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hebben zaterdag concrete afspraken gemaakt met de salesianen om te komen tot realisatie van
de geëiste genoegdoening. De congregatie zal met een vertegenwoordiging van de
slachtoffers binnen drie weken een plan van aanpak opstellen. Dat plan werkt drie gemaakte
afspraken uit. De congregatie geeft aan hoe zij nog levende aangeklaagde salesianen zal
benaderen. Doel is de plegers te bewegen om vrijwillig mee te werken aan de afhandeling van
het gemelde misbruik. Een vergelijkbare tweede aktie zal de heer Spronck, overste van de
salesianen, ook uitvoeren naar nog levende ex-salesianen. Daarnaast zal de congregatie heel
concreet aangeven hoe zij haar verantwoordelijkheid gaat waarmaken naar de slachtoffers van
plegers die inmiddels zijn overleden.
Dit driesporenbeleid is de uitkomst van de bijeenkomsten van 11 december 2010 en zaterdag
29 januari 2011. Meer dan twintig slachtoffers hebben aan dat overleg met de overste
Spronck, de oud-overste Flapper en hun adviseur Uppelschoten deelgenomen. De slachtoffers
hadden hun individuele aangifte ingediend bij de commissie Deetman. Op advies van
Deetman hebben zij de salesianen uitgenodigd die aangiften eveneens in ontvangst te nemen.
Naast de individuele aangiften is op 11 december 2010 ook de aanklacht tegen de congregatie,
vastgelegd in de notitie Balincampo, aan de heer Spronck overhandigd. De salesianen gaven
aan dat ze in gesprek zouden gaan met de daders.
De commissie Deetman had de salesianen in december 2010 op het hart gedrukt de dialoog
met de slachtoffers niet te schuwen. In januari 2011 hebben de salesianen op de negen punten
uit Balincampo aan de slachtoffers schriftelijk antwoord gegeven. De aangiften, Balincampo
en die schriftelijke reactie van de salesianen hebben een begin van wederzijds vertrouwen
geschapen, zodat er gezamenlijk een plan van aanpak wordt opgesteld. Zaterdag 29 januari
2011 bleken de salesianen bereid om een ruimhartig genoegdoeningsbeleid uit te voeren
zonder juridische procedures.
Over drie weken zal overste Spronck volgens die afspraken de plegers benaderen om tot
genoegdoening met de slachtoffers te komen. Ook zal hij zich met de ex-salesianen verstaan
en zal hij een helder, ruimhartig genoegdoeningsbeleid formuleren uit hoofde van
verantwoordelijkheid jegens de overleden plegers.
De slachtoffers maken hun activiteiten inzichtelijk via hun website www.jongensvandonrua.nl
Zij hebben met de salesianen afgesproken dat zij in dit gezamenlijke persbericht de pers
informeren over deze belangrijke tussenstap. Beide partijen zijn erover eens, dat het zwarte
hoofdstuk over seksueel misbruik op Don Rua snel en waardig gesloten kan worden.
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