dat bij een Buddy. Sommigen zoeken steun 
omdat het (even) niet zo goed gaat of omdat er iets 
vervelends is gebeurd. Ze willen dan weten hoe ze 
met de situatie om kunnen gaan en hoe de Buddy hier 
zelf mee omging. Andere kinderen willen vooral hun 
gevoelens en emoties kwijt bij iemand. Het contact 
met de Buddy werkt voor hen als een soort dagboek 
of uitlaatklep. Weer anderen vinden het idee van ‘een 
Buddy hebben’ alleen al heel fijn; dat er altijd iemand 
‘stand-by’ staat als het even moeilijk is. 

“Je hebt me zoveel geholpen en ik ben 
af en toe gewoon bang om dit te  
verliezen. Want met jou voelt het alsof 
ik nooit alleen ben als ik bij mijn vader 
ben en ik toch iemand heb die me op kan 
vangen als ik bang ben of als het even 
niet lekker gaat.“

- Meisje (15) tegen haar Buddy
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gESPREKSONDERWERPEN

DE OMgANgSREgELINg (VERANdEREN)
De meeste kinderen hebben er veel moeite mee om 
de omgangsregeling bespreekbaar te maken bij (één 
van) hun ouders. Vaak zijn er afspraken gemaakt waar 
de kinderen niet aan durven komen. Ze zijn ook regel-
matig bang om een ouder te kwetsen. Veel kinderen 
zouden de omgangsregeling anders willen. ‘Hoe’ dat is 
vaak heel verschillend.

SLEcHT cONTAcT TUSSEN OUDERS
Opvallend in 2021 was dat veel ouders het niet met 
elkaar eens zijn op het gebied van corona. Kinderen 
vertellen dat daar ruzie over is en dat zij daar tussenin 
zitten. Ook het negatief praten van de ene ouder over 
de andere blijft een terugkerend onderwerp. Dit is al zo 
sinds de start van het Buddyprogramma. Kinderen  
blijven aangeven daar veel last van te hebben en  
weten niet hoe daarmee om te gaan.  

EEN ANDERE BANd mET EEN OUDER
Dan kun je denken aan: een ouder missen, discussies 
met een ouder, niet graag bij een ouder willen zijn, 
moeite met contact onderhouden. Vooral een ouder 
missen kwam dit jaar veel terug door bijvoorbeeld 
quarantaine of niet het niet meer makkelijk kunnen 
wisselen tussen ouders.

cORONA 
Kinderen praatten ook veel over corona en de  
gevolgen daarvan in hun dagelijks leven: niet naar 
school kunnen gaan, minder sporten, eenzame  
gevoelens en stress. We zien in de chats ook voorbij 
komen dat kinderen die hun gevoelens wel bespreek-
baar willen maken, maar vaak niet gehoord worden of 
zich niet gehoord voelen. Er wordt dan ook veel om 
advies gevraagd bij de Buddy’s hoe je dit bespreekbaar 
kan maken.
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Kinderen vertellen verhalen over de scheiding van hun ouders, maar ook over ‘normale’ puber-problemen, zoals 
verliefdheid, school en sport. De meest voorkomende thema’s waarover kinderen het afgelopen jaar met hun  
Buddy hebben gechat zijn: 
 



TOENAME VAN ZORgEN

Het afgelopen jaar praatten meer kinderen en 
jongeren met hun Buddy over complexere problemen. 
Denk aan eenzaamheid, depressieve gevoelens, zelf- 
beschadiging, eetproblemen en zelfmoordgedachten. 
En ook over de negatieve impact van de corona- 
periode zochten kinderen en jongeren een luisterend 
oor bij Villa Pinedo. Hoewel wij in onze kern gericht 
zijn op kinderen en jongeren die willen chatten over 
de scheiding van hun ouders, kunnen zij ook in deze 
situaties rekenen op liefde en steun van onze Buddy’s. 
Vaak zit er ook een direct of indirect verband tussen de 
scheiding en de complexere problematiek. 

Als de situatie te zorgelijk is, dan stimuleren wij  
kinderen en jongeren om hierover te praten met een 
volwassene in hun omgeving die zij vertrouwen. Of we 
adviseren ze om contact op te nemen met een andere  
organisatie die meer expertise heeft over de specifieke 
problematiek. Wij verwijzen vaak door naar 113, Fier,  
Centrum Seksueel Geweld, MIND en JoinUs. De Buddy 
kan zo het vertrouwde contact in stand houden. Wij 
blijven zo een liefdevolle, veilige plek voor kinderen en 
jongeren waar zij kunnen zijn wie ze zijn.

Dat de druk op de jeugdzorg hoog is blijkt ook uit de 
chats. Steeds meer kinderen die bij Villa Pinedo een 
Buddy hebben staan op de wachtlijst voor specialisti-
sche jeugdzorg en zoeken in de tussentijd iemand die 
naar ze kan luisteren. Sommige kinderen hebben al 
specialistische jeugdzorg, maar vinden het fijn om ook 
in contact te zijn met hun Buddy. 

SELEcTIETEAM

Het is natuurlijk heel belangrijk dat kinderen en  
jongeren in een zorgelijke situatie de juiste steun  
krijgen. Op een veilige en zorgvuldige manier.  
Ondanks dat wij geen hulpverlening bieden - en  
kinderen dus niet kunnen ‘helpen’ - in dat soort  
situaties, nemen we de signalen van kinderen altijd 
heel serieus. Wij zien dat een Buddy een waardevolle 
toevoeging kan zijn in het leven van een kind in een 
onveilige situatie of in afwachting van of naast een 
traject in de jeugdzorg. 

Om passend met deze kinderen om te gaan zijn we 
vorig jaar gestart met het werven van Buddy’s voor ons 
selectieteam. Een nieuwe vrijwilligersrol voor Buddy’s 
met een sociaal-maatschappelijke opleiding, die  
minimaal een half jaar Buddy zijn en affiniteit en/of 
ervaring hebben met onderwerpen als depressieve 
gevoelens, ouderonthechting en/of geen contact met  
een ouder, eenzaamheid, angsten, zelfmoord- 
gedachten, zelfbeschadiging en andere complexe 
problematiek. Villa Pinedo heeft hiervoor een speciaal 
opleidingstraject ontwikkeld. In juli 2021 is de eerste 
lichting van dit selectieteam gestart. Zij krijgen - naast 
continue coaching-on-the-job van de begeleiders van 
team Villa Pinedo - ook extra trainingen, intervisies en  
deskundigheidsbevordering. 

“Je geeft me echt zoveel 
zelfvertrouwen. Ik heb me 
vaak eenzaam gevoeld in 
mijn hoofd, maar door jou 
leer ik dat het oke is om 
mijn verhaal te delen met 
anderen en om hulp te vragen. 
En je veroordeelt me nooit. 
Ik ben je zo dankbaar!“

- Meisje (20) tegen haar Buddy



DE ONTWIKKELINg VAN ONZE  
VRIJWILLIgERS

We hebben dit jaar in totaal, met dank aan de  
Nationale Postcode Loterij, 10 selectietrainingen  
gegeven aan (potentiële) nieuwe vrijwilligers en daar-
naast 10 verdiepende trainingen. De laatste training 
van het jaar (in november) werd fysiek gegeven in  
Amsterdam. Alle andere selectietrainingen waren  
online. In totaal hebben we 136 nieuwe vrijwilligers 
getraind. 

Opvallend was de lage opkomst in de trainingen  
vergeleken met het hoge aantal aanmeldingen om  
vrijwilliger te worden. Vaker dan voorgaande jaren 
haakten potentiële nieuwe vrijwilligers net voor de 
selectietraining af. Dat bleek grotendeels te maken te 
hebben met de wisselende coronamaatregelen. Veel 
jongeren meldden zich aan om vrijwilliger te worden in 
een periode van lockdown, maar konden vanwege vol-
le trainingen soms pas een paar maanden later worden 
getraind. Omdat maatregelen soepeler werden wilde 
een deel van de jongeren ‘de verloren tijd’ inhalen en 
hun vrije tijd anders invullen. 

Daarentegen zijn de nieuwe 136 vrijwilligers wel super 
gemotiveerd en betrokken. Want het andere geluid is 
juist ook dat jongeren in de coronatijd ontdekten dat 
ze betekenisvol wilden zijn voor anderen. Onze nieuwe 
vrijwilligers gaan er elke dag weer voor om écht  
verschil te maken voor kinderen en jongeren met  
gescheiden ouders. Dat waarderen we ontzettend!

De verdiepingstrainingen werden door de vrijwilligers 
beoordeeld met een gemiddelde van een 8,3. Vooral 
de verdieping in zichzelf als mens, in hun patronen en 
hun ‘kleine ik’, naast het sparren over het vrijwilliger-
schap, het ontmoeten van mede-vrijwilligers en het 
delen van ervaringen en inspirerende tips, wordt door 
de vrijwilligers als waardevol en leerzaam ervaren in de 
verdiepingstraining. Een reactie op het evaluatie- 
formulier:

ViLlA PiNeDo

“Ik voel me altijd erg verbonden tijdens  
de trainingen en heb het gevoel dat ik  
niet de enige ben die met bepaalde dingen 
worstelt. Dit komt onder andere omdat  
iedereen zich kwetsbaar op durft te  
stellen en een omgeving is gecreeerd waar 
dit kan. Het was echt een inkijkje in de 
wereld van anderen. Ik voelde herkenning en 
realiseerde me weer dat we allemaal mensen 
zijn. Ik voel me echt geaccepteerd en 
gewaardeerd om wie ik ben.“

- Van een vrijwilliger (19)

Ei
g

en
 fo

to
’s



INTERVISIE, mASTERcLASSES EN  
1-OP-1 cOAcHINg

In 2021 organiseerden we vijf intervisiebijeenkomsten 
voor Buddy’s. Zij kunnen dan casussen inbrengen en 
hier met mede-Buddy’s over sparren. Het doel is  
ontwikkeling en begeleiding in de vrijwilligerstaak. 
Ook organiseerden we vier masterclasses met als the-
ma’s ‘Ontdekken van je talenten en kwaliteiten (58 aan-
meldingen), ‘Zelfliefde’ (51 aanmeldingen), ‘De Fon-
tein, familiesysteem’ (66 aanmeldingen) en ‘Live Your 
Inner Voice’ (NLP) (41 aanmeldingen). De masterclasses 
gaan in op persoonlijke ontwikkeling en zijn daarom 
een mooie aanvulling op de intervisiebijeenkomsten 
die ingaan op de rol van vrijwilliger.

De behoefte aan 1-op-1 coaching bleef ook in 2021 
bestaan. We zijn dankbaar dat onze externe coach zich 
jaar na jaar met veel liefde en inzet aan Villa Pinedo 
verbindt. Zij helpt de vrijwilligers een stapje in hun  
persoonlijke ontwikkeling en de omgang met de  
scheiding van hun ouders.

“Ik vond het zo interessant dat de band 
tussen jou en allebei je ouders zo veel 
invloed heeft op verschillende aspecten 
in het leven. Voor mijn rol als Buddy heb 
ik geleerd hoe je kinderen het beste wel 
en niet kan benaderen over ouders die in 
hun ogen ‘slecht‘ zijn. Het belang van de 
acceptatie van een ander vond ik een eye 
opener en hoop daar mijn Bobby‘s ook mee 
te kunnen helpen.“

- Van een vrijwilliger (22)
Uit het evaluatieformulier van de masterclass 

over De Fontein
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DE IMPAcT VAN cORONA OP ONZE  
VRIJWILLIgERS

Hoewel we anders hoopten stond zo’n beetje heel 
2021 in het teken van corona. Veel thuis blijven,  
gesloten scholen en universiteiten, een avondklok, 
horeca dicht en weinig evenementen. Een lastige 
periode voor met name jongeren en jongvolwassenen. 
Door telefoongesprekken, online trainingen en in het 
dagelijks online contact met onze vrijwilligers merkten 
wij al snel dat ook zij soms minder lekker in hun vel 
zaten. Ze voelden zich vaker somber, eenzaam en  
onzeker over de toekomst.

Een aantal maanden later, in september 2021, werd dit 
bevestigd met (zorgwekkende) cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS bracht naar 
buiten dat bijna één op de zes Nederlanders boven 
de twaalf jaar in het eerste halfjaar van 2021 psychisch 
ongezond was als gevolg van de coronacrisis. Met 
name jongeren tussen de 18 en 25 jaar ondervinden de 
gevolgen: bijna een kwart van hen voelde zich somber 
en depressief (bron: RTL Nieuws).

Omdat wij de mentale gezondheid van onze  
vrijwilligers heel belangrijk vinden, kwamen wij bij  
de eerste strenge lockdown al in actie. In het eerste 
kwartaal organiseerden we een online brainstorm- 
sessie voor alle vrijwilligers. We spraken samen over 
hun gevoelens en wat Villa Pinedo voor hen zou  
kunnen doen om mentaal en fysiek gezond te blijven. 
Ruim 60 vrijwilligers dachten mee. Er bleek behoefte  

 
 
 

aan fysieke activiteiten (waar mogelijk), zingeving,  
bezinning en verbondenheid. Samen organiseerden we 
meerdere online bijeenkomsten en masterclasses over 
verschillende thema’s, een activiteitenweek, koppel-
den we Buddy’s uit dezelfde regio aan elkaar voor een 
‘wandeldate’ en organiseerden we een meditatieweek 
onder leiding van een oud-Buddy die nu meditatieles 
geeft. 

Om extra verbinding te creëren tussen de Buddy’s 
heeft iedere Senior Buddy de mogelijkheid gekregen 
een activiteit te organiseren voor zijn of haar groep in 
de zomer van 2021. Veel groepen hadden elkaar op 
dat moment alleen online ontmoet en nog niet fysiek.
Ook hebben we een besloten Instragram-pagina 
opgezet die alleen door onze vrijwilligers te volgen is. 
Hier delen we tips, vlogs, leuke weetjes en stellen we 
vragen. Op de Dag van de Scheiding in september 
hebben we alle vrijwilligers een (fysiek) kaartje gestuurd 
om hen een hart onder de riem te steken en te  
bedanken. In december gingen wij een samenwerking 
aan met Cinetree; mede dankzij hen konden onze  
vrijwilligers onbeperkt films kijken in de kerstvakantie. 
De aandacht lag specifiek op films met thema’s als 
familie, relaties, scheiding en persoonlijke ontwikkeling. 

Zo hielden we de verbinding en betrokkenheid met 
vrijwilligers zo ‘goed en zo kwaad als kon’ in stand. 

“Wat een ontzettend goed 
initiatief! Complimenten. Super 
leuk dat we samen vorm willen 
geven aan het welzijn van ons 
als vrijwilligers. Ik ben erg  
enthousiast! Leuk dat we meer 
met elkaar bezig zijn!“

- Van een vrijwilliger (20)



TIEN JAAR VILLA PINEDO

Het had eigenlijk een groot feest moeten worden, ons 10-jarig bestaan. We zagen het al helemaal voor ons: een groots vrijwilligersevenement, een 
symposium voor beroepskrachten, gemeenten en samenwerkingspartners en een campagne rondom de ‘Dag van de Scheiding’ (tweede vrijdag van 
september). Corona gooide helaas roet in het eten. Maar: wat in het vat zit verzuurt niet.

Wij kijken er naar uit deze gemiste kans dit jaar ruimschoots in te halen. Samen met al onze 400 vrijwilligers!
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VRAAg mAAR! - DE VILLA PINEDO EdITIE

Op de Dag van de Scheiding van 2021 
brachten wij in samenwerking met Elma van 
Vliet dit gesprekskaartenspel uit. Speciaal 
voor gescheiden ouder(s) en hun kind(eren). 
Bij ‘Vraag Maar!’ draait het niet om winnen, 
maar om dingen over elkaar ontdekken en 
samen tijd doorbrengen. Door de toeganke-
lijke vragen leren ouder(s) en hun kind(eren) 
op een open manier over de scheiding te 
praten. En over alles wat daarmee te maken 
heeft. Dit spel is uniek, omdat de vragen 
samen met de jongeren van Villa Pinedo zijn 
opgesteld. Zíj zijn immers de ervaringsdes-
kundigen en weten als geen ander hoe het is 
om gescheiden ouders te hebben. In dit spel 
zitten vragen die zij aan hun ouders (hadden) 
willen stellen. 

DE NIEUWE VILLA PINEDO - BUDdY APP

In oktober 2021 lanceerden wij onze  
vernieuwde Villa Pinedo - Buddy App. Deze 
app heeft meer dan alleen een nieuw ‘jasje’ 
gekregen. Door het gebruik van nieuwe 
technologie is de app sneller, gebruiks- 
vriendelijker en biedt het een stuk meer 
mogelijkheden. 

Kinderen, jongeren én Buddy’s kunnen zich 
tegenwoordig aanmelden via deze Villa 
Pinedo - Buddy App. We hebben het voor 
iedereen makkelijker gemaakt. Bovendien 
kunnen kinderen en jongeren nu via de app 
zowel chatten als vragen stellen (forum). En 
voor de Buddy’s hebben we alle informatie 
die zij nodig hebben voor het buddyschap 
nu verzamelt in deze app. Zo blij mee!

BOEK - JE HOEFT HET NIET ALLEEN TE DOEN

In mei 2021 brachten wij ons kinderboek ‘Je 
hoeft het niet alleen te doen’ uit. Dit is een 
Buddy in boekvorm voor alle kinderen met 
gescheiden ouders, gebaseerd op de Villa 
Pinedo-methode

De scheiding van ouders kan als een acht-
baan voelen. Gevoelens gaan alle kanten op. 
Kinderen worden in ‘Je hoeft het niet alleen 
te doen’ aan de hand genomen door jonge-
ren die al eerder in deze achtbaan hebben 
gezeten en er sterker uit zijn gekomen. Dit 
creatieve boek laat kinderen ervaren dat zij 
niet de enige zijn en dat ze het niet alleen 
hoeven te doen. Het staat vol verhalen en 
ervaringen van anderen waar kinderen van 
9 tot 16 jaar uit kunnen halen wat voor hen 
waardevol en belangrijk is.

NIEUWE PROdUcTEN

In ons jubileumjaar hebben we gelukkig wél drie nieuwe producten gepresenteerd waar we trots op zijn:



HET APPELTJE VAN ORANJE

In 2020 won ons Online-Buddyprogramma het Ap-
peltje van Oranje van het Oranje Fonds. Door corona 
werd ‘het Appeltje’ digitaal uitgereikt. Daarom kwam 
de Koningin in 2021 alsnog bij ons langs (op afstand). 
De Koningin ging met ons in gesprek over het ontstaan 
van Villa Pinedo en de toekomstplannen met opricht-
ster Marsha Pinedo. Ook sprak ze met verschillende  
Buddy’s die aanwezig waren mét het kind dat zij online 
steunen. Uniek, want normaal ontmoeten zij elkaar 
nooit in het echt. 

Buddy Sam (20) vertelde tijdens het werkbezoek aan 
Koningin Máxima over zijn persoonlijke ervaring met 
gescheiden ouders en hoe het hem heeft geholpen 
deze ervaring en gevoelens te delen met een Buddy 
van Villa Pinedo. Later is hij zelf Buddy geworden en 
steunt hij nu - net als 400 andere vrijwilligers - kinderen 
en jongeren met gescheiden ouders.
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BRIEF 
AAN ALLE POLITIEKE PARTIJEN

Eind 2021 schreven de jongeren van Villa Pinedo  
een persoonlijke brief namens alle kinderen met ge-
scheiden ouders aan alle politieke partijen in  
Nederland. 

Waarom? Omdat lokale politieke partijen toen hun 
verkiezingsprogramma’s schreven. Het valt ons namelijk 
al jarenlang op dat scheiden nog altijd niet de politieke 
agenda haalt. En dat terwijl we dondersgoed weten 
wat de impact ervan is. 

Met deze brief daagden onze jongeren hen dan ook  
uit om ook een visie te vormen over scheiden. In het  
belang van heel veel kinderen en jongeren - en natuur-
lijk ook hun ouders - is een duurzame aanpak nodig. 
Een aanpak vanuit het kindperspectief. Een aanpak 
gericht op liefde, steun en aandacht. Een aanpak die 
helpt om de financiële kopzorgen over de jeugdzorg 
de grond in te drukken. Weg met de hardnekkige focus 
op risico’s, zorgen en problemen... het móet anders! 
Wil je de brief lezen? Klik dan hier. 

En vanzelfsprekend gaan we ook de nieuwe  
volksvertegenwoordigers en bestuurders na 16 maart 
uitdagen om hier in de coalitie- en collegeprogramma’s 
aandacht voor te hebben.

BEROEPSKRAcHTEN WILLEN  
VAN ONS LEREN

In 2021 viel ons op dat de meerwaarde van onze 
ervaringsdeskundigheid meer wordt erkend. En  
terecht! Er werd meer gevraagd naar de stem van 
onze ervaringsdeskundige vrijwilligers. In de media, 
tijdens gastlessen op (hoge)scholen en universiteiten, 
bij aanvragen voor webinars voor beroepskrachten en 
gescheiden ouders, bij casuïstiekoverleg en persoonlij-
ke interviews in lokale kranten en magazines. 

En gelukkig merkten we dat het niet alleen meer draait 
om het delen van ervaringsverhalen. Onze vrijwilligers 
krijgen ook steeds meer ruimte om hun ervaringskennis 
en -deskundigheid in te zetten. Beroepskrachten willen 
horen van onze vrijwilligers hoe ze écht verschil kunnen  
maken voor kinderen en jongeren met gescheiden  
ouders. Dat is een mooie en o-zo-nodige-ontwikkeling. 

Ook voor onze vrijwilligers werkt dit motiverend en  
enthousiasmerend. Ze ervaren dat ze betekenisvol zijn. 
Vanwege de toenemende vraag naar onze ervarings-
deskundigheid starten we in 2022 dan ook met een 
nieuw trainingsprogramma met nog meer aandacht 
voor de groei tot ervaringsdeskundige. Ook creëren 
we nieuwe vrijwilligersrollen, zoals de rol van spreker, 
blogger en ambassadeur. En ook hopen we dat onze 
ervaringsdeskundigen vaker een rol gaan spelen bij de 
ontwikkeling van gemeentelijk beleid en bij specifieke 
casussen waar wijkteams of jeugdzorg tegen aan lopen.

ViLlA PiNeDo



VILLA PINEDO IN DE mEDIA

Het afgelopen jaar was Villa Pinedo betrokken bij  
verschillende krantenartikelen, televisieprogramma’s  
en radio uitzendingen. Hieronder de highlights:

• ‘Strijdend ten onder’ in de Volkskrant, waar  
ambassadeur Frénk van der Linden in gesprek ging 
met drie Buddy’s van Villa Pinedo over de gevol-
gen voor hen van de complexe scheiding van hun 
ouders. 

• Interview met oprichtster Marsha Pinedo over haar 
vertrek als directeur van onze stichting in het  
Parool.

• Interview met Buddy’s Jesse en Randi in het AD 
(landelijk en regionaal) naar aanleiding van het 
nieuwe boek voor kinderen met gescheiden  
ouders ‘Je hoeft het niet alleen te doen’.

• Buddy Anouk vertelde in deze aflevering van  
Hollandse Zaken over het jarenlang niet zien van 
haar opa en oma als gevolg van de scheiding van 
haar ouders op Omroep Max.

• Floor en Sanne vertelden bij Radio Langs de Lijn 
en Omstreken op Radio 1 over het nieuwe  
directeurschap van Sanne en de net gelanceerde 
Vraag Maar! gesprekskaarten voor gescheiden 
ouders en hun kind(eren). 

• Interview met Demi en Sophie van Villa Pinedo in 
het NRC over het gebruiken van hun persoonlijke 
ervaringen voor het schrijven van het boek ‘Je 
hoeft het niet alleen te doen’.

Wil je meer interviews lezen, luisteren of terugkijken? 
Klik dan hier.
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VILLA PINEDO ALS ORgANISATIE

In 2021 bestond het team uit 13 medewerkers  
(10,5 fte) en twee stagiaires. De verwachting is dat het 
team in 2022 groeit. In het najaar is het bestuur  
uitgebreid van 3 naar 4 leden met de komst van  
Elisabeth de Zeeuw-van der Heide. Haar ervaringen  
als GZ-psycholoog, systeemtherapeut en IMH- 
specialist zijn van toegevoegde waarde voor de  
stichting. Daarnaast nam Villa Pinedo op 1 oktober 
afscheid van oprichter Marsha Pinedo. Na ruim 10 jaar 
gaf zij het stokje door aan Sanne Abrahams die op  
1 september gestart is als nieuwe directeur. Sanne 
brengt veel kennis met zich mee door haar jarenlange 
ervaring in het sociaal domein bij gemeenten en haar 
kennis op het gebied van impactmanagement. Dit 
kwam direct tot uiting bij het ontwikkelen van de  
impactstrategie die in samenwerking met het hele 
team is opgezet.

Eén van de uitdagingen blijft het vinden van structurele 
middelen die de continuïteit van Stichting Villa Pinedo 
kunnen waarborgen. Een positieve ontwikkeling hierin 
is dat de inkomsten vanuit gemeenten jaarlijks groeien. 
Inmiddels nemen 80 gemeenten producten en  
diensten van Villa Pinedo af en dragen zo bij aan de 
steun die Villa Pinedo biedt aan kinderen en  
gescheiden ouders in hun gemeente. Met meerdere 
gemeenten lopen gesprekken om een samenwerking 
tot stand te brengen. Het blijft echter een uitdaging, 

omdat veel van de 345 gemeenten een ander inkoop-
beleid, budget en wensen heeft. Een standaardaanpak 
blijkt daardoor lastig. 
 
Het percentage inkomsten afkomstig uit fondsen 
neemt jaarlijks af. De komende jaren blijft de stichting 
echter nog deels afhankelijk van giften van fondsen.  
Er waren 15 fondsen die Villa Pinedo financieel hebben 
ondersteund bij het opzetten en uitvoeren van  
projecten met als doel zoveel mogelijk kinderen te  
ondersteunen tijdens en na de scheiding van hun 
ouders.

ViLlA PiNeDo



INTEgRITEITSBELEId

Stichting Villa Pinedo is een maatschappelijke  
organisatie. We werken met kinderen en jongeren en  
voor kinderen en jongeren. Dit brengt verantwoorde-
lijkheden met zich mee, onder andere voor ons gedrag. 
Gedrag van en naar vrijwilligers. Gedrag van en naar 
elkaar als collega’s. En in de relatie tussen werkgever 
en werknemer(s). Stichting Villa Pinedo is daarom eind 
2021 gestart met de (door)ontwikkeling van ons beleid 
om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen of te 
stoppen. Zowel binnen het team als binnen onze  
community van vrijwillige jongeren.

Het doel van dit integriteitsbeleid is het vastleggen 
en uitdragen van de normen die wij hanteren bij het 
beoordelen van ons eigen gedrag en het gedrag 
van anderen. Het uitgangspunt daarbij is dat er altijd 
sprake moet zijn van integriteit, eerlijkheid, respect en 
collegialiteit. Integriteit is een aspect van professionali-
teit en heeft in de eerste plaats betrekking op eigen
verantwoordelijkheid. Daarnaast is het thema integriteit 
onlosmakelijk verbonden met onze maatschappelijke 
opgave en het creëren van een veilige (online) plek 
voor de kinderen die wij steunen, voor de vrijwilligers 
en voor belanghebbenden van onze stichting.

Onderdeel van het integriteitsbeleid zijn het beleid 
‘grensoverschrijdend gedrag’ en de handleiding  
‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’. 

Om de juiste vrijwilligers te selecteren heeft Villa  
Pinedo een uitgebreide selectieprocedure. Ook  
worden de vrijwilligers - allemaal in het bezit van een 
VOG - getraind op het voeren van online gesprekken 
met kinderen en het reageren op ongewenste situaties. 
Bovendien worden alle gesprekken tussen Buddy’s en 
kinderen meegelezen door ons team van toegepaste 
psychologen en pedagogen. Het doel hiervan is om de 
Buddy te voorzien van feedback om het gesprek met 
het kind nog beter te laten verlopen, maar ook om  
zorgen en grensoverscheidend gedrag te signaleren. 
De Buddy’s en de kinderen zijn hiervan op de hoogte. 
Iedere Buddy ondertekent de algemene voorwaarden. 
En alle kinderen die zich aanmelden voor een Buddy in 
de Villa Pinedo - Buddy App vinken aan akkoord te zijn 
met de algemene voorwaarden. Een kind kan de Bud-
dy bij grensoverschrijdend gedrag altijd rapporteren in 
de Villa Pinedo - Buddy App. Dit is in de praktijk nog 
nooit gebeurd. Ook binnen het team van Villa Pinedo 
en tussen het team en vrijwilligers is in het boekjaar 
2021 geen sprake geweest van een kwestie die de 
integriteit schond of waarvan melding is gemaakt.
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FEBRUARI
EFFEcTENSTUdIE NAAR HET  
BUDdYPROgRAMmA
Het onderzoek naar de effectiviteit 
van het Buddyprogramma dat wij  
vier jaar hebben uitgevoerd in  
samenwerking met de Universiteit 
Utrecht is afgerond.

Lees het hele onderzoek hier.

MAART
€ 200.000 VAN DE
NATIONALE POSTcODELOTERIJ
Met een eenmalige schenking van 
€ 200.000 van de Nationale  
Postcode Loterij, hebben we nog 
meer kinderen met gescheiden 
ouders kunnen steunen!

APRIL
NIEUW LOgO
We lanceerden onze nieuwe  
huisstijl, en daar hoort ook een 
nieuw logo bij!

MEI
NIEUW BOEK: JE HOEFT HET NIET 
ALLEEN TE DOEN
Geschreven vóór en dóór kinderen 
met gescheiden ouders. Vol tips  
en ervaringen van jongeren die 
ook een scheiding hebben mee- 
gemaakt. Met een tour door  
Nederland om ons boek persoon-
lijk langs te brengen bij BN’ers.

JUNI
BEZOEK KONINgIN mÁxImA
In 2020 wonnen wij het ‘Appel-
tje van Oranje’ voor het beste 
maatjesproject. Daarom kwam de 
Koningin op bezoek. Om over het 
Buddyprogramma en toekomst-
plannen te praten.

Lees hier meer over het bezoek 
van Koningin Máxima.

SEPTEMBER
DAg VAN DE ScHEIdINg EN 
VRAAg mAAR! KAARTEN
10 jaar geleden ging op de Dag 
van de Scheiding het online 
platform van Villa Pinedo live. Het 
Online Buddyprogramma ging vijf 
jaar geleden van start! 

In samenwerking met Elma van 
Vliet lanceerden wij deze dag een 
speciale editie van Vraag Maar! 
gesprekskaarten die gescheiden 
ouders en kinderen helpen over de 
scheiding in gesprek te gaan. 

SEPTEMBER
NIEUWE DIREcTEUR
Oprichtster van Villa Pinedo 
Marsha Pinedo nam afscheid van 
de Stichting, al blijft ze voor altijd 
verbonden. In september start-
te onze nieuwe directeur: Sanne 
Abrahams.

OKTOBER
VILLA PINEDO - BUDdY APP
De App is geüpgraded naar onze 
nieuwe huisstijl. Maar het belang-
rijkste is dat het nu nóg makkelijker 
is om een Buddy aan te vragen!

DECEMBER
BRIEF AAN ALLE POLITIEKE  
PARTIJEN VAN NEDERLAND
Een persoonlijke brief die wij 
samen met 400 jongeren hebben 
geschreven namens alle kinderen 
met gescheiden ouders in Ne-
derland. We dagen de politiek uit 
een visie te vormen over scheiden 
vanuit liefde, steun en aandacht.

Lees de brief aan alle politieke 
partijen hier. 

BEDANKT VOOR 
ALLE LIEFDE EN STEUN!

OP NAAR EEN 
BETEKENISVOLLE  

SAMENWERKING IN 2022!
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mET DANK AAN

FONdSEN

Dankzij onderstaande fondsen, waarvan een aantal Villa Pinedo al vele jaren steunt, krijgen jaarlijks  
duizenden kinderen een luisterend oor van onze steeds groter groeiende community van vrijwilligers,  
allemaal jongeren met gescheiden ouders.
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mET DANK AAN

gEmEENTEN

Gemeenten kopen bij Villa Pinedo producten en diensten in. Aan inwoners van gemeenten waar Villa
Pinedo mee samenwerkt wordt de online training ‘Aan alle gescheiden ouders’ kosteloos aangeboden, 
kunnen ouders en professionals webinars en workshops volgen die worden gegeven door onze vrijwilligers 
en hebben alle kinderen de mogelijkheid een Buddy aan te vragen. Ook worden er in samenwerking met 
deze gemeenten communicatiecampagnes uitgerold om zoveel mogelijk kinderen met gescheiden ouders 
ervan op de hoogte te brengen dat er een plek voor hen is waar zij terecht kunnen.
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