Van: secretariaat@parent-elimination.com [mailto:secretariaat@parent-elimination.com]
Verzonden: zaterdag 2 november 2019 20:16
Onderwerp: Ouderverstoting: Vader krijgt co-ouderschap pas door honger- en dorststaking

Aan de Nederlandse Rechtbanken, Gerechtshoven, Hoge Raad, Raadsgriffies, GI's en de leden van de
Eerste en Tweede Kamer
Edelachtbaren,
Geachte heer/mevrouw,
Zojuist heb ik onthutst het onderstaande bericht in het Leidsch Dagblad gelezen en ik zou het zeer
op prijs stellen als ook u dit landelijke (zelfs globale) probleem van ouderverstoting serieus zou willen
nemen en onder de aandacht zou willen brengen. Het kan immers niet zo zijn dat het probleem van
ouderverstoting nog steeds gebagatelliseerd wordt en dat verstoten ouders eerst in hongerstaking en
zelfs dorststaking moeten gaan alvorens hun kinderen te mogen zien!
Jaarlijks verliezen in Nederland 16.000 kinderen het contact met één van hun ouders en in de meeste
gevallen ZONDER enige gegronde reden. Hun verstoten ouders zijn in Nederland machteloos en
afhankelijk van een rechtssysteem waarin door rechters willekeur en geen recht toegepast wordt.
Het proces van ouderverstoting wordt gekenmerkt door een systematisch manipulerende en
ziekmakende (pathogene) opvoeding van een ouder (en diens omgeving) die een coalitie met het kind
aangaat om de andere ouder, zonder legitieme reden, uit het leven van het kind te verstoten. Alhoewel de
gebruikelijke termen ouderverstoting en oudervervreemding niet verkeerd zijn, dekken ze niet de
lading van het daadwerkelijke doel van de verstotende ouder die er niet voor terug deinst om met de
meest desastreuze middelen en koste wat het kost een liefhebbende ouder uit het leven van diens kind
weg te poetsen.
In mijn beleving gaat dit proces veel verder dan een ouder te willen verstoten of vervreemden. Bij dit
proces wordt door een pathogene ouder de andere, liefhebbende ouder bewust uit het leven van hun
kind uitgewist, weggevaagd en geëlimineerd.
Daarom noem ik dit proces OUDER ELIMINATIE.
Ik hoop dat u de ruimte vindt om aandacht te schenken aan dit voor ouders en kinderen traumatische
probleem welk volgens de DSM-5 geclassificeerd is als psychische kindermishandeling en ik hoop dat
door deze positieve uitkomst voor de hongerstakende vader ook de overige bestaande situaties en
procedures opnieuw worden bekeken zodat het contact tussen kinderen en beide ouders hersteld
wordt en geborgd blijft.
Voor nadere informatie en mijn persoonlijk verhaal kunt u mij bereiken op info@parentelimination.com en verwijs ik naar de folders in de bijlage van de Stichting Écht Scheiden Zonder
Schade en hun website www.herkenouderverstoting.nl
Alvast bedankt voor uw aandacht.
Met vriendelijke groeten,
Een verstoten vader
Vader krijgt co-ouderschap en stopt honger- en dorststaking
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De vader die dinsdag in honger- en dorststaking ging, heeft vrijdagavond zijn protest beëindigd.
Jeugdbescherming West heeft zijn eis voor een omgangsregeling met co-ouderschap ingewilligd.
Rond 18.30 uur heeft de vader zijn staking opgeheven. „De missie is geslaagd. Dit was een actie van
diep uit mijn hart”, zegt de vader aan de telefoon. Zijn huisarts is langs geweest en hij mag weer
langzaam beginnen met eten en drinken.
Donderdagavond besloot de vader van een zoon (11) en een dochter (8) om al iets drinken. Een
overeenkomst met Jeugdbescherming West en zijn ex-vrouw was toen nog niet bereikt. Door zijn
dorststaking op te heffen hadden beide partijen meer tijd om tot een akkoord te komen.
De man zag het omstreden protest nog als enige uitweg om zijn kinderen vaker te mogen zien.
Jeugdbescherming West had sinds augustus een omgangsregeling ingesteld waarbij de vader zijn
kinderen een keer per maand onder begeleiding kon ontmoeten.
„Het is een dieptepunt dat dit in deze samenleving moet gebeuren. Waarom op deze manier? We
maken het zo complex.”
De vader wil benadrukken dat zijn staking een weloverwogen besluit was. „Dit ging niet over een
nacht ijs. Hier zijn jaren overheen gegaan. Ik heb hier heel goed over nagedacht.”
https://m.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20191101_9385375/vader-krijgt-co-ouderschap-en-stopt-honger-endorststaking?utm_source=m.facebook.com&utm_medium=referral&utm_content=%2F&fbclid=IwAR2ZUBTMa9pg8OBKV0_9uxAYCiPLDaG8al8j6wpxpRaAorvAGuG8m4FV2I

