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Als ik dit van tevoren had geweten, was ik er
misschien wel nooit aan begonnen. Maar je weet pas

wat het is, als je er (vaak al) middenin zit. De lancering

van mijn boek Plusmama ben je niet, dat word je
heeft heel wat stof doen opwaaien. In positieve zin. Van

reacties als: ‘Ik heb soms een traantje moeten

wegpinken,’ ‘Zoveel herkenning,’ ‘Als er een tweede boek

komt, houd ik me aanbevolen.’ Tot aan bedankmails

voor het meer op de kaart zetten van het

plusouderschap wat vaak nog te weinig erkend wordt.

Dit had ik voor het uitbrengen van mijn boek natuurlijk

nooit kunnen bedenken. En zo is het ook met het leven

in een samengesteld gezin. Je weet pas wat het is, als je

het zelf meemaakt. Het is een groeiproces met vallen en

opstaan.

Voor wat betreft het delen van mijn verhaal: Ik ben

dankbaar dat ik deze stap gezet heb. Mijn doel is

tenslotte om andere vrouwen, die deel uitmaken van

een samengesteld gezin, een hart onder de riem te

steken. Je bent niet alleen. Chantal Janzen deed er in

juni dit jaar ook een uitspraak over. Deze werd breed

uitgemeten in de media. ‘Uit de afgelopen jaren weet ik

één ding zeker: een samengesteld gezin moet groeien,

daar moet je hard voor werken, met z’n allen. En dat

hebben we gedaan,’ zo schreef ze in een bericht op

Instagram. ‘Samen met m’n eerste grote liefde. En nu

zijn we zelfs ‘vergroeid’. Hoe pittig ’t soms ook was. Nu

mis ik die andere snuiters zelfs als we ergens ‘maar met

z’n vieren’ zijn.’ En daar sluit ik me bij aan. De ene week

vormen we een gezin met twee prachtige meiden en de

andere week hebben we vooral heel veel tijd en

aandacht voor elkaar. In de week dat de meiden niet bij

ons zijn, missen we ze heel erg.

Met de lancering van mijn boek heb ik lokaal,

provinciaal en landelijk publiciteit gekregen. Dit

heeft ertoe geleid dat ook het magazine HALLO
PLUSMAMA meer aandacht heeft gekregen en

dat mensen mij benaderden dat ze hier graag aan

mee wilden werken. Ik heb de afgelopen

maanden dan ook veel (met name) vrouwen

mogen ontmoeten met de meest mooie,

ontroerende en uiteenlopende verhalen. 

Allemaal hebben ze één ding gemeen: Ze willen

hun verhaal heel graag met jou delen. 

Openhartig schrijven ze over hun leven of over

wat ze voor jou kunnen betekenen. Als ik dit

allemaal van tevoren had geweten, was ik veel

eerder met Plusmama.nl begonnen. De behoefte

om meer te lezen en te weten over het leven in

een samengesteld gezin is groot.

Ik wens je veel (h)erkenning!

Liefs Irma Huis in 't Veld
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Ouders in samengestelde gezinnen ervaren
de opvoeding als even boeiend, vervullend
en vermoeiend.

Het komt regelmatig voor dat de stiefouder jaloers
wordt op de kinderen omdat die zo'n goede band
hebben met de partner die hun natuurlijke
ouder is. Soms wordt dat als zo pijnlijk ervaren dat
de stiefouder de relatie beëindigt.

CIJFERSenzo

Na een scheiding verslechtert vaker het contact tussen kind
en vader

Het gezin wordt omschreven als: huishoudens waar volwassenen met kinderen
samenwonen, waarmee ze een ouder-kind relatie hebben. Adoptie- en
stiefkinderen worden daarbij wel meegeteld, pleegkinderen niet.

Een stiefgezin is een gezin waarbij minimaal één van de
ouders al een kind heeft uit een vorige relatie.

Van stiefouders wordt een groot                 gevraagd.

De partner van de stiefouder voelt zich vaker verplicht om opnieuw een kind op de
wereld te zetten, hoewel hij of zij dat eigenlijk niet meer wil.

Bron: cijfers CBS en NRC
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Met jou heb ik geluk!
Hoe leuk is het om een kaartje met deze mooie

woorden in je brievenbus te vinden? 

Deze, en meer kaarten zijn te vinden in de webshop

van plusmama.nl.

SHOPP I NG

“Hoe vertellen we het de kinderen? is een warm

pleidooi én praktische gids voor scheidende ouders

om een respectvolle ouderschapsrelatie op te bouwen.

Ter wille van hun eigen levensgeluk en dat van hun

kinderen.

Het moment dat ouders hun kind(eren) vertellen dat

ze gaan scheiden heeft veel impact. Door dit gesprek

in 7 stappen samen voor te bereiden, leg je een goede

basis voor een duurzame ouderschapsrelatie, ook al ga

je als partners uit elkaar. Zo blijf je een veilige bedding

voor je kinderen creëren, voor nu en later.

Het 'kompas van RESPECT' kan je helpen om voor,

tijdens en na de scheiding steeds open en eerlijk te

blijven communiceren, hoe lastig soms ook.

Wenskaarten
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Boekentip! Verder staat dit boek boordevol praktische tips en

voorbeelden. Hoe ondersteun je je kinderen in hun

verwerkingsproces terwijl je zelf nog in een

emotionele achtbaan zit? Wat vertel je ze wel en wat

niet, afhankelijk van hun leeftijd? Hoe voorkom je

loyaliteits¬conflicten? Hoe betrek je familie, vrienden

en school hierbij?

Anne Buiskool nodigt scheidende ouders uit om

vooral mild te blijven, naar zichzelf én naar elkaar.

Bewustwording van eigen (familie)patronen is hierbij

een belangrijke sleutel.

Een toegankelijk boek voor ouders die wijzer en

sterker uit hun scheiding willen komen en daarin een

voorbeeld voor hun kinderen willen zijn. En tevens een

waardevolle gids voor professionals, leerkrachten,

grootouders, kortom voor iedereen die met kinderen

in een scheidingssituatie te maken heeft.

Bestellen
Om te bestellen klik hier!

K
om

t
goe
d

HÉ  THEELEUT ,  MET  EEN  HEERL I JKE  THEE  I N  DE

THEEMOK  VAN  ZUSSS  BEG IN  JE  JOUW  DAG  METEEN

GOED !  EVEN  RELAXED  EEN  MOMENTJE  VOOR  JEZELF

PAKKEN ,  DOET  ALT I JD  GOED !

WWW .ZUSSS .NL

http://www.plusmama.nl/
https://www.bol.com/nl/f/hoe-vertellen-we-het-de-kinderen/9200000078509888/
https://www.zusss.nl/theemok-komt-goed-0703-013-0500-00.html


"Na het sluiten van jouw boek,
dat ik in één ruk heb uitgelezen,
heb ik een traan moeten laten.
Een traan vanwege de
(h)erkenning en dat het oké is
dat het soms verwarrend, maar
ook een ontdekkingsreis kan
zijn voor alle partijen."

-Plusmama ben je niet, dat word je is online te
koop via: www.plusmama.nl

https://plusmama.nl/product/plusmama-ben-je-niet-dat-word-je/


Peggy Kruin (50) woont samen met haar man Olaf
in Rotterdam. Samen hebben ze 4 kinderen in de
leeftijd van 17, 14, 13 en 10 jaar oud. Afhankelijk van
de omgangsregeling hebben ze 1, 3, 4 of geen
kinderen in huis. In HALLO PLUSMAMA schrijft ze
over de eerste ontmoeting met de kinderen
onderling.

We waren al een paar maanden aan het daten toen

we besloten dat het er maar eens van moest komen.

We waren erg verliefd en hoopten samen een

toekomst op te bouwen. We wilden onze kinderen

graag meenemen op dit pad en dus leek het ons een

goed plan om de kinderen aan elkaar voor te stellen.

Niet te lang
Vanaf het moment dat we wisten serieus in onze

relatie te staan hebben we onze kinderen langzaam

op een ontmoeting proberen voor te bereiden. We

hebben ze ieder op zijn eigen manier gevraagd wat ze

ervan vonden dat zowel hun vader als hun moeder

verliefd waren, en hoe ze er tegenover stonden om die

persoon en zijn kinderen te ontmoeten. Om ze

daarnaast een beeld te geven, over wie we het

hadden, wisselden we af en toe wat foto’s uit van de

kinderen onderling. Op de vraag hoe ze de anderen

wilden ontmoeten, zeiden de kinderen aan allebei de

kanten: “Een lunch en dan niet te lang.” Dit zodat ze

ook weer snel weg konden als het niet leuk zou zijn. 

Zenuwen
Voorafgaand aan de ontmoeting was iedereen best

zenuwachtig. We vonden het allemaal leuk, maar ook

spannend. Mijn lief en ik waren natuurlijk heel erg

benieuwd hoe de kinderen onderling op elkaar

zouden reageren.

Meer weten over Peggy Kruin?
www.peggykruin.nl

Te mooi!
En zo gebeurde het op een winderige en koude

dag in april 2014, in Hotel New York te Rotterdam,

dat ze er waren: De dochter (11) en zoon (8) van

mijn lief. Ze maakten kennis met mijn twee kleine

meisjes (7 en 3). Een moment dat bijna te mooi

was om waar te zijn. De kinderen hadden direct

een klik met elkaar. Ze stelden over en weer

vragen over de spelletjes die ze speelden, op

welke school ze zaten, waar ze woonden en nog

meer.Uiteindelijk vonden ze het zelfs jammer dat

ze alweer zo snel naar huis moesten en gaven ze

elkaar bij het afscheid een dikke knuffel.

Opgelucht
Na die lunch konden mijn lief en ik opgelucht

ademhalen, want we wisten allebei: als het met de

kinderen niet klikte dan werd het voor ons heel

moeilijk om verder een relatie met elkaar op te

bouwen. En toch hebben we het ook na onze

eerste gezamenlijke ontmoeting rustig

aangedaan. We hebben de kinderen het tempo

laten bepalen. We wilden absoluut geen druk op

de kinderen leggen en ze het gevoel geven dat ze

in hetzelfde tempo moesten meedoen en

schakelen, alleen omdat wij dat zo graag zouden

willen.

Geluk
Uiteindelijk leek het wel alsof de rollen

omgedraaid waren en moesten mijn lief en ik in

de weekenden dat de kinderen elkaar niet zagen

uitleggen waarom dat dit zo was. Wat dat betreft

hebben we echt geluk gehad en dat geluk

hebben we vandaag de dag nog steeds. Inmiddels

zijn mijn lief en ik alweer drie jaar getrouwd. Mijn

liefzoon, zoals ik hem noem,  woont bij zijn

moeder en mijn liefdochter woont sinds 3 jaar

permanent bij mij en haar vader. Daarbij gaat ze

om het weekend naar haar moeder. Mijn kinderen

zijn om de andere week bij ons. Afhankelijk van de

omgangsregeling hebben wij 1, 3, 4 of geen

kinderen. Met zijn allen vormen we een mooi,

rommelig en chaotisch samengesteld gezin.
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Sylvian van Elmbt (40), werkt als docent in het
MBO onderwijs. Status: single met drie
opgroeiende kinderen. Twee meiden en een
jongen in de leeftijd van 6, 8 en 9 jaar oud. Lees
hier haar artikel over het leven als single mama
met drie opgroeiende kinderen.

“Dus je voedt drie kinderen op, werkt fulltime,

studeert in je vrije tijd en je runt nog een heel

huishouden?” “Mijn klasgenoot, van de opleiding

Master Management en Innovatie aan de Han te

Nijmegen, is niet de eerste die me deze vraag vol

verbazing stelt. Inmiddels kan ik er om lachen als ik

deze vraag vervolgens volmondig met ‘ja, dat klopt’

kan beantwoorden. Het klinkt misschien gek, maar

ik weet gewoon niet beter. Sterker nog; het went! En

eerlijk is eerlijk, ik voed ze natuurlijk niet helemaal

alleen op. Ik deel de opvoeding met hun vader en

plusmama. Op hen kan ik altijd terugvallen.” 

Klokslag
“Laat ik het zachtjes uitdrukken; ik ben geen

ochtendmens. Vroeg opstaan kost me echt moeite,

maar met drie kinderen rest me geen andere keuze.

Het lijkt wel alsof de kinderen met een wekker in hun

lijf rondlopen, die klokslag zeven uur in de ochtend

afloopt. Niet alleen zij moeten naar school, ook ik

moet op tijd op mijn werk zijn. In de avond dek ik

dan ook alvast de tafel, zodat de

kinderen in de vroege morgen maar de stoel naar

achter hoeven te schuiven en kunnen ontbijten. De

broodtrommels vul ik ook al de avond van te voren,

zodat ook deze klaar staan om mee te nemen. Mijn

eigen ontbijt sla ik steevast over. Dat doe ik alleen in

het weekend als de kinderen bij mij zijn. Dan

ontbijten we uitgebreid met zijn allen aan tafel.”

Verliezen
“En dan is het tijd om naar school te gaan. Op

maandag gaan de kinderen naar de Buitenschoolse

Opvang (BSO) tot 18.00 uur. 
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Ik leef en geniet
maximaal!

Dit geeft me alle tijd om mijn eigen werk te doen en ze

daarna rustig op te halen. In tegenstelling tot het moment

dat we thuiskomen. Ik haast me om voor ons allemaal te

koken. Vaak eten we dan toch pas tegen 19.30 uur. 

De kinderen mogen dan nog even op blijven. 

Als ze in bed liggen duik ik in mijn werk of de studie. Ik

kan me daar helemaal in verliezen en voor ik het in de

gaten heb is het vaak al middernacht of nog véél later. 

Nu ik er zo over nadenk verklaart dit misschien wel

waarom ik geen ochtendmens ben.”

Wissel
“Op dinsdag worden de kinderen opgehaald uit school

door opa en oma. De oudste gaat tegen de avond naar de

drumles en daarna door naar het voetballen. De meiden

blijven bij opa en oma. De rest van de avond verloopt

hetzelfde als de maandagavond. En dan is het alweer de

dag van de wissel. De kinderen gaan naar hun vader en

plusmama. Dit geeft mij de tijd om wat achterstallige

huishoudelijke taken te doen, extra tijd aan mijn opleiding

en werk te besteden en te sporten.”

Weekend
“Op vrijdag (om de andere week na school) haal ik de

kinderen op en brengen we het hele weekend met elkaar

door. Ik geef de kinderen dan alle aandacht en energie.

Op zaterdagochtend ga ik met de jongste naar de

zwemles. Om 8.00 uur ’s ochtends plonst zij al in het

water. Om 9.30 uur rijd ik met de oudste naar de

voetbaltraining. Tegen de klok van 12.00 uur heb ik dan

meestal wel al het gevoel dat ik er een hele dag op heb

zitten. Dankzij het mooie weer kunnen de kinderen

daarna lekker buitenspelen. Ik heb een zwembad voor ze

opgezet, waarin het heerlijk spelen en vertoeven is. Tegen

de tijd dat de kinderen naar bed gaan, duik ik opnieuw in

mijn werk en de studie. In het weekend dat ze niet bij mij

zijn kan het dan ook zomaar gebeuren dat ik eens heerlijk

niks doe. Dit zonder mij schuldig te voelen tegenover mijn

studie, werkgever of het huishouden.”

Innovatief
“De combinatie van kinderen, een huishouden, fulltime

werken en een opleiding volgen vraagt om innovatief

denken, handelen en de nodige flexibiliteit. 

Daar hoef ik geen opleiding voor te volgen. Ik zou het niet

anders willen. Deze combinatie geeft me het gevoel dat ik

leef en maximaal geniet!”



"Ik zou het niet
anders willen"

- S Y L V I A N  V A N  E L M B T
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Liesbeth Kasperink (42) woont samen met haar vriend Michael in Almere. Om
de week zijn de jongens (8) en (4) van Michael er en vormen ze met zijn vieren
een samengesteld gezin. In HALLO PLUSMAMA vertelt ze over haar gevoelens
rondom het wel of niet hebben van biologische kinderen.

“Letterlijk betekent een taboe is iets dat wordt beschouwd als ongepast om te

gebruiken, te doen of over te spreken. Het schenden van een taboe in een bepaalde

cultuur kan leiden tot reputatieschade, sociale uitsluiting of andere vormen van

repercussie. Soms kan het schenden van een taboe leiden tot rechterlijke

vervolging. Zover wil ik niet gaan, maar ik wil het wel bespreekbaar maken.”

Onze jongens
“Ik woon samen met mijn vriend Michael in Almere. Om de week zijn onze jongens

(8) en (4) er en vormen we met zijn vieren een samengesteld gezin. Ik schrijf bewust

‘onze jongens,’ want zo zie ik het ook al durf ik dat niet altijd zo uit te spreken. De

jongens zijn onbevangen, enthousiast, lief, maar ook heel druk! Samen vormen we

een energiek en liefdevol gezin. We maken lol samen. We hebben veel liefde en

respect voor elkaar. Doordat Michael en ik regelmatig bespreken wat we belangrijk

vinden in de opvoeding, werkt ons gezin heel goed en heerst er (meestal)

harmonie.”

Mijn leven is anders gelopen
“Doordat ik in de loop der jaren altijd kinderen in mijn leven heb gehad merkte ik

dat mijn eigen eierstokken ook begonnen te rammelen, maar als ik iets geleerd heb

is dat je het leven niet kunt plannen. Mijn leven is anders gelopen. Sinds 2018

maken de jongens deel uit van mijn leven, en eerlijk gezegd heeft het best even

geduurd voordat ik mijn hart open durfde te stellen. Dit heeft te maken met het feit

dat ik in een eerdere relatie ook twee kinderen heb opgevoed. Twee meiden in de

leeftijd van 2 en 3 jaar oud. Nadat de relatie tussen hun vader en mij eindigde heb

ik hier heel veel verdriet van gehad. Niet omdat de relatie eindigde, maar omdat ik

deze twee meiden, die inmiddels 9 en 10 jaar oud waren miste. Ik was echt van ze

gaan houden. Gelukkig zie ik ze wel nog. Zo komen ze dit jaar zelfs twee dagen

naar ons vakantieadres. Dit was overigens een andere situatie dan waar ik nu inzit,

maar daar kom ik graag een volgende keer op terug. Nu ben ik plusmama van twee

geweldige jongens. Om de andere week zorg ik met alle liefde die ik in me heb

voor deze twee kleine mannen. Ik mag ze samen met mijn vriend opvoeden. Ik geef

ze mee, waarvan ik vind en denk dat het belangrijk voor ze is. Op dit moment kan

en wil ik me geen leven meer voorstellen zonder hen, en het mooie is…dat dit

andersom ook zo is. Niet alleen zeggen de jongens dit tegen mij, ze laten me het

ook voelen. Ik vind het dan ook vervelend dat er nog steeds zo’n taboe rust op de

rol van stiefmoeder, bonusmoeder, plusmama of hoe je het ook noemen wilt.”
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Ik mag mezelf plusmama noemen
“Regelmatig krijg ik de vraag gesteld: “Liesbeth heb jij eigenlijk kinderen,” en dan te bedenken dat ze ervan op

de hoogte zijn dat ik twee jongens in mijn leven heb. Als ik dan antwoord met nee, krijg ik de vraag of dat

bewust of onbewust is. Door mijn rammelende eierstokken heb ik het wel geprobeerd, echter is dat

geëindigd in een miskraam. Aangezien ik ook niet meer de jongste ben heb ik het erbij gelaten. Dat mijn

vriend dit wel met mij wilde betekende voor mij zoveel dat ik me nu bij de situatie heb neergelegd. Laat ik

trouwens even doorgaan op deze beste vrouw in kwestie. “Zelf kan ik mij geen leven meer voorstellen zonder

kind. Wat naar dat het niet gelukt is, maar wil je het niet alsnog proberen, nu het nog kan?" Ik laat het even

rustig op me inwerken. Dan antwoord ik terug: "Nee, ik vind het goed zo. Ik mag mijzelf wel plusmama

noemen,” zeg ik trots en ik wijs op de spelende jongens in de tuin. “Ik weet dus hoe het is om kinderen in mijn

leven te hebben en er voor te zorgen." De vrouw kijkt me vragend aan en zegt: “Ja, dat is zeker mooi, maar het

is toch niet hetzelfde als het hebben van een eigen kind.”

Meer begrip
“Het mag langzamerhand wel bekend zijn dat het samengestelde gezin de nieuwe Nederlandse

samenlevingsvorm wordt. Hopelijk komt er dan ook eens meer begrip voor al deze vrouwen in

samengestelde gezinnen die biologisch geen kinderen hebben. Feit is dat ze wel deel uitmaken van het leven

van de kinderen. Sommige voor de helft, andere iets minder. Al deze vrouwen hebben net als ik kinderen in

hun leven, die ze liefde geven en opvoeden naar de maatstaven zoals zij die kennen, en dit betekent dat

iedereen dat doet naar zijn of haar beste kunnen. We zijn tenslotte allemaal een product van onze eigen

opvoeding. Het uiteindelijk doel is dat we dit doen voor alle kinderen die deel uitmaken van een

samengesteld gezin. Dat zij in liefde mogen opgroeien met alle belangrijke levenslessen die er te leren zijn en

dat de (meeste) plusmama’s daarmee dus ook weten hoe het is om liefde te geven en te mogen ontvangen

van kinderen.”

Liefs
Liesbeth
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Jolien Witsmeer- Als je uit elkaar gaat en samen kinderen

hebt leef je niet meer als partners met elkaar samen, maar

wel als ouders van jullie kinderen met elkaar verder. Want

ouderschap blijft. De eerste stap is nadenken over hoe jullie

voor de kinderen willen gaan zorgen en hoe de kosten

verdeeld moeten gaan worden. Nog niet zo gemakkelijk.

Want ondanks dat jullie het voor de kinderen goed geregeld

willen hebben, spelen emoties geregeld op en hebben jullie

allebei ineens andere belangen. Daarbij zijn de kosten voor

twee gezinnen hoger dan die van één gezamenlijk gezin.

Misschien is er dus geld tekort om op hetzelfde financiële

niveau te blijven leven zoals jullie gewend waren voor de

scheiding.  Je zult dus allebei compromissen moeten sluiten,

want de financiële zorg voor kinderen heeft hoge prioriteit,

omdat een kind nu eenmaal afhankelijk is van zijn ouders en

niet voor zichzelf kan zorgen. Dus van groot belang om dit

goed te regelen. Maar hoe dan en wat is kinderalimentatie

nu precies?

Kinderalimentatie
Dit is een bijdrage in geld om de kosten van alle zorg voor de

kinderen te kunnen blijven betalen als ouders uit elkaar

gaan. Dit is naar verhouding van ieders inkomen, waardoor

de ouder met het hoogste inkomen veelal een bijdrage naar

de andere ouder overmaakt, meestal de hoofdverzorgende

ouder.  

Maar welke kosten moeten dan van deze
kinderalimentatie worden betaald?
Er wordt een onderscheid gemaakt in twee soorten kosten.

Zo heb je de dagelijkse kosten, zoals voor eten, drinken,

lichaamsverzorging,  woonlasten en uitjes/ vakanties: De

zogenoemde “verblijfskosten”.

Daarnaast zijn er kosten die niet samenhangen met waar het

kind verblijft, zoals die voor kleding en schoenen,

contributies en benodigdheden voor sport, muziek en

hobby’s, de kapper, abonnementen, cadeautjes voor

kinderfeestjes en schoolgeld en -/excursies: De zogenoemde

“verblijfsoverstijgende kosten”.
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Hoofdverblijf
Uitgangspunt is dat de ouder waar de kinderen hun

hoofdverblijf hebben en die over het algemeen ook

de kinderalimentatie ontvangt, de verblijfs-

overstijgende kosten voldoet en daarnaast ook de

eigen dagelijkse kosten wanneer de kinderen bij

hem/haar zijn. De ouder die alimentatie betaalt,

moet ook de eigen verblijfskosten voldoen als de

kinderen daar verblijven. Met deze kosten wordt bij

het bepalen van de alimentatie rekening gehouden

door zorgkorting toe te passen. Hoe hoog die

zorgkorting is, is afhankelijk van de hoogte van de

behoefte van de kinderen, hoeveel dagen zij bij die

ouder verblijven én hoeveel gezamenlijke

draagkracht er is van de ouders om alle kosten te

kunnen betalen. Ook wanneer er een redelijk gelijke

zorgverdeling is (vaak “co-ouderschap”

genoemd), kan het zo zijn dat er kinderalimentatie

moet worden betaald. 

In dat geval moet de ouder die de alimentatie

ontvangt dus ook de verblijfsoverstijgende kosten

voldoen, waaronder de kleding voor de kinderen. 

Bij co-ouderschap kan ook een kinderrekening een

optie zijn, waarvan ouders allebei kosten kunnen

betalen. Dit werkt alleen lang niet altijd goed.

Goede communicatie tussen de ouders is hiervoor

echt noodzakelijk.

Bij vooruitbetaling voldoen
De alimentatie moet steeds maandelijks bij

vooruitbetaling aan de andere ouder worden

betaald. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor de

kosten in de maand augustus, vóór 1 augustus de

alimentatie moet zijn overgemaakt, zodat van dat

geld ook daadwerkelijk de kosten van die maand

kunnen worden betaald. 

Begrip  en  berusting
Inzicht, begrip en rust door deskundige hulp
Zoals eerder aangegeven, alimentatie is

behoorlijk ingewikkeld. Dit wordt het nog méér

als er ook nog partneralimentatie moet worden

betaald. Daarnaast roept iedereen in jouw

omgeving wat zij betalen/ontvangen, of hoe het

zit. Zonder al die ongevraagde adviezen is het al

lastig genoeg, want zodra het over geld gaat

wordt het nu eenmaal vaak moeilijk. Met hulp

van een onafhankelijke, deskundige krijg je

informatie over wat in jullie situatie passend is,

maar nog belangrijker; je krijgt inzicht in elkaars

(financiële) zorgen, begrip en berusting. Op die

manier zal de afspraak lang houdbaar zijn en

indien nodig goed aan te passen.

Meer weten over Jolien?
Passend – Alimentatie in goed overleg

www.passend-overleg.nl

jolien@passend-overleg.nl

Instagram: @alimentatiedoorjolien



Irma Huis in 't Veld- 'Mijn leven was perfect. Althans

dat vond ik. Een leuk huis, leuke baan, veel vrienden

en vriendinnen, een fijne familie en een liefdevolle

relatie. Dit alles duurde ongeveer tot mijn dertigste

levensjaar. Daarna zag ik de clichés van een

alleenstaande op zoek naar de liefde een voor een

waarheid worden.’ 

Zoals dat gaat als je vrijgezel bent
‘Gelukkig kon ik blijven wonen in het huis dat ik

enkele jaren daarvoor van boven tot beneden

gerenoveerd had met mijn toenmalige vriend. Ik

kreeg een vast contract bij mijn werkgever en ik was,

zoals dat gaat als je vrijgezel bent, heel vaak niet thuis.

Mijn vriendenkring groeide en mijn familie steunde

me zo goed als ze konden. Een jaar ging voorbij en

gedachten als ‘ik blijf voor altijd vrijgezel’, ‘ik kom

nooit meer iemand tegen’ tot ‘en nu zit ik hier alleen

in dit huis’ passeerden de revue.’

Hij was papa!
‘Ondertussen had ik wel een paar dates, maar daar zat

niemand bij met wie ik mezelf oud zag worden. De

rugzak van de een was nog voller dan de ander en dat

maakte een relatie voor mij onmogelijk. Tot die ene

dag. Ik ontmoette de man met wie ik wel een

toekomst voor me zag. Er was alleen één maar. Hij

was papa! En niet van één, maar van twee kinderen.

En als ik me iets had voorgenomen, was het wel om

nooit te gaan daten met een man die kinderen had

uit een eerdere relatie. Ik kende namelijk de verhalen

van vrouwen die een relatie hadden met een man

met kinderen en die waren allesbehalve romantisch.

De verliefdheid bij deze stellen ging al snel over in

ruzies met de ex-partner en strijd over de toch al zo

moeilijk opvoedbare kinderen.’

Meer weten over Irma?
www.plusmama.nl of klik hier. 

Instagram: @halloplusmama

Van een
single-

bestaan
naar een
leven met
kinderen:
‘Dat ging

niet
zonder
slag of
stoot’
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"We wilden absoluut geen druk op de
kinderen leggen en ze het gevoel
geven dat ze in hetzelfde tempo

moesten meedoen en schakelen, alleen
omdat wij dat zo graag zouden willen."

P E G G Y  K R U I N



Brenda de Bloois- “Toen Niek op een dag voor

‘meer dan een paar nachten’ logeren kwam, bracht hij

zijn eigen gewoonten en gebruiken mee. Heel erg

leuk, maar wat ik toen nog niet wist was dat het voor

ons heel belangrijk zou worden om samen nieuwe

tradities te creëren. Tradities die de kinderen zich later

nog levendig kunnen herinneren.”

Belangrijk 
“Het samenvoegen van onze eigen tradities is niet

zonder slag of stoot gegaan, we hadden immers eigen

tradities en hielden daar soms ook graag aan vast. We

hebben afgesproken dat alle gebruiken en tradities er

mochten zijn en het vanzelf een plek zou krijgen. We

wilden tenslotte heel graag met elkaar verder.

Veel tradities van mij dateerden uit de tijd dat de

kinderen geboren werden en de jaren erna. Voordat zij

er waren was ik daar niet zo mee bezig, maar met de

kinderen in mijn leven werden deze belangrijker en

vooral ook leuk! Denk alleen al maar aan alle

feestdagen.”

Beetje gek
“De tradities in ons gezin zijn heel geleidelijk aan

ontstaan. Nu 7 jaar later zijn ze niet meer uit ons leven

weg te denken. Sommige zijn een beetje gek,

allesbehalve standaard, en daarom zijn ze ook van

ons!”

Van Abba tot Hazes 
“Alle vier zijn we helemaal weg van foute muziek. Dit is

in de loop der jaren zo ontstaan. Ieder jaar voordat we

aan onze reis naar Italië beginnen bestellen we

dan ook de nieuwe cd-box van de foute 500. Deze

draaien we non-stop, zowel op de heen- als op de

terugweg. Het resultaat? De kinderen kennen alle

liedjes van Abba tot André Hazes uit hun hoofd.

Ik kan daar enorm van genieten. 

Onderweg zingen we heel hard mee, draaien we

verzoekplaatjes terwijl ondertussen de

kilometers aan ons voorbij vliegen. Het klopt echt

wat ze zeggen; muziek verbindt. Als iedereen

meezingt en ik naast me en op de achterbank kijk

voel ik me de rijkste vrouw ter wereld. Ik verheug

me nu al op onze vakantie. Dit jaar hebben we

namelijk de foute 1500 besteld en rijden we voor de

vijfde keer luid meezingend naar Italië. Als dat geen

feest wordt!” 

Gourmetten als ontbijt
“Een andere gekke traditie die we hebben is

gourmetten op Kerstochtend. Met de feestdagen is

het een gepuzzel om overal te zijn waar we willen

en moeten zijn, dat dit ons moment is waarop we

met zijn vieren kerst kunnen vieren. Gezellig samen

zijn en lekker eten. Dus Ja!, je leest het goed. We

gourmetten als ontbijt. Iedereen jaar moeten we er

weer heel erg om lachen. ‘Kijk ons eens zitten op

Kerstochtend aan de ontbijttafel met het

gourmetstel erbij,’ zeggen we dan. Eén ding weet ik

in ieder geval zeker….Dit is een traditie waarvan de

kinderen later gaan zeggen: Weet je nog toen met

kerstmis!”

Tip!
“Als ik je een tip mag geven? Laat het

ontstaan en ga niet geforceerd dingen bedenken,

geef juist ruimte aan spontaniteit en dat wat past

bij jullie als samengesteld gezin.”

Tradities!
"add a little confetti to each day"

Meer weten over Brenda?
www.addconfetti.nl

instagram: @brendadebloois

Telefoon: 06-21708809

mail: Brenda@addfonfetti.nl
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Angela Hage (38) woont in Hollandskroon Noord-
Holland. Ze studeerde Intuïtieve ontwikkeling,
hoogsensitiviteit, mindfulness, life coaching en
samengesteld gezin coaching. Dat maakt dat ze
veel kennis heeft op het gebied van ‘Highly
Sensitive Person’ (HSP) en coaching met
betrekking tot samengestelde gezinnen. Ze neemt
je mee in de wereld van HSP.

“HSP is een term uit de psychologie die in 1996 werd

geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe Dr.

Elaine N. Aron en staat voor Highly sensitive person.

Naar het Nederlands vertaald betekent het

hoogsensitief persoon. HSP is niet iets dat je hebt,

maar wat je bent. Het is ook geen diagnose, maar een

eigenschap. Helaas is er nog veel onbegrip over HSP

en het wordt ook vaak niet herkend, waardoor

mensen (vooral kinderen) onterecht een stempel

krijgen.”

Meer prikkels
“Hsp’ers zijn mensen die gevoeliger zijn voor emoties,

pijn, en andere lichamelijke en geestelijke ervaringen.

Hsp’ers ontvangen vaak veel meer prikkels, die ze

moeilijk kunnen verwerken. Daardoor hebben hsp’ers

eerder kans op bijvoorbeeld een burn out en andere

lichamelijke spanningsklachten.”

Grenzen aangeven
“Voor hsp’ers is het erg belangrijk dat ze tijd voor

zichzelf nemen. Zeker als je ook nog plusmama bent.

Nu is het voor elke ouder belangrijk en noodzakelijk

om tijd voor zichzelf te nemen, maar voor plusmama’s

die hooggevoelig zijn is het extra belangrijk. Dit omdat

ze vaak niemand te kort willen doen en zichzelf

daarbij vergeten. Een kenmerk van hsp’ers is dat ze

heel erg perfectionistisch en zorgzaam zijn. Het is echt

belangrijk om je grenzen aan te geven. De vraag is

natuurlijk durf je dit ook te doen of ben je bang dat je

daarmee iemand kwetst?”

Impact
“Het valt echt niet allemaal mee. Een samengesteld

gezin betekent vaak een druk huishouden, kinderen

opvoeden en daarnaast je eigen werk. En dan wil je

ook nog de leuke vrouw zijn voor je partner. Een

partner die de wereld vaak heel anders ziet en jou

misschien niet altijd even goed begrijpt. Om over de

ex-partners nog maar te zwijgen. Heel veel prikkels

die er op hooggevoelige personen afkomen en die

onmogelijk allemaal verwerkt kunnen worden. Ook

kinderen kunnen hooggevoelig zijn. Voor deze

kinderen heeft een scheiding tussen ouders een

enorme impact. Ze moeten door een rouwperiode,

waarna vaak hun leven ook nog compleet gaat

veranderen. Er komen nieuwe partners van hun

gescheiden ouders in het leven en/of ze gaan

verhuizen. Bij hooggevoelige kinderen zie je dan

vaak dat ze ineens meer buikpijn ervaren, zich

terugtrekken, driftbuien krijgen of gewoon enorm

dwars gaan liggen. Ook hooggevoelige kinderen

hebben meer behoefte aan tijd voor zichzelf,

duidelijkheid en begrip.” 

Extra mooi!
“Ik voel me enorm bevoorrecht dat ik hooggevoelige

ouders en kinderen in samengestelde gezinnen

mag helpen inzicht te krijgen in hun functioneren,

waardoor ze uiteindelijk meer rust en balans in hun

leven ervaren. Het zijn vaak kleine veranderingen

die een groot verschil maken. Als hsp-er kan het

leven extra mooi zijn!”

Meer weten over Angela?
www.samengesteldgezincoach.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.
Ze 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.

Anne kan maar moeilijk wennen aan het leven dat ze

heeft met haar vriend alleen en het leven met de

kinderen erbij. Inmiddels wonen ze een half jaar

samen, maar ze geeft aan dat ze zich steeds

neerslachtiger begint te voelen rondom haar twee

levens. Ze heeft last van boosheid, jaloerse gevoelens,

irritatie en onrust. Deze gevoelens kan ze moeilijk

uiten en daar wil ze graag mee leren omgaan.

Eigen verantwoordelijkheid
Tijdens onze eerste kennismaking probeer ik te

achterhalen wat haar hulpvraag is. Daarbij bied ik

vooral een luisterend oor. Uiteindelijk bespreek ik met

haar de mogelijkheden die bij haar passen en doe ik

een beroep op haar eigen verantwoordelijkheid om

verandering te kunnen bereiken.

Wat ze voelt
De eerste gesprekken voer ik alleen met Anne. Tijdens

onze gesprekken breng ik in kaart hoe haar gezin eruit

ziet, waar ze zichzelf ziet staan binnen het gezin als ze

alleen met haar partner is en wanneer ze met zijn

allen samen zijn. Hierbij gebruik ik ondersteunende

instrumenten zoals het spel: Aangenaam

kennismaken, maar ook gebruik ik de

familieopstelling. Daarnaast leg ik haar uit waarin een

kerngezin verschilt van een samengesteld gezin. 

Ook doe ik een opdracht met haar, waarbij we samen

uitwerken wat ze voelt, wanneer ze dit voelt en waar

in haar lichaam ze dit voelt. Vervolgens bekijken we

waar deze gevoelens vandaan komen en geef ik haar

tips hoe ze hiermee om kan gaan. 

De vrije loop
Het is voor Anne niet makkelijk om zich helemaal te

geven en te ontspannen. Als ik tijdens een van onze

gesprekken besluit haar een voetreflex-zonemassage

te geven kan ze zich helemaal ontspannen en laat ze

haar opgekropte emoties de vrije loop. Opeens beseft

ze zich dat ze zelf verantwoordelijk is voor haar leven,

dat haar gevoelens er mogen zijn en dat zij de enige is

die iets kan veranderen aan het uiten van haar gevoel.

Verwijtende sfeer
Na een aantal sessies geeft Anne aan dat ze nu beter

weet hoe ze haar gevoel naar haar partner kan uiten,

zonder daarbij in de verwijtende sfeer terecht te

komen. De communicatie tussen haar en hem

verbeterd en ze durft steeds beter grenzen te stellen.

Daarnaast weet ze nu waar haar gevoelens vandaan

komen en dat ze deze ook los kan laten. Tussen haar

partner en haar ontstaat meer begrip en ze maken

afspraken over hoe ze hun tijd beter kunnen verdelen

wanneer de kinderen er zijn.

De eerste stap
Ik blijf het jammer vinden dat de uitdagingen die bij

een samengesteld gezin komen kijken nog steeds zo

onderbelicht zijn. Het is heel normaal dat mensen, in

dit geval Anne, die deel uitmaken van een

samengesteld gezin deze gevoelens hebben. Mijn

advies is dan ook; heb je behoefte aan een luisterend

oor, advies of ondersteuning?, vraag om hulp. Dit is de

eerste stap in je eigen bewustwordingsproces.

www.pure-happiness-kindercoaching.nl

Bianca  van  der  Loo
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“Ik weet dus hoe het is om
kinderen in mijn leven te hebben

en er voor te zorgen." 
De vrouw kijkt me vragend

aan en zegt: “Ja, dat is zeker
mooi, maar het is toch niet

hetzelfde als het hebben van
een eigen kind.”

- L I E S B E T H  K A S P E R I N K



De missie van Susanne, als mediator, is om
mensen tijdens hun scheiding te begeleiden en
te komen tot goede afspraken om van hieruit
verder te bouwen aan een nieuwe toekomst.
“Iedereen die gescheiden is, weet dat dit een
ontzettend moeilijke tijd is. Tijdens de scheiding
heb je heel veel aan je hoofd en emoties vliegen
alle kanten op. Daarnaast krijg je te maken met je
eigen verdriet, omdat de relatie niet heeft
gebracht wat je hoopte. Ook voel je jezelf
misschien schuldig om het verdriet van de
kinderen. Ik ben me er van bewust dat de mensen
die ik in mijn praktijk ontmoet zich in een hele
moeilijke periode in hun leven bevinden, een
rouwproces, en dat ze tegelijkertijd gedwongen
worden keuzes te maken voor de toekomst.” Voor
HALLO PLUSMAMA schrijft Susanne over cliënten
in haar praktijk.

Het was even schakelen toen ik mijn kantoor moest

sluiten vanwege Corona. Heel even leek mijn werk tot

stilstand te komen, maar dat duurde niet lang. Helaas

is mijn ervaring dat na een periode waarin mensen

langere tijd met elkaar doorbrengen - zoals de

zomervakantie - de echtscheidingsaanvragen

toenemen. Dit gebeurde ook tijdens de Corona tijd. 

Samengesteld gezin 
Uiteindelijk verruilde ik mijn kantoor voor online

mediation spreekruimte. Dit betekende dat ik

gesprekken voerde via videobellen. Mijn eerste

gesprek had ik met Daan en Kim. Ze waren niet

getrouwd, maar vormden wel al enkele jaren met

elkaar een samengesteld gezin.

Verstoorde communicatie
Goed voorbereid nam ik plaats achter mijn laptop.

Toen de verbinding tot stand kwam zag ik niemand in

beeld. Wel had ik een mooi uitzicht op hun tuin. Ik

dacht roep maar eens of er iemand is. ‘We zijn er,’

hoorde ik Kim zeggen, ‘we zitten allebei aan een

andere kant van de tafel.’

Blijf lief voor elkaar en zorg dat je elkaar wat

ruimte geeft.

Respecteer elkaars mening en leg de ander niet

voortdurend iets op.

Krop geen irritaties op.

Geef tijdig je grenzen aan als je iets niet leuk

vindt.

Geef elkaar af en toe een compliment. Erken dat

de huidige situatie voor iedereen lastig is.

En het belangrijkste: Blijf met elkaar in gesprek

en probeer te blijven lachen.

Het werd me al snel duidelijk dat zij ook niet van

plan waren om naast elkaar te gaan zitten, zodat ik

ze allebei kon zien. De communicatie tussen Daan

en Kim was zo verstoord, dat zij deze met elkaar

hadden gestaakt. Het was echt even schakelen voor

me, omdat dit hele andere vaardigheden vroeg, dan

ik gewend was, wanneer ik mensen recht in de ogen

kan kijken bij mij aan tafel. Spanningen en werk

eisten zijn tol Het eerste gesprek was pittig en vroeg

de nodige energie van mij. Toch waren Kim en Daan

aan het einde van ons kennismakingsgesprek allebei

bereid het volgende gesprek voor de camera te

voeren. Tijdens dit gesprek werd me duidelijk dat

Daan en Kim afzonderlijk van elkaar heel veel stress

ervaarden. Dit doordat ze allebei, vanwege Corona,

te maken hadden gekregen met spanningen

bij hun ex- partners over de omgangsregeling van

hun kinderen. Verplichtingen op het werk eisten

daarnaast zijn tol en de ruimte om tijd vrij te maken

om weer op te laden was verdwenen. Na anderhalf

uren constateerde ik dat ze allebei nog altijd op één

lijn zaten, maar dat zij elkaar door alle spanningen

gewoon niet meer hoorden.

Allergische reacties uit eerdere relaties kwamen

daarbij ook nog eens om de hoek kijken. Hierdoor

was de communicatie tussen hen tot een diepte

punt geraakt. Na ons gesprek gaf ik ze huiswerk in

de vorm van onderstaande tips mee. Dit als

eerste aanzet om begrip te krijgen voor elkaar.

Susanne  den  Boer
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Communicatie is de sleutel tot succes in
iedere relatie. Maar hoe je dat? 
Goed communiceren en goed luisteren zijn
eigenlijk best heel erg moeilijk. Hieronder
deel ik graag 5 stappen die je kunnen
helpen om een gesprek te voeren en naar
elkaar te luisteren:

Wat wil de ander?
Het is belangrijk, je in te leven in de ander.

Empathie is gevraagd. Probeer geen verwijten

te maken, maar zoek naar wederzijdse

belangen. ‘hoe kunnen we het regelen zodat

wij daar allebei een goed gevoel over hebben?’

    

Welk resultaat wil jij behalen?
Bepaal je eigen behoefte of doel. Alleen als je

zelf duidelijk weet wat je wilt, kun je daar

tijdens het gesprek met je partner invloed op

hebben.

  

Geef iets, voordat het gesprek begint.
Positieve feedback of een compliment is

bepalend voor de sfeer alvorens je het gesprek

begint. 

  

Wees bewust hoe je overkomt.
Je lichaamstaal of intonatie van je stem

bepalen een groot gedeelte van je boodschap.

  

Neem je voor actief te luisteren.
Ook al ben je misschien boos of geïrriteerd

probeer wel actief te luisteren. Zorg dat de

ander zich ook echt gehoord en begrepen

voelt, ook wanneer je er zelf een andere

mening over hebt. Dit kun je doen door te

checken of je je partner goed hebt begrepen.

Vat kort samen wat de ander tegen je zegt en

vraag of dit ook zo wordt bedoeld.

Opening en ruimte voor begrip
In mijn volgende gesprek met Daan en Kim bleek dat

de ergste spanningen tussen hen waren verdwenen.

Er was weer een opening en ruimte voor begrip en

energie om naar elkaar te luisteren. Uiteindelijk

besloten ze samen dat mediation niet meer nodig

was.

Dossier zonder verdergaande afspraken
Voor mij was mijn ontmoeting met Daan en Kim een

hele bijzondere ervaring. Enerzijds omdat het voeren

van gesprekken in een online spreekruimte andere

vaardigheden van mij vraagt, maar ook om een

dossier af te sluiten zonder verdergaande afspraken.

Mooi om te ervaren dat Daan en Kim er met een

beetje hulp samen uit zijn gekomen. Ik hoop ze nooit

meer aan mijn tafel te krijgen, niet fysiek of digitaal!
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Irene Snackers (43) is stiefcoach en begeleidt
en verbindt samengestelde gezinnen. Haar
praktijk is verbonden aan Praktijk Essense in
Sittard, Zuid-Limburg. Op deze fijne plek in het
groen helpt ze ouders en stiefouders hun weg te
vinden in de dynamiek van hun samengestelde
gezin. Naast samengestelde gezinnen begeleidt ze
ook mensen individueel bij hun persoonlijke groei
en ontwikkeling. Voor HALLO PLUSMAMA schrijft
ze wat ze meemaakt in haar praktijk en in haar
eigen samengestelde gezin.
 

Dennis en Astrid hebben drie jaar een relatie en

wonen sinds een jaar samen. Ze hebben allebei

kinderen. Dennis heeft 3 kinderen en Astrid 1 kind. Ik

heb Astrid al kort gesproken aan de telefoon toen ze

belde om een afspraak te maken. Ze vertelde me dat

ze het moeilijk vindt om zich fijn te voelen in hun huis

wanneer de kinderen van Dennis er zijn. Ze voelt zich

ongemakkelijk en kan moeilijk rust vinden. 

De kinderen zijn erg gericht op hun vader en ook de

vanzelfsprekendheid tussen haar en Dennis is ver te

zoeken. Ze geeft aan dat ze eigenlijk niet goed weet

wat er van haar verwacht wordt. Daarnaast wil ze er

eigenlijk ook liever niet zijn, als de kinderen thuis zijn,

maar dat voelt ook weer niet goed.

Veranderen
Wanneer ik Dennis en Astrid in mijn praktijk ontmoet

breng ik eerst de samenstelling van hun gezin in

kaart. Daarna geef ik ze om de beurt de ruimte om te

delen waar ze tegenaan lopen. 

Allebei geven ze aan dat er een aantal dingen zijn die

ze als lastig of onprettig ervaren. Dennis geeft ook aan

dat hij het merkt dat Astrid het moeilijk vindt als zijn

kinderen er zijn. 

Meer weten over Irene?
www.sameneengezin.nl

Hij wil dit graag veranderen, maar hij weet niet goed

hoe. Hij wil heel graag dat iedereen zich fijn voelt als

ze allemaal samen zijn. 

Dit blijkt minder vanzelfsprekend te zijn dan ze

allebei aanvankelijk dachten.

Groeien
Ik vertel ze dat dit bij samengestelde gezinnen veel

voorkomt en dat dit te maken heeft met de positie

van insider (Dennis) en outsider (Astrid) in deze

gezinsvorm. Dit betekent dat Dennis er middenin

staat en het voor iedereen goed probeert te doen,

terwijl Astrid zich buitengesloten voelt. Nadat ik ze

uitleg wat dit betekent geef ik handvatten wat ze

kunnen doen om hierin te groeien. Ook geef ik ze

een praktische oefening mee om te starten. Het

heeft tijd nodig voor Astrid en Dennis om te gaan

herkennen wat er gebeurt. Daarnaast geef ik ze mee

dat het belangrijk is dat ze naar elkaar leren

aangeven wat ze nodig hebben, en hoe ze hierin oor

en oog voor elkaar kunnen hebben. 

Dit om te groeien naar een situatie waarbij er voor

alle gezinsleden meer ontspanning en verbinding

ontstaat.

Leren
Aan het eind van ons consult merk ik dat allebei

zichtbaar opgelucht zijn. Ze begrijpen nu waar hun

gevoelens door ontstaan en dat ze er samen iets aan

kunnen veranderen. Ze laten me weten dat ze graag

terugkomen om te leren wat ze nog meer kunnen

doen om een fijne situatie te creëren voor hun

samengestelde gezin. Met een grote glimlach doe ik

de deur achter ze dicht.

Irene  Snackers
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https://www.sameneengezin.nl/
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Tara  van  Wijk

Tara: "De dochter van mijn vriend is

half Aziatisch. Vanzelfsprekend

wordt er gewoon vanuit gegaan dat

zij mijn dochter is. Ik krijg dan ook

regelmatig hele bijzondere

opmerkingen te horen."

www.taravanwijk.nl

http://www.taravanwijk.com/


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? 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/

