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V O O R
W O O R D

Ik moest uit mijn comfortzone stappen om de

oproep voor dit magazine HALLO PLUSMAMA te

doen, en wat ben ik blij dat ik dat gedaan heb! Ik

voelde me overrompeld door de vele reacties die ik

op mijn oproep, om mee te werken aan

het magazine, ontving. Allemaal enthousiaste

mensen die op verschillende manieren te maken

hebben met het samengestelde gezin, en heel graag

mee wilden werken aan de totstandkoming van

HALLO PLUSMAMA. 

 

Plusmama’s, moeders die hun kinderen delen met

een plusmama, vaders die deel uitmaken van een

samengesteld gezin, coaches, illustrators,

therapeuten etc. Allemaal mensen met verhalen, die

ze heel graag willen delen, met jou!

 

In dit magazine lees je over Sylvian, mama van drie

kinderen die zich weleens bevoorrecht voelt met de

plusmama van haar kroost. Bianca die schrijft over

een dag uit haar leven als stiefgezin- en kindercoach.

Over Jolien, die je als lezer wegwijs maakt in het

alimentatierecht. Als je uit elkaar gaat komt er

namelijk veel op je af. Doe je voordeel met de

informatie die zij je geeft en waar je misschien nog

geen weet van hebt. En dan de prachtige illustratie

van Tara die haar leven als plusmama illustreert. Om

tenslotte te lezen over ‘Patricia & Danny,’ een

samengesteld gezin met vier prachtige meiden.

Trots ben ik dan ook op de mooie verhalen die er

in dit magazine te lezen zijn. Bij het lezen van al

deze verhalen viel het me opnieuw op. Drie jaar

geleden ben ik mijn eigen levensverhaal gaan

opschrijven. Daarbij heb ik veel vrouwen in

vergelijkbare situaties mogen interviewen. Hun

verhalen heb ik uiteindelijk meegenomen in mijn

boek. En terwijl ik de verhalen voor HALLO

PLUSMAMA redigeerde werd ik opnieuw

bevestigd in mijn eigen ervaring: ‘Plusmama ben

je niet, dat word je!’ Het is een leven waar je

ingroeit. Met vallen en opstaan. Niemand heeft er

bewust om gevraagd. Iedereen doet het naar zijn

of haar beste kunnen met de liefde die eenieder

te geven heeft. Laten we hopen dat de kinderen

die opgroeien in al deze samengestelde gezinnen

er uiteindelijk hun voordeel mee mogen doen.

Dat de ervaringen, die ze in het gezin opdoen hen

de levenslessen mag geven om in de toekomst de

juiste keuzes te kunnen maken, in hun eigen

leven als biologische ouder, plusmama of -papa.

 

Ik wens je heel veel leesplezier!

 

Liefs Irma Huis in 't Veld
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CIJFERSenzo
Tegenwoordig gaan er meer stellen uit elkaar dan vroeger,

ook stellen die samen kinderen hebben.

In 2019 zijn er 582.106
eenoudergezinnen. Dit is 22 procent
van de gezinnen. In het merendeel van de gevallen gaat om een

alleenstaande moeder met een of meer
kinderen.

Nog steeds geldt voor de meeste gezinnen met kinderen dat de
ouders gehuwd zijn. In 2019 gaat het om bijna 1,6 miljoen gehuwde
paren met kinderen.

Eén op tien gezinnen is dan ook een
stiefgezin. Van hen zegt 32 procent
gelukkig te zijn en 41 procent „absoluut
niet”.

De meeste kinderen blijven na de scheiding bij de moeder wonen. Er is dus vaak
sprake van een stiefvader.  Kinderen die opgroeien met een plusmama krijgen vaker
te maken met stiefbroers of stiefzussen, dan kinderen die opgroeien met een
stiefvader.

Bron: cijfers CBS en NRC

Jaarlijks maken in Nederland tussen de 50 en 60
duizend kinderen een scheiding van hun
ouders mee. Ruim 40 procent van de kinderen
krijgt te maken met een stiefouder.
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S Y L V I A N  V A N  E L M B T
Sylvian (40), werkt als docent in het MBO
onderwijs. Status: single. Mama van twee meiden
en een jongen in de leeftijd van 6, 8 en 9 jaar.

“Vijf jaar geleden gingen mijn ex en ik uit elkaar. De

kinderen waren toen nog heel jong. Of ze de scheiding

bewust hebben meegemaakt, kan ik niet zeggen. Ze

zullen er zeker iets van hebben meegekregen, maar in

hoeverre dit impact heeft en gaat hebben kan ik niet

beoordelen. Ik kan namelijk geen vergelijking maken.”

Balans
“Mijn ex en ik hebben co-ouderschap. Dit betekent dat

de kinderen op vaste dagen in de week bij mij zijn en

ook op vaste dagen bij hun vader. Om de andere week

zijn de kinderen in het weekend bij mij. Feestdagen en

vakanties overleggen we. Ik kan me wel herinneren dat

we dit ook in het ouderschapsplan hebben vastgelegd,

maar hoe of wat?, dat weet ik niet meer precies. 

We regelen dit onderling en daar komen we altijd uit.

Mijn ex heeft in de tussentijd een andere vrouw leren

kennen en heeft met haar ook een dochter gekregen

eind juli 2019. Ik begrijp heel goed dat zij ook aandacht

nodig heeft en dat ze samen nog moeten zoeken naar

een nieuwe balans in hun samengesteld gezin.”

Later begreep ik waarom
“Hoe het voor mij was, toen ik hoorde dat mijn ex-

partner een nieuwe relatie had? Heel eerlijk? Ik was blij,

vooral toen ik hoorde wie het was! Toen mijn ex en ik

uit elkaar gingen wisselden de kinderen van

basisschool. Het laatste oudergesprek van de oudste

kan ik nog goed herinneren. Het voelde vreemd en

tegelijkertijd vertrouwd. Een paar maanden later

begreep ik waarom ik dat het zo voelde. De nieuwe

liefde van mijn ex was de juffrouw van de oudste. Ik zie

haar echt als een aanvulling en een verrijking. Wat ik

niet heb of geen interesse in heb, heeft zij wel. Ook

hebben de kinderen bij mijn ex een stabielere basis. Ze

vormen een gezin met hun vader, plusmama en kleine

zus.

Accent
“Ik merk aan de kinderen dat ze bij hun vader en

plusmama meer regelmaat hebben, en dat regels

strikter worden nageleefd. Er zijn meer ogen en

oren. We proberen de regels in allebei de

huishoudens hetzelfde te houden en elkaar de

ruimte te geven, ook als dat soms spaak loopt. Echt

problemen rondom de opvoeding hebben we nog

niet gehad. Als er dingen zijn waar we tegenaan

lopen, dan is dat bespreekbaar. Ik vind het grappig

dat de plusmama van mijn kinderen een dialect

heeft met een typisch accent, dit hoor ik soms terug

in woorden van de kinderen.”

 

Glimlachen
“Naast Plusmama is ze ook juffrouw aan de

basisschool waar de kinderen naartoe gaan.

Hierover hebben we afgesproken dat de kinderen

niet bij haar in de klas komen. De kinderen zijn trots

op haar en dat mogen ze ook zijn. Als ze haar op

school zien beginnen ze spontaan te glimlachen.”

“Ben trots op wat je hebt. Koester de
mensen in het leven die jou liefhebben.
Leef in balans en probeer iedere dag zo

maximaal mogelijk te genieten.”
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Bevoorrecht
“Vooral in deze tijd, waarbij de kinderen thuis leren

en ze huiswerk mee naar huis krijgen is het ontcijferen

van de weektaak en de daarbij behorende kopieën voor

mij een uitdaging. Als ik het huiswerk controleer en zie

dat het niet compleet is, kan ik niet meteen achterhalen

of het een extra opdracht is die ze moeten maken of dat

een van de kinderen geen zin had of het te moeilijk

vond. In dat geval kan ik haar om hulp vragen, en dan

voel ik me weleens bevoorrecht. Zeker nu, in deze tijd.”

 

Toffe kleren
“Natuurlijk is het niet alleen maar fijn, maar dat

heeft vooral te maken met mijn eigen gevoel.

Bijvoorbeeld als de kinderen nieuwe kleren hebben, dan

denk ik: ‘Wauw, wat een toffe kleren,’ en dan blijkt ze

met de kinderen te zijn gaan winkelen. Ik word dan met

mezelf geconfronteerd, omdat ik echt geen

modebewust type ben. Kleren zijn kleren, toch?”

 

Gespreksstof
“Ik mag echt in mijn handen klappen als ik kijk naar hoe

onze situatie is. Dit hebben we natuurlijk aan elkaar te

danken. Zo helpen we elkaar met kinderfeestjes, komen

we elkaar tegen op feesten van gezamenlijke vrienden of

kopen we samen, zoals afgelopen jaar communiekleren

voor de oudste. Aangezien we allebei in het onderwijs

werken, hebben we buiten de kinderen ook andere

gespreksstof met elkaar. Ik denk dat er voor mij en haar

een goede balans is tussen de verschillende

huishoudens, waarbij het uiteindelijke doel is: Gelukkige

kinderen!”

 

Uitdaging
“Diepgaande gesprekken hebben we overigens niet.

Misschien dat dit nog moet groeien. Ik vraag me

namelijk weleens af hoe het voor haar is om nu zelf ook

moeder te zijn. Vindt ze het echt geen probleem om alle

kinderen om haar heen te hebben, terwijl de papa

werken is? Persoonlijk vind ik het huishouden en werken

met 3 kinderen een hele uitdaging.”

 

Respect
“Tegen alle moeders, die te maken krijgen met een

plusmama wil ik zeggen: Geef haar de tijd om ook haar

draai te vinden in het samengestelde gezin. Respecteer

elkaar voor de persoon die je bent. Dit betekent dat je

soms je eigen ego even opzij moet zetten en laat de

gedachte los dat zij de kinderen van je af wilt nemen. Ik

hoor vrouwen in mijn omgeving deze angst soms

uitspreken.

Als dit voor jou zo voelt, maak het dan

bespreekbaar. Zij heeft er tenslotte ook niet voor

gekozen. Ze kiest voor de liefde, de kinderen krijgt

ze erbij. Probeer als moeder dan ook eens in te

beelden hoe het is om plusmama te zijn. Ik durf te

wedden, dat je er dan anders over gaat denken.”

 

Ben een voorbeeld
“Wat er ook gebeurt: blijf relativeren en praten met

elkaar. Geloof me, ik heb ook pijnlijke en moeilijke

momenten gekend en het is zeker niet altijd

makkelijk. Doe het voor de kinderen, ben een

voorbeeld voor ze, leer ze om veerkrachtig te zijn

en zonder oordeel naar de wereld te kijken.

Kinderen houden je daarbij een spiegel voor. Zorg

dat ze zich veilig voelen en gezien en gehoord

worden. Het is aan ons om die omgeving, samen

met hun plusmama, te creëren.”
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"Het gaat van
vlinders in je buik
naar een warboel
in je hoofd"
 

 

-Plusmama.nl
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Bianca van der Loo (39) is stiefgezin- en kindercoach
van Praktijk Pure Happiness, gevestigd in het Zuiden
van het land te Limbricht. Pure Happiness staat voor
laagdrempelige, kortdurende en oplossingsgerichte
hulpverlening gericht op volwassenen, jongeren,
kinderen, families en relaties. Bianca heeft zich met
name gespecialiseerd op het gebied van scheidingen
en samengestelde gezinnen. Voor HALLO PLUSMAMA
schrijft zij over wat ze meemaakt in haar praktijk.
 

"Ik ontmoet Mieke en Jan op een woensdagmiddag.

Tijdens ons kennismakingsgesprek is de spanning tussen

hen voor mij duidelijk merkbaar. Jan vertelt dat hij moeite

heeft met de invloed die de ex-partner van Mieke op hun

leven heeft, aangezien zij nog veel contact met elkaar

hebben door de kinderen. Dit zorgt voor spanning in hun

relatie, met heftige discussies tot gevolg. Het maakt de

relatie er niet beter op, laat Mieke weten." 

 

Eigen verantwoordelijkheid
"Het wordt mij al snel duidelijk dat Jan en Mieke niet op

een lijn zitten met elkaar. 

Tijdens ons kennismakingsgesprek probeer ik samen met

Jan en Mieke hun hulpvraag zo concreet mogelijk te

definiëren, zodat we gericht naar een resultaat kunnen

toewerken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er een

wederzijdse klik is. Dit is noodzakelijk om het gewenste

resultaat te kunnen bereiken. Als Jan en Mieke instemmen

maak ik een plan van aanpak, zodat we tijdens onze

volgende ontmoeting direct aan de slag kunnen gaan.

Voordat we ons kennismakingsgesprek beëindigen druk ik

ze op het hart dat hun eigen verantwoordelijkheid het

definitieve succes bepaalt van de gewenste verandering.

Ze geven aan, dat ze daar allebei voor openstaan."

 

Prettig
"Tijdens het proces ontvang ik Jan en Mieke ook

afzonderlijk in mijn praktijk. Dit ervaren ze beiden als

prettig. Jan vindt het fijn dat hij nu ook eens de ruimte

heeft om vrijuit te spreken. 
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Tijdens ons gesprek laat hij zijn emoties op de vrije loop. 

In het samengestelde gezin van Mieke en Jan is me duidelijk

dat het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen

vaak te wensen overlaat. Ook het loyaliteitsconflict van de

kinderen wordt tijdens ons gesprek zichtbaar. In de sessie

daarop, die ik met Mieke en Jan allebei heb leg ik uit, waarin

het kerngezin verschilt van een samengesteld gezin. Dit

geeft ze gelijk meer opheldering. Ik geef ze opdrachten mee

om thuis mee aan de slag te gaan en oefeningen te doen,

om de communicatie tussen hen te verbeteren."

 

Grote kans van slagen
"Na een paar sessies merk ik een enorme verandering in het

bewustzijn van Mieke en Jan. Ze zijn allebei bereid te kijken

naar hun eigen aandeel. Hierdoor ontstaat er erkenning voor

elkaars gevoel, gedachten, normen en waarden. Ze zien in

dat het geven en nemen is, om ergens in het midden uit te

kunnen komen. Mieke en Jan gaan steeds beter met elkaar

communiceren, zonder dat ze elkaar daarbij verwijten

maken. Met nog een paar sessies te gaan ben ik ervan

overtuigd dat dit samengestelde gezin een grote kans van

slagen heeft!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.purehappiness-coaching.nl
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https://www.pure-happiness-kindercoaching.nl/home.html


 

DE KOGEL IS DOOR DE KERK- Als eenmaal

besloten is dat het beter is om uit elkaar te gaan,

komt er heel veel tegelijk op je af. De grootste zorgen

zijn vaak de kinderen en geld. Er verandert veel en

allebei gaan jullie je eigen weg. Toch blijf je wél met

elkaar verbonden door de kinderen en de daarbij

komende alimentatie. Je bent als ouder namelijk

verplicht om (financieel) voor je kinderen te blijven

zorgen. 

 

Hoeveel kosten de kinderen eigenlijk?
Het zorgen voor de kinderen zelf verandert dan ook

niet. Dit blijf je samen doen, maar in een andere

vorm en verdeling. Dit geldt ook voor de kosten van

de kinderen. Die betaalden jullie samen en een

scheiding brengt daar geen verandering in.  Alleen

dan moet er ineens goed worden nagedacht en

bepaald, wie welke kosten kan en gaat betalen. En

hoeveel kosten de kinderen eigenlijk?
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Deze ouder hoeft op de momenten dat de kinderen 

bij de andere ouder verblijven, voor een deel niet in

bepaalde kosten van de kinderen te voorzien, omdat

die andere ouder die kosten dan betaalt. Met die

kosten, de zogenoemde ‘zorgkorting’, wordt tot slot

nog rekening gehouden.  

 

Maatstaf
Om te kunnen vaststellen hoe hoog de totale kosten

zijn en wat jullie ieder kunnen betalen, zijn systemen

ontwikkeld omdat het niet te doen is dit precies en

handmatig uit te rekenen. Maatstaf daarvoor is het

gezinsinkomen wat er was toen jullie nog niet

gescheiden waren, zodat de kinderen in principe niet

slechter af zijn na en door de scheiding van hun ouders. 

 

Deskundige hulp
Alimentatie is een ingewikkeld proces, zeker omdat het

over geld gaat. Mijn advies is om hiervoor altijd

deskundige hulp te vragen, want als één van de dingen

hiervoor niet goed is berekend, ga je dit uiteindelijk

voelen in jouw portemonnee. En die financiële situatie

is dan vaak niet lang houdbaar.

 

Meer weten over Jolien?
Passend – Alimentatie in goed overleg

www.passend-overleg.nl

jolien@passend-overleg.nl

Instagram: @alimentatiedoorjolien

 

Naar verhouding
De eerste stap is bepalen bij wie de kinderen gaan

wonen (zogenoemd hun ‘hoofdverblijf’) en hoeveel

dagen zij bij de andere ouder zijn. Deze keuze is

namelijk van invloed op wie welke kosten van de

kinderen heeft en verder nog voor zijn rekening

neemt. Dan moet berekend worden wat de kinderen

kosten (hun ‘behoefte’), om vervolgens te berekenen

wat jullie ieder van deze kosten kunnen betalen

(jullie ‘draagkracht’). Hierbij wordt rekening

gehouden met de toeslagen die van de overheid

worden ontvangen, de heffingskortingen, de te

betalen belastingen en uiteraard met de kosten om

in je eigen (basis) levensbehoefte te kunnen

voorzien. Iedere ouder moet naar verhouding van

hun inkomen bijdragen in de kosten van de

kinderen.

 

Zorgkorting
Hoofdregel en het meest duidelijk is, wanneer de

ouder waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben,

de vaste lasten betaalt, zoals schoolgeld, contributie

voor sport, kleding en dergelijke.

JOLIEN WITSMEER

http://www.passend-overleg.nl/


'Plusmama ben je niet,
dat word je,' is vanaf 27
mei online te bestellen!
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Hierbij een eerste inkijk:
 

Nederland telt inmiddels drie miljoen
vrijgezellen en ze zijn massaal aanwezig op
online datingsites, zoekend naar een partner
voor het leven. Of in ieder geval een partner die
hun op dat moment liefde kan geven. Het is
menseigen. We willen allemaal geliefd zijn. We
willen allemaal liefde kunnen ervaren. Iemand
naast ons hebben die blij is met onze
aanwezigheid en ons hart sneller kan doen slaan.
 

JUNI
Het is zaterdagochtend, zeven uur. Ik sta in mijn

pyjama voor de spiegel in mijn woonkamer. Ik zie

hoe de eerste zachte rimpeltjes hun sporen

achterlaten bij mijn linker- en rechteroog. Met mijn

wijsvingers wrijf ik er zachtjes overheen. Alsof ik ze

zo kan doen laten verdwijnen. De eerste tekenen

van ouderdom, schiet me door het hoofd. Ik bekijk

mezelf nog eens goed. Zie ik daar nu ook al een grijs

haartje op mijn hoofd uitsteken? Ik ben net een paar

maanden 34 jaar. Begint het verval dan nu al? Ik

besluit mezelf, bij nog meer licht, beter te gaan

bekijken. Op mijn blote voeten loop ik de

woonkamer uit, de trap op naar boven. Ik knip het

licht op de badkamer aan en ga voor de

rechthoekige spiegel staan. Tot mijn grote schrik zie

ik niet één, maar wel vijf grijze haren tussen mijn

lange blonde lokken glinsteren. Met mijn duim en

wijsvinger trek ik ze één voor één uit. Met mijn beide

handen wrijf ik over mijn gezicht. Mijn huid voelt

zacht, maar droog aan. Mijn ogen laten een

zichtbare vermoeidheid zien. Gisteravond was het

laat geworden en vanochtend voelde ik me zo

onrustig, dat ik met het kraaien van de haan van

mijn buurman maar ben opgestaan. Tijd voor een

beetje make-up, Irma. Dat doet wonderen. 

 

Ik pak mijn pot dagcrème, dat volgens de reclame

mijn rimpels zichtbaar doet verdwijnen. Ik draai het

deksel langzaam open en zachtjes smeer ik op vier

plaatsen, verdeeld over mijn gezicht, een puntje

dagcrème. Daarna smeer ik het uit over mijn hele

gezicht. Mijn huid ontspant. Ik herhaal hetzelfde

ritueel met mijn tube vloeibare make-up. Dan trek ik

de lade onder de wasbak open en pak er een klein

potje vaste oogschaduw uit. Een zilveren substantie

kleeft aan mijn linker wijsvinger. Ik veeg het uit over

mijn beide oogleden. Mijn blauwe ogen lijken op te

lichten. Nu de finishing touch en dan ben ik klaar. Ik

pak mijn mascararoller en ga met voorzichtige halen

over mijn wimpers heen. Zo! Ik kan ik er weer mee

door. Als ik klaar ben kijken twee blauwe ogen me

aan. Ik trek mijn donkerbruine wenkbrauwen omhoog

en omlaag, waardoor er diepe rimpels op mijn

voorhoofd verschijnen. Oké, niet te vaak doen. Ik knip

het licht van de badkamer uit. In mijn slaapkamer trek

ik het rolluik in één keer omhoog. In de tuin van mijn

buurman zie ik de haan achter de kippen aanrennen.

Hoe zou het zijn om als kip door het leven te gaan?

Zou ik mezelf dan minder vragen stellen? Op de grote

witte houten stoel van mijn slaapkamer liggen mijn

kleren van gisteren.  Ik pak mijn T-shirt in mijn handen

en ruik er eens aan. Die kan ik vandaag nog prima

aan. Terwijl ik me omkleed laten mijn blote voeten

sporen achter op het laminaat. Eenmaal beneden is

het tijd voor een kop thee met verse gember en een

kommetje sojayoghurt. Ik ontdek dat mijn koelkast

ook niet meer inhoud heeft dan deze ingrediënten.

Met in mijn ene hand de pot yoghurt en in mijn

andere de mok thee, stap ik mijn woonkamer binnen.

Daar staat mijn laptop ongeduldig, op de door mij

overgeschilderde witte salontafel, te wachten.

 

Verder lezen? Download het eerste hoofdstuk
gratis, vanaf 27 mei op www.plusmama.nl
 

http://www.plusmama.nl/


Over het boek 'Plusmama ben je niet, dat word je'
 
 
“Wat een prachtig verhaal! 
Ik heb het in één ruk uitgelezen. Het was boeiend
van begin tot einde. Dagelijks werken we in onze
organisatie met conflictueuze scheidingen. De
effecten zijn soms desastreus voor kinderen. Dit
boek kan ouders helpen om ook andere inzichten
of een stuk (h)erkenning te krijgen. Het verhaal is
oprecht en geeft goed de werkelijkheid en
worsteling weer.”
 
 
 
Yvonne Hanssen, Stichting Yvoor, de praktijk in Limburg voor
coaching en begeleiding bij conflictueuze scheidingen.
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"Ik kijk uit naar het moment, dat

de dochter van mijn vriend komt.

We hebben haar heel graag bij

ons.

 

Als ze komt wacht ik haar altijd al

bij de voordeur op. Ze is nog heel

klein en noemt me vaak ‘Ta,’ in

plaats van Tara. 

 

Het is een lief en vrolijk kind. Op

de illustratie zie je hoe ze vrolijk

op me komt afgerend om

geknuffeld te worden. 

 

Als zij bij ons is, voelt ons gezin

voor mij pas compleet!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ww.taravanwijk.nl

 

 

http://www.taravanwijk.com/work/


 

Patricia Paasen (40) en Danny Vanneer (46) wonen
samen in het zuiden van Limburg, in de plaats
Brunssum. Met de dochters van Patricia: Lisa (15) en
Anne (13) en de dochters van Danny: Sarah (15) en
Sophie (13) vormen ze sinds 2013 een samengesteld
gezin. Ook hun trouwe viervoeter Vino maakt daar
deel vanuit. Vanaf deze editie van HALLO
PLUSMAMA, beschrijven ze een dag uit hun leven.

DANNY & PATRICIA
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''Vandaag slapen liefmama en liefpapa, zoals de meiden

ons noemen uit! Uitslapen betekent voor ons tot

minimaal 8.00 uur! Dan haalt liefpapa voor mij en hem

een lekkere kop koffie. Heerlijk om de dag mee te

beginnen. Met Vino aan het voeteneind drinken we onze

koffie in bed op. Al scrollend op onze mobiele telefoons

is dit voor ons het perfecte begin van deze zaterdag.

 

Om 09.30 uur is het dan echt de hoogste tijd om op te

staan. Anne moet naar de dansschool gebracht worden.

Ik breng haar, terwijl Danny Vino uitlaat en daarna snel

de badkamer induikt. Ik ben heel trots op mijn

dochter. Ze danst onder andere hiphop en breakdance,

en doet met haar dansschool Benito Dean uit Brunssum

mee aan internationale wedstrijden op hoog niveau.

Vandaag moet Anne dansen van 10.00 tot 18.00 uur. De

hele dag is ze dan ook met haar grootste hobby bezig.

Als ik haar bij de dansschool heb afgezet rijd ik even

langs de bakker om verse broodjes voor de rest van het

gezin te halen.

 

Als ik thuiskom dek ik de tafel en ontbijten we met zijn

allen. Daarna duiken Lisa en Sarah de badkamer in. Deze

claimen ze voor minimaal anderhalf uur. De tijd die

ze naar eigen zeggen nodig hebben om zichzelf mooi te

maken. Wat dat betreft hebben we een echt

meidenhuishouden. Ik vind het heerlijk om ze te zien

tutten met hun haar, kleding en make-up. Als ze zichzelf

mooi genoeg vinden vertrekken ze richting het

voetbalveld van de Groene Ster. De plek voor ze om hun

vrienden te ontmoeten, een balletje te trappen en nog

meer pubergedrag uit te voeren en te delen. 
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Hun grote favoriet is oma Coby, die dichtbij het

voetbalveld woont. Zij is voor de meiden de perfecte

uitvalsbasis om hun dorst en honger te stillen en enorm

verwend en geknuffeld te worden.

 

Sophie begint in de tussentijd aan haar huiswerk. Ze

vindt het heerlijk om op haar eigen te zijn. Ik begin met

het huishouden. We hebben een groot huis en met vier

meiden is er genoeg werk te doen. Als ik klaar ben ga ik

op pad voor de wekelijkse boodschappen. Danny is

inmiddels in de tuin aan de slag gegaan, die vraagt door

het mooie weer van de afgelopen weken om wat extra

onderhoud.

 

Als ik thuiskom van de boodschappen is Danny zijn tas

aan het inpakken om met vrienden een potje te gaan

voetballen bij de Vets van Einighausen. Dit is voor mij het

moment om even aan mezelf te denken. Heerlijk

Netflixen, en ik kruip met een goed glas wijn en

chocolade op de bank.

 

 

 

 

Om 17.30 uur ga ik Anne ophalen van de dansschool.

Als we thuiskomen duik ik de keuken in om te

koken. Vanavond eet ik met de meiden en de vriend

van Lisa. Het eerste vriendje in ons gezin is een feit.

We hebben vorig jaar maar meteen een grotere tafel

gekocht, zodat we er met zijn allen aan kunnen

zitten. Wel zo gezellig!

 

Na het eten trekken de meiden hun eigen plan.

Sophie gaat met Anne nog even trampoline

springen. Ik vraag me soms af waar ze de energie

vandaan haalt. De anderen gaan naar hun eigen

kamers. De meiden slapen met zijn tweeën op een

kamer. De oudsten en de jongsten liggen bij elkaar.

Het is te merken dat we echte tienermeiden hebben.

Zo vinden ze veel van wat Danny en ik doen: ‘echt

verschut!’ 

 

Om 20.30 uur gaat de voordeur open. Liefpapa is

thuis! Ik heb me inmiddels gedoucht en mijn

huispak aangetrokken. Danny komt bij me op de

bank zitten en samen drinken we nog een lekker

glas wijn. Morgen zijn we allemaal thuis en gaan

we chillen in de tuin. Het belooft tenslotte opnieuw

een zonnige dag te worden!"

 

 

 



HALLO PLUSMAMA

Maak je deel uit van een samengesteld gezin, deel je jouw kinderen met een plusmama, ben je een coach, therapeut, psycholoog

en/of heb je kennis of ervaring met samengestelde gezinnen?, en wil je deel uitmaken van het magazine HALLO PLUSMAMA? 

Stuur dan een mail naar: hallo@plusmama.nl

 

Verras een plusmama

Ben je op zoek naar een leuk cadeau om een plusmama te doen stralen? Kijk dan op: www.plusmama.nl. 

Er worden steeds meer producten aan de webwinkel toegevoegd. 

Zo zijn er nu ook wenskaarten om te versturen. Woorden zeggen tenslotte meer!

 

Plusmama volgen? 

Instagram: halloplusmama 

#halloplusmama 

#plusmamabenjenietdatwordje

#plusmama

 

www.plusmama.nl

 

http://plusmama.nl/
http://www.plusmama.nl/
http://www.plusmama.nl/

