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Cherlaine (inmiddels
15), de oudste dochter
van Nathalie, heeft
via internet contact
gekregen met een leuke
zeventienjarige jongen
en is verliefd. Het is
haar eerste liefde. Maar
wat een meisjesdroom
had moeten zijn, wordt
een nachtmerrie.
De leuke jongen
blijkt een 47-jarige
man te zijn met een
enorm strafblad. Als
Cherlaine’s vader
de tbs’er opspoort,
loopt het uit de hand.
Heel Nederland valt
vervolgens over de
strafmaat die Mario H.
opgelegd krijgt.
Tekst: Lydia Zittema
Foto’s: privébezit
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“M

ijn vijftienjarige
dochter had een
vriendje. Ze had
kennis aan hem gekregen via
internet en ze liet me vol trots
een foto van hem zien. Een
leuke jonge knul met een vrolijk
koppie. Ik was blij voor haar,
hij leek heel aardig. Ik dacht
dat het om een onschuldige
tienerverliefdheid ging, maar
dat bleek dus wel even anders
te liggen. Achteraf ben ik zo
vreselijk blij dat ze het tegen
me verteld heeft. Dat ze mij in
vertrouwen heeft genomen, kan
haar leven gered hebben. Ik
heb de laatste tijd veel aan de
ouders van die twee vermoorde
meisjes moeten denken. Je weet
natuurlijk nooit wat er gebeurd
zou zijn, maar ik weet heel
zeker dat mijn dochter in gevaar
was. De man die zich voordeed
als haar vriendje was geen leuke
zeventienjarige jongen, het was
een veroordeelde tbs-er met een
strafblad. Elke dag ben ik blij en
dankbaar dat wij het na kunnen
vertellen, dat ik mijn dochter
nog heb. Maar ik wil andere
ouders ook waarschuwen. Voor
mijn eigen kinderen en voor
alle anderen kinderen vertel ik
mijn verhaal. Volg je gevoel als
moeder, want als het te mooi
lijkt om waar te zijn, is het dat
waarschijnlijk ook wel.”

Rozen en chocolade

“Die bewuste zaterdag waarop
we de bloemen vonden en
alles in een stroomversnelling
raakte, waren we net terug
van boodschappen doen. Mijn
dochter was verrukt toen ze
de verrassing ontdekte: er
lagen rode en witte rozen en
chocolaatjes op haar fiets, het
was van haar vriendje, hoe
romantisch was dat? Ik wilde
dolgraag blij voor haar zijn maar
die bloemen bezorgden me

een heel vreemd gevoel.
De poort was afgesloten,
de persoon had over de
schutting moeten klimmen
om de cadeautjes neer
te leggen. Waarom zou
hij dat doen en niet aan
de voordeur komen? Ze
hadden elkaar nog nooit
gezien. En hij zou in Italië
zijn, had ze me verteld.
Hoe kon hij dan hier
bloemen neerleggen?
Cherlaine vroeg het
hem via de App en hij
vertelde dat een oom
Nathalie: ‘Dat ze mij
die in de buurt was de
in vertrouwen heeft genomen,
bloemen voor hem had
kan haar leven
neergelegd. Dat verhaal
gered hebben’
zorgde ervoor dat ik nog meer
argwaan kreeg. Een volwassen
man die over de schutting klimt
en niet aan de voordeur komt?
Ik besprak het met mijn vriend
en ik vertelde hem dat ik me
zorgen maakte. Er klopte hier
iets niet, mijn moedergevoel
was heel duidelijk en ik besloot
het ook te bespreken met
mijn ex-man Mario, de vader
van Cherlaine. Ook hij dacht
eerst dat ik me onnodig zorgen
maakte, maar hij kwam die
avond toch naar ons toe om het
met onze dochter te bespreken.
Hij vroeg aan Cherlaine aan
haar vriendje te vragen waar hij
zat en tot onze grote verrassing
noemde hij het dorp waar we
woonden. Verder blokkeerde hij
het contact, het was duidelijk
dat hij nattigheid voelde. Wij
vroegen ons steeds meer af:
wie is die zeventienjarige
jongen? En, erger nog, bestaat
hij eigenlijk wel? We besloten
de foto die hij gebruikt had op
google op te zoeken en wat
bleek? De foto was van een
Amerikaanse tiener met een
heel andere naam....
Verder lezen? Kijk

nu in Mijn Geheim

‘Volg je
gevoel als
moeder,
want als het
te mooi lijkt
om waar te
zijn, is het dat
waarschijnlijk
ook wel’
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