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Grote gezinnen online
Ellie Smolenaars

Introductie
Een ontmoeting op internet resulteerde in een druk
bezochte website voor grote gezinnen en een vereniging. Nell Coumans, moeder van acht kinderen
en Ronald Staats, vader van zes kinderen, ontmoetten elkaar op internet. Al chattend kwamen ze
op het idee voor een site voor grote gezinnen.
Grote gezinnen zijn gezinnen met vier kinderen of
meer, waarvoor een of meer ouders zorgen.
De hele maatschappij is ingericht op kleine gezinnen met tweeverdieners. Je krijgt laatdunkende
opmerkingen, zegt initiatiefneemster Nell Coumans
in een eerder interview. Zo van, “Zie je nu wel, dat
komt ervan met zoveel kinderen.” Je ontmoet veel
argwaan en kritiek. “Dat waren we beu.”
Voor ‘gezinsmanagers’ is er nu de website,
www.grootgezin.nl. Als elektronische ontmoetingsplaats is de site bij uitstek geschikt voor mensen
die niet zo eenvoudig te vinden zijn, wijd over het
land verspreid wonen, druk bezet zijn en voor wie
het lastig is iets af te spreken. Het doel van de
website is tips, ervaringen en morele steun uit te
wisselen en zo ouders van grote gezinnen een hart
onder de riem te steken. De site bestaat sinds
1998 en bevat informatie over kinderbijslag, energiebesparing, opvoedingstips, onderwijs en links
naar andere sites. Inmiddels trekt de site tienduizend bezoekers per jaar. Voor leden is er een
besloten discussielijst waar veelal persoonlijke
ervaringen worden uitgewisseld.
Naast de website geeft de contactgroep Groot
Gezin sinds 1998 vijf keer per jaar een blaadje uit.
Het blad heeft 140 abonnees en is voor grote
gezinnen door grote gezinnen. De inhoudsopgave
ervan staat op de website. De uitgave is nu ook
sinds kort contactblad van de onlangs opgerichte
Vereniging Groot Gezin (VGG). Met de oprichting
van de Vereniging, op 22 juni, zet Groot Gezin de
eerste schreden op weg naar een belangenvereniging. Om samen sterker te staan. Het doel van de
vereniging is aandacht vragen voor de positie van
het grote gezin, ondersteuning bieden aan gezinsmanagers en waardering van gezin en ouderlijke
opvoeding stimuleren. De vereniging geeft geen prioriteit aan acties of sponsoring.

De deelnemers
Nell Coumans is de belangrijkste trekster van het
initiatief. Zij verzorgt de website, is voorzitter van
de Vereniging Groot Gezin en besteedt dagelijks
een paar uur aan het werk. Nell is met Theo manager van een grootgezin van acht, waarin de jongste
nu zeven jaar is en de oudste 23 jaar. Zij was voorheen verpleegkundig docente. Haar hobby’s zijn de
website beheren, mailinglijsten beheren en kinderkleding maken.
Naast Nell zijn zeven bestuursleden actief in de
VGG en wordt het blad van de contactgroep door
twee redactieleden verzorgd. Deze kleine groep
vrijwilligers en het grote belang van Nell Coumans
daarin, is de kracht en tegelijkertijd de zwakte van
de vereniging. Kwetsbaar voor overbezetting en uitval van vrijwilligers met een druk zorgbestaan. De
vorming van een bestuur is een duidelijk stap voorwaarts. “Daarvóór kwam veel op mijzelf neer en nu
kan ik bellen met andere bestuursleden van joh,
doe jij dit, of bereid je dit voor, of schrijf een stukje
daarover.”
Zeer weinig allochtonen nemen nog deel. De eerste bezoekers van de website waren meestal goed
opgeleid. Nu bereikt de site volgens Nell Coumans
een betere doorsnede van de bevolking. Zij leest
dit af aan het aantal taalfouten in de berichten die
haar bereiken: “Laatst nog, iemand met een LOMschool achtergrond, die durfde nergens aan mee te
doen. Ik heb haar gemaild en geholpen. Die bloeit
nu heel erg op. Vaak is de site het enige contact
naar buiten. Dan groeien mensen enorm van het
contact via de lijst.”
Draagvlak
Lezers van de nieuwsbrief, leden van de vereniging
en website-bezoekers trekken profijt van de activiteiten van deze relatief kleine club vrijwilligers.
De website is de spil in het bereiken van de ouders
van grote gezinnen.
De Katholieke Universiteit Nijmegen is een stille
drager van de website. Via de universiteit, waar de
man van Nell Coumans werkt, konden ze een plekje op een server krijgen voor de site. Nell Coumans:
“Daar worden we gedoogd. We zetten natuurlijk
niet allemaal commerciële banners op onze site,
dan zouden we er snel worden afgezet.”
Er staat een link naar grootgezin.nl vermeld op de

website van Ouders Online. VGG ziet het nut van
Ouders Online vooral in uitbreiding van contacten
en netwerken, maar functioneert daar verder los
van. Een suggestie om het inmiddels noodlijdende
Ouders Online bij te staan is door het VGG-bestuur
in principe afgewezen.
Begeleiding
Er is geen professionele begeleiding. Wel een deskundige op de achtergrond voor website ontwikkeling en beheer, in de persoon van Theo, de man
van Nell Coumans. Hij werkt in de informatica aan
de Katholieke Universiteit Nijmegen. Dure professionals worden zoveel mogelijk gemeden. Voor de
oprichting van de vereniging is betaald contact
geweest met de notaris en de Kamer van
Koophandel.
Werkwijze
De vereniging is klein, informeel, vergadert weinig,
maar dan wel zakelijk, met een agenda en notulen
en liefst buitenshuis. De Vereniging bestaat pas
kort. De reden voor oprichting is de wens serieuzer
genomen te worden; naar een vereniging wordt
beter geluisterd, volgens Coumans.
De middelen waarmee de Vereniging haar doel, de
behartiging van belangen van ouders en/of verzorgers van grote gezinnen wil bereiken, zijn volgens
de statuten:
a. het bevorderen van onderlinge contacten tussen
de leden;
b. het stimuleren en bevorderen van maatregelen
en acties die van belang zijn voor de doelgroep;
c. het onder de aandacht brengen van problemen
waartegen onze leden aanlopen bij de politiek,
de media en de samenleving;
d. het onderhouden van contacten met instanties
die zich bezig houden met het gezin;
e. het verstrekken van informatie aan de leden en
aan derden;
f. het onderhouden van contacten met organisaties en instellingen met vergelijkbare doelstelling.
Onlangs is ook op de politiek gereageerd. Toen in
de rijksbegroting het hele gezin niet werd
genoemd, schreef de vereniging een reactie en
werd vervolgens geïnterviewd door het Katholiek
Nieuwsblad. Ook is schriftelijk gereageerd op
Trouw die schreef, over de brand te Roermond met
zes kinderen als slachtoffer, dat iedereen had kunnen weten dat zoveel kinderen bij voorbaat een
risicogroep is. Ook de milieubeweging die kinderen
louter als vervuilers ziet, kan op reacties rekenen,
aldus Nell Coumans. Centraal staat opkomen voor
het belang van het bestaansrecht van het kind.

Organisatie
De vereniging heeft nog een rechtspersoon met
beperkte rechtsbevoegdheid. De statuten worden
binnenkort bij de notaris gedeponeerd, waarbij de
vereniging wordt omgezet in een met volledige
rechtsbevoegdheid. Het bestuur komt een keer in
de twee maanden bijeen en heeft veel contact per
e-mail.
De VGG opereerde tot nu toe los van instanties. De
stap naar een belangenvereniging is pas medio
2002 gezet. Met alleen vrijwilligerswerk is het
plaatsnemen in overlegorganen en dergelijke niet
voor de vereniging weggelegd, meent Coumans.
Financiën
Er zijn sinds kort inkomsten uit contributies, er zijn
donaties en - al langer - bijdragen voor toezending
van het blad. De contributies worden ingezet om
de kosten voor de oprichting gemaakt bij Kamer
van Koophandel en de notariskosten te dekken.
Kosten verbonden aan de website zijn door Nell
Coumans gefinancierd. De kabelkosten van 40
euro per maand zou ze ook zonder de grote gezinnen website hebben. De domeinregistratie betaalt
ze uit eigen zak. De website plaatst nadrukkelijk
geen advertenties en banners. Dat zou de websiteplek op de server juist in gevaar kunnen brengen.
De geldkosten noemt Coumans maar zeer gering in
verhouding tot de energie die in de site steekt.
Ontwikkeling
De Vereniging zette onlangs een stap naar meer
belangenbehartiging. De bedoeling is een serieuze
gesprekspartner te worden. Onduidelijk is nog hoe
dit precies vorm krijgt en in welke gremia. Als ontmoetingsplaats en informatiebron blijft de website
de huidige koers volgen.
Met veel energie en weinig financiële middelen
opgebracht uit eigen zak, is een in principe moeilijk
bereikbare groep toch bereikt. Voor veel gezinsmanagers is het internet echt een aanvulling op de
dagelijkse contacten en een ontmoetingsplaats.
Niet elk onderwerp of elke groep leent zich voor
een online gemeenschap volgens Nell Coumans.
Gemeenschappelijke interesses zijn een must. Ze
probeerde ook een contactgroep op te richten voor
zieken die lijden aan de zeldzame ziekte waaraan
ook haar dochter lijdt. Maar dat gaat veel stroever.
“Omdat ze heel verschillend zijn, jong, oud. Grote
gezinnen hebben veel meer gemeenschappelijke
onderwerpen.”
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Coumans heeft nog een belangrijke tip: “Ik heb wel
strakke regels. Internet is een omgangsvorm die
veel begeleiding nodig heeft. Je moet beleefd zijn,
nadenken bij wat je schrijft. Eerst goed lezen voor
je op de verzendknop drukt. Boos komt anders
over op het scherm. Het kan echt heel hard aankomen.”

Informatie
Vereniging Groot Gezin
www.grootgezin.nl
Voorzitter en beheer website: Nell Coumans
E-mail vanell@cs.kun.nl
Vrij toegankelijk op de website zijn onder meer:
informatie; tips; inhoudsopgave van het gedrukte
blad en statuten van de vereniging.

Sociaal

