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Doelstelling en beleidsplan tot 31 december 2016 

 

Het doel van Stichting Petra is hulp te bieden aan mensen, die op diverse domeinen van het 

leven problemen hebben, zoals psychische, sociale, geestelijke en/of psychosomatische 

klachten (angsten, depressie, dissociatie, slaap-, eet- of concentratiestoornissen, dwangen, 

verwarring etc.). Ook wordt er hulp geboden aan mensen met relatie- of arbeidsgerelateerde 

problemen en aan vaders, moeders, kinderen en pubers, waarbij de opvoeding op enigerlei 

wijze is ontspoord of vast gelopen. Het is een breed scala van problemen waar Stichting Petra 

zich mee bezig houdt, binnen de grenzen van de eerste lijn met als speciaal terrein de 

problemen rondom seksueel misbruik en geweld.   

De doelstelling is om mannen en vrouwen evenals jongeren (soms ook kinderen) zodanig te 

helpen, dat ze weer op eigen kracht of met de juiste hulp of ondersteuning verder kunnen met 

hun leven. Er wordt gewerkt binnen de grenzen van generalistische basiszorg (sinds 2014) en 

sinds 1990 vanuit  een christelijke visie op hulp.  

Het therapeutische werk wordt verricht volgens de richtlijnen van het NIP door drs. Marrie 

van der Feen, die als GZ-psycholoog  psychologisch onderzoek doet en hulp biedt vanuit een 

eclectisch gezichtspunt, dat wil zeggen, dat iedere methode, die de toets van (christelijke, 

wetenschappelijke, gezond verstand) kritiek  kan doorstaan, wordt gebruikt.   

Van der Feen is ook praktijkbegeleidster/supervisor van het leerbedrijf van Stichting Petra, 

dat een stageplek biedt aan studenten van Universiteiten en Hogescholen, ROC’s  en MBO 

opleidingen zoals het Hoornbeekcollege, waar studenten stage moeten lopen binnen een  

setting voor professionele psychologische en psychosociale (pastorale)  hulp. 

Het werkzame team bestaat naast van der Feen uit mevrouw Kroes, sociaal dienstverleenster  

(sinds 2015 als vrijwilligster) en mevrouw Minnaar, fysiotherapeut. Mevrouw Minnaar werkt 

met de psycholoog samen als fysiotherapeut in de praktijk Fysia.  

Cure en Care gaan bij Stichting Petra samen. Voor de afdeling Care was tot 2015 een aparte 

Stichting opgericht, namelijk Stichting Wil, die eind 2014 is opgeheven mede door gebrek aan 

inkomsten.   
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Behalve met Cure-taken houdt Stichting Petra zich bezig met voorlichting en preventie op het 

gebied van seksueel en huiselijk geweld. Er zijn diverse publicaties uitgegeven. Zie voor meer 

informatie: www.stichtingpetra.nl. Ook worden er seminars voorbereid over goed vader- en 

moederschap in samenwerking met ”de Stichting “Ilovemyfamily” deels vanuit een 

contextueel denk- en werkkader. Er werden hiervoor twee boekjes uitgegeven: “De taak van 

een vader” en “De taak van een moeder”. In de negentiger jaren werd het tijdschrift “Petra” 

uitgegeven met taboedoorbrekend materiaal op het gebied van seksueel misbruik, dat evenals 

de boeken weggegeven of verkocht wordt. Kennis wordt ook doorgegeven door middel van  

cursussen, interviews en workshops.  

Sinds 2013 is een nieuw project gestart, namelijk het overdragen van psychologische kennis 

en vaardigheden op het gebied van huiselijk geweld  en het gezin aan Brazilianen. Dit project 

vindt plaats in samenwerking met Stichting Aprisco en MMMI van dokter Reis uit den Haag. 

In 2013 maakte van der Feen haar eerste reis naar Rio de Janeiro, naar de sloppenwijk 

Juramento en kreeg daar goede contacten met bewoners van de sloppenwijk en een aantal 

plaatselijke kerken, die bij de projecten betrokken willen zijn. 

 

Kosten. 

 

De kosten voor het Brazilieproject werden voor een groot deel gedragen worden door de 

studenten zelf, door de medewerkers en door Stichting Petra. Stichting Petra financiert de 

projecten voor zover de middelen toereikend zijn. De Stichting maakt geen winst. Alle 

therapieopbrengsten en giften komen ten goede van de geplande projecten. De bestuursleden 

ontvangen geen salaris binnen Stichting Petra. Indien mogelijk ontvangen de bestuursleden 

onkostenvergoeding voor kosten, die gemaakt worden voor realisering van de projecten.           

.  

Uitgeoefende activiteiten in 2014 

 

Stichting Petra heeft honderden vrouwen met een verleden van seksueel geweld op 

professionele wijze ondersteund en geholpen. Ook ontvingen mannen die seksueel misbruikt 

waren, behandeling en ondersteuning. Op verzoek werden er ook kinderen behandeld.  

Er werd veel kennis over gedragen door middel van psychoeducatie. Dit heeft bij veel 

slachtoffers geleid tot een vergroting van hun fysieke en geestelijke weerbaarheid en welzijn. 

Er waren slachtoffers die de kracht vonden om aangifte te doen van misdrijven, die dikwijls 

moeilijk te bewijzen zijn. In een geval leidde dit tot een spectaculaire ontknoping zoals in 

Westkapelle, waar bleek dat een pedofiel vele jongens tot slachtoffer had gemaakt, terwijl 

onze client dacht, dat hij min of meer de enige was die misbruikt was.     

In de loop der jaren vonden veel mensen met een psychisch, psychosociaal, geestelijk of 

psychosomatisch probleem de weg naar Stichting Petra, waar ze of individueel door de GZ-

psycholoog werden behandeld of in samenwerking met de fysiotherapeut en/of sociaal 

dienstverlener. De meeste clienten kwamen op verwijzing van hun huisarts. Sommigen waren 

op zoek naar specifiek christelijke hulpverlening en kwamen op verwijzing van hun predikant 

e.a. of hadden een uitgave van de Stichting Petra gelezen of iets gehoord over het werk van de 

Stichting.  

Door Stichting Petra werden veel cursussen, workshops en voorlichtingen gegeven. Er werd 

samengewerkt met Stichting geheim Geweld, Stichting In de Vrijheid, Stichting Promise, 

Stichting Aprisco, I love my family e.a.. Er werden publicaties van M.A. van der Feen 

gepubliceerd in kranten (Telegraaf, PZC, Nederlands dagblad, Reformatisch Dagblad e.a.) en 

tijdschriften (Libelle, Visie, Koers, Promise, Psyche e.a.). Op deze wijze werd er veel 

aandacht besteed aan het voorkomen van seksueel misbruik van kinderen en de behandeling 

van de gevolgen ervan.   



Een belangrijk speerpunt van de Stichting is verwerven en verspreiden van kennis. Daartoe 

werden er alom in het land cursussen gegeven en gevolgd en contact gehouden met vele 

deskundigen op het gebied van huiselijk geweld naast het uitvoeren van de praktische 

werkzaamheden. 

Na ruim.twintig jaar gewerkt te hebben met Nederlandse  en Belgische slachtoffers van 

huiselijk geweld  kwam de weg vrij naar Brazilie. In het voorjaar 2013 vertrok van der Feen 

met een klein team van vakbekwame mensen  naar een sloppenwijk (Morro Juramento) in Rio 

de Janeiro onder leiding van Richard van den Hout. EO Metterdaad besteedde vijf 

uitzendingen aan dit project. Het doel is het uitbreiden van een wijkcentrum in de sloppenwijk 

en het oprichten van een vakschool/activiteitencentrum voor de jongeren van Juramento. Met 

steun van EO Metterdaad wordt hard gewerkt om dit doel te realiseren. Van der Feen gaf les 

aan hulpverleners van een kindertehuis en aan Braziliaanse vrijwilligers, die de helpende 

handen uitsteken in de sloppenwijken, waar een heel leger van gezondheidswerkers voorlopig 

nog niet uitgewerkt zal zijn. Er is heel veel kennis over goede hulpverlening op deze 

leergierige mensen vanuit Nederland over te dragen, ook op het gebied van drugsmisbruik. 

Daartoe wordt er samen gewerkt met andere instellingen (In de vrijheid, Sta op Zorg, de 

Hoop). Van der Feen begon in 2014 met het trainen van vrijwilligers van Stichting Bron van 

Hoop in Terneuzen, opvang van vrouwen en hun kinderen. Stagiairs bij Stichting Petra doen 

bij Stichting bron van Hoop ook ervaring op. 

In 2014 werden verschillende presentaties gegeven van het werk in de sloppenwijk. Ook werd 

er gecollecteerd en een benefietconcert georganiseerd. Aan het Calvijncollege mochten we 

weer workshops seksueel misbruik verzorgen.  

In het kader van deskundigheidsbevordering werden studiedagen, conferenties, 

intervisiebijeenkomsten en supervisiesessies bijgewoond.      

Therapie en ondersteunende begeleiding. Stichting Petra heeft vrouwen en mannen met een 

verleden van seksueel geweld op professionele wijze ondersteund en behandeld. Zowel 

mannen als vrouwen ontvingen een psychologische behandeling voor een diversiteit aan 

klachten. Drie clienten werden intensief begeleid door de medewerkers, fysiotherapeut en 

sociaal dienstverlener, maar kregen ook een psychiatrische behandeling (met medicijnen) 

door psychiaters (buiten onze instelling). Psychoeducatie is een onderdeel van de 

behandeling, die gericht is op autonomie en herstel of acceptatie van en leren omgaan met 

beperkingen, waar mogelijk evidence based. 

Psycholoog Els Bakker interviewde Marrie van der Feen en schreef “Gegijzeld door incest”. 

Dit boek werd in 2014 uitgegeven door Stichting Petra, vertaald in het Portugees en ook in het 

Portugees uitgegeven als ervaringsverhaal. Van der Feen gaf voorlichting in Rio de Janeiro op 

het gebied van seksueel misbruik en vertelde haar eigen verhaal. Er zijn diverse contacten 

gelegd met kerken in Rio de J. en met de social worker  Roseni en Daniel da Silva in de 

sloppenwijk Juramento. Daniel kwam voor drie maanden naar Nederland en produceerde de 

website voor Stichting Petra in het Engels, die in 2015 vertaald wordt in het Portugees: 

www.Petracare.org. Hij nodigde van der Feen uit in zijn ouderlijk huis te verblijven als ze 

weer naar Juramento gaat om de sloppenwijk van binnenuit te leren kennen en contacten te 

leggen. Met Dolf van der Steeg werd er gewerkt aan het werkboek “Goede vrouwen” voor de 

seminars.  

Leerbedrijf. Studenten van de Hogeschool Zeeland (University of applied sciences), CHE, 

Hoornbeekcollege, Universiteit van Tilburg, O.U., ROC e.a. waren korte of langere tijd 

stagiairs bij leerbedrijf Stichting Petra. Ze werkten aan hun eigen werk/leerdoelen.Vier 

stagiairs werden klaar gestoomd voor een verblijf van drie weken in Rio de Janeiro (Brazilie) 

in 2014 om in de sloppenwijk Juramento en in het kindertehuis Reame activiteiten te 

verrichten. 



Deskundigheidsbevordering. Een aantal medewerkers bezocht cursussen, inter- en supervisie 

bijeenkomsten. Onze eigen bibliotheek is uitgebreid met nieuwe boeken, die van nut zijn. De 

nieuwe stagiairs zijn naar de themadag van Stichting Geheim geweld geweest om zicht te 

krijgen op het belangrijke werkveld van geweld tegen kinderen. Ook werden er excursies 

gehouden naar In de Vrijheid, Sta opzorg en Bron van Hoop.    

Voortgang project na 2014. Van der Feen was met een klein team van vakbekwame mensen 

o.a. in de sloppenwijk (Morro do Juramento) in Rio de Janeiro. EO Metterdaad besteedde vijf 

TV uitzendingen aan dit project. Het doel is het uitbreiden van een wijkcentrum in de 

sloppenwijk en het oprichten van een vakschool voor jongeren uit de sloppenwijken. Er is 

veel kennis over goede hulpverlening op deze leergierige mensen over te dragen en in 2015 

zal D.V. dit werk worden voortgezet. Een Braziliaanse student uit de sloppenwijk, Engels 

sprekend, zal in 2015 worden uitgenodigd om gedurende drie maanden een opleiding te 

krijgen. Aan de conferentie van FMF (friends for ministries) in Zwijndrecht zal ook in 2015 

worden meegewerkt.  

 

Financiën 

 

De financiële gegevens 2013 van Stichting Petra (door Accon verzorgd) worden verkort 

bekend gemaakt op de website van de Stichting: www.stichtingpetra.nl. 2014 is nog in de 

maak. Stichting Petra krijgt van een klein aantal trouwe gevers giften. De belangrijkste bron 

van inkomsten is therapie, die grotendeels gefinancierd wordt door de 

ziektekostenverzekeraars. De bestuurders ontvangen geen salaris van Stichting Petra. 
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