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"Bonusmoeders zijn geen
moeders!"
"Gedoe over de opvoeding"
"waar zijn al die vrouwen
die zorgen voor de kinderen
van hun partner dan?"

VOOR
WOORD
Tijd voor een nieuwe uitgave van het gratis online
magazine: HALLO PLUSMAMA. Dit online magazine
wordt geschreven door plusmama’s en mama’s
speciaal voor jou.

In deze uitgave neemt Brenda je mee in haar verhaal,
dat gaat over haar man Niek en over hoe groot zijn hart
en dat van andere stiefouders is. Jolien Witsmeer neemt
je mee in de wereld van het alimentatierecht. Ik zou
zeggen doe er je voordeel mee, want dit is de laatste
keer dat ze meeschrijft. Jolien gaat haar aandachtsgebied namelijk verleggen. Een goede keuze, maar
persoonlijk ook heel erg jammer vind ik. Extra fijn dat
alle (vorige) edities dan ook online terug te lezen zijn.
Irene neemt je mee in haar praktijk- Samen een Gezinen vertelt over Daphne en Koen. Een koppel dat
knallende ruzies heeft om elkaars kinderen. Irene geeft
tips over hoe hiermee om te gaan. Angela geeft je
daarentegen tips hoe, als samengesteld gezin, om te
gaan met opmerkingen uit je omgeving en wat dacht je
als het gaat over het verdelen van jouw aandacht over
alle kinderen? Peggy struint de stad af op zoek naar
kleine oorbellen, maar loopt daardoor tegen
ingewikkelde vragen aan. Jolien Peters gaat gewoon
lekker op vakantie en deelt hierover haar ervaring als
plusmama.
Zelf legde ik Liesbeth het vuur aan de schenen, maar dat
deed ze vervolgens ook bij mij. Ik beloofde haar dat ik
haar vragen zou meenemen in mijn voorwoord
en dat doe ik dan ook. Zo vroeg ze me wat voor mij de
doorslag gaf om iets te doen met het onderwerp
Plusmama. Dit heeft natuurlijk te maken met de
moeilijkheid ervan en tegelijkertijd de ontdekking dat ik
niet de enige ben. Hoe fijn is het dan ook om verhalen te
mogen delen, die andere vrouwen kunnen helpen. Al is
het maar één plusmama die uit mijn boek, dit magazine
of platform iets haalt dat haar kan helpen: Ik zeg missie
geslaagd!

Daarnaast vind ik het ook super leuk om te
mogen ervaren wat er hierdoor allemaal op mijn
pad komt. Een radio-interview, interview voor een
magazine, het schrijven van columns, het geven
van webinars of het houden van een lezing.
Te veel leuks om niet te willen missen! Mijn
bonusdochters genieten volop met me mee. Ze
pakken boeken in, roepen naar iedereen die het
horen wil: Kijk op www.plusmama.nl en doen zelfs
mee aan de radio-interviews. Het geeft me
voldoening en een goed gevoel. Op de vraag van
Liesbeth wat ik over 5 jaar bereikt wil hebben
hoop ik dan ook te kunnen antwoorden dat ik
heb mogen bijdragen aan een stuk (h)erkenning
voor vrouwen, met of zonder biologische
kinderen, in het samengestelde gezin.
Als ik kijk naar mijn eigen leven bevind ik me op
dit moment in rustig vaarwater. Ik ben trots op
het samengestelde gezin dat we met zijn vieren
vormen. Ik ben trots op mijn man en onze
dochters. Het zijn drie prachtige mensen
met een uniek karakter. Neemt niet weg dat ik ze
soms wel achter het behang kan plakken, maar
als ik ze dan tegen het raam van de keukendeur
gedrukt zie staan, omdat ze niet willen dat ik
wegga, kan ik niet anders dan zielsveel van ze
houden. De opmerkingen van mama’s die tegen
mij zeggen; het is toch anders, want ze zijn niet
van jou, leg ik tegenwoordig naast me neer. Niet
één samengesteld gezin is hetzelfde en ik zou wel
eens willen weten hoeveel kinderen tegen het
keukenraam geplakt staan als ‘mama’ weggaat.
Ik wens je heel veel leesplezier!
Liefs Irma
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CIJFERSenzo
Het aantal kinderen jonger dan 18 jaar dat minstens één
stiefouder, stiefbroer of -zus of halfbroer of -zus had, is in
twintig jaar toegenomen met bijna 180.000!
In 2017 ging het om 527.000 minderjarigen, 16 procent
van alle minderjarigen. In 1997 was dat nog 10 procent,
omgerekend 348.000.

Van stiefouders wordt een groot

gevraagd.

Een op de drie kinderen in samengestelde gezinnen woont wel met
beide biologische ouders, maar heeft ook halfbroers- of zussen. In
twee op de drie gevallen zijn beide ouders niet meer bij elkaar. Die
zijn vaak gescheiden. Maar het komt ook voor dat hun ouders nooit
hebben samengewoond, of dat de moeder of de vader is overleden

Uit de cijfers blijkt ook dat van ruim 2,6
miljoen kinderen de juridische ouders in
2017 samen waren. Bij 727.000 kinderen
was dat niet het geval, omgerekend 21
procent. Twintig jaar geleden ging het nog
om 487.000 kinderen, 14 procent van de
kinderen.
Bron: cijfers CBS en NOS
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Boekentip

Meld je
gratis aan!
Hoe maak je een succes van het samengestelde
gezin?

'Er moet mij iets
van het hart'!
‘Er moet mij iets van het hart’ is een uniek beeldboek
voor moeders en stief/bonusmoeders. Prachtig
geillustreerd door Mai Flesseman, met teksten van
Marlijn Kooistra- Popelier en Corrie Haverkort. Zij werken
bij Stiefplan. De relatie moeder/ stief/ bonus is een
kwetsbare. Het boek, wat een beeldboek is, en dus voor
het grootste gedeelte bestaat uit illustraties, geeft een
bijzondere weergave van deze relatie. Welke emoties
spelen tussen deze vrouwen, waar lopen ze tegen aan.
De lezer kan troost putten uit de illustraties, herkenning,
maar ook vragen beantwoorden die uiteindelijk meer
inzicht gaan geven.
Gelukkig
Omdat er steeds meer samengestelde gezinnen zijn, is
het belangrijk dat er meer over gesproken wordt. Meer
openheid over deze relaties maakt gelukkigere
gezinnen en dus gelukkigere kinderen. Dit boek wil hier
iets betekenen.
Geef het cadeau!
Ken je vrouwen in je omgeving die met deze relatie aan
het stoeien zijn? Doe ze dit boek dan cadeau! Te
bestellen bij je boekhandel en bol.com

In deze Online gratis webinar nemen Bianca & Irma
je mee- hoe een succes te maken van je
samengestelde gezin- ondanks dat niet één situatie
hetzelfde is hoeft er geen taboe op het samengestelde
gezin te liggen. Naast veel verschillen zijn er ook veel
overeenkomsten. Van de eerste reactie dat jouw
nieuwe partner kinderen heeft, de kennismaking met
de ex, de kennismaking met de kinderen, het moment
waarop je gaat samenwonen tot een eventuele
kinderwens. In deze webinar worden deze- en nog
meer- onderwerpen besproken. Niet alleen met
behulp van een stuk theorie, maar ook door
storytelling. Een persoonlijk verhaal doordat de eigen
ervaringen van de trainers ook aan bod komen. Na het
volgen van deze webinar heb je meer inzicht in de
sterke kanten om op te focussen, maar ook tips om
zelf mee aan de slag te gaan. Ook jij kunt van jouw
samengestelde gezin een succes maken!
Over de trainers
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. www.pure-happinesskindercoaching.nl

Irma Huis in ’t Veld Geboren (39) is auteur van het
boek: ‘Plusmama ben je niet, dat word je,’ dat begin
juni 2020 is uitgekomen. Naast schrijfster is ze de
oprichtster van het platform plusmama.nl. In het
dagelijks leven werkt ze als adviseur communicatie.
Samen met haar man woont ze in Echt-Susteren en is
ze trotse plusmama van twee meiden; 10 en 8. In 2021
verwacht ze haar tweede boek uit te brengen.
Aanmelden voor de webinar?
Het aantal licenties om weg te geven is beperkt.
Vol=Vol- Klik hier om de webinar te volgen!
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EEN STAP NAAR VOREN
EN NAAR ACHTER!
Brenda (42) is getrouwd met Niek (39) en mama

Natuurlijk vertel ik bij thuiskomst uitgebreid wat

van Roos (17 jaar) en Thijs (14 jaar). Eén weekend in

er besproken is en nemen we dit samen door,

de twee weken zijn de kinderen bij hun

maar tijdens het gesprek zelf is mijn man er niet

biologische vader. In het dagelijks leven is Brenda

bij. Dit neemt niet weg dat hij zich niet met de

onder meer werkzaam als coach voor haar eigen

opvoeding bemoeit. Hij is juist diegene die mij

bedrijf “Add Confetti”.

vaak nog achteraf vraagt, waarom doen ze dat

“Als bonusouder heb je veel aanpassingsvermogen
nodig. Je staat tenslotte naast de biologische ouders.
Samen met jouw partner voed je jullie kinderen met
alle liefde en beste bedoelingen op. Hier valt alles
onder; van gebroken nachten, het plakken van
fietsbanden, eten koken en de boodschappen doen.
Alle normale dagelijkse handelingen die horen bij een
gezin. Samengesteld of traditioneel. Dit maakt het

zo…?”
Bewondering

“Als de kinderen naar de dokter moeten, dan ga ik
daar, indien nodig, naartoe met hun vader. Dit zijn
slechts twee voorbeelden, maar ik kan er nog veel
meer voorbeelden noemen. Wij voelen ons fijn
met deze afspraken en ik heb veel bewondering
hoe mijn man hiermee omgaat. Er zijn ook

hart van een bonusouder voor mij ook zo bijzonder.”

genoeg momenten waarop hij er wel bij is,

Meerdere opvoeders

zij groep 8 verlieten. Als ik daar dan zit, tussen de

“Ieder gezin is uniek- en doet het op de manier zoals

twee mannen die zo belangrijk zijn voor de

hij/zij dat wenst. Co-ouderschap of juist niet,
afspraken uit het ouderschapsplan, samenstelling en
of grote van het gezin, leeftijd van de kinderen, dit is
allemaal van invloed op welke rol je als plusouder kan
en wil innemen. De basis zoals die er in het kerngezin
was, is er niet meer. Bij een samengesteld gezin, zijn
er meerdere opvoeders betrokken en in ons geval
willen we maar één ding; het allerbeste voor de
kinderen. Wat kan je als plusouder toevoegen en
wanneer doe je een klein stapje terug?”
Stapje terug

“Als ik naar ons eigen samengestelde gezin kijk kan ik
een aantal voorbeelden noemen. De scholen zijn weer
begonnen en dat betekent dat er in de eerste weken
altijd ouder-informatie avonden plaatsvinden. Op dat
moment doet mijn man altijd een stapje terug en
bezoek ik deze avond met de biologische vader van
de kinderen. Dit hebben wij zo afgesproken en daar
voelen we ons allemaal goed bij.

zoals bij het afscheid van onze twee kinderen toen

kinderen, voel ik me de gelukkigste vrouw op de
wereld en ben ik heel dankbaar dat we dit
zo kunnen doen.”
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VERVOLG:
EEN STAP NAAR VOREN
EN NAAR ACHTER!
Pijnlijk

“Er zijn ook momenten, waarop het minder
makkelijk is. Zo mochten er twee jaar geleden bij de
diploma-uitreiking van onze dochter, maar twee
personen aanwezig zijn (er was geen Corona). Samen
met haar vader ging ik naar de diploma-uitreiking.
Mijn man die altijd haar banden plakte, haar naar
school bracht of ophaalde bij een fikse regenbui, die
haar brood smeerde zodat ze niet te laat kwam, die
zweeg als ze een baaldag had, kon er niet bij zijn. En
dan te bedenken welke belangrijke rol hij had
gespeeld gedurende haar schooltijd.
Ik probeerde alle zeilen bij te zetten, in de hoop dat
mijn man deze mijlpaal en die zo’n belangrijke rol
had gespeeld er ook bij mocht zijn. Helaas maakten
mijn inspanningen geen verschil. De reden waarom
hij op dit soort momenten een stapje terug doet, is
omdat hij van zijn bonuskinderen houdt. Hij wil dat ik
samen met de vader van de kinderen naar dit soort
gelegenheden kan gaan en wij als biologische ouders
dit moment van onze dochter kunnen koesteren. Daar
heb ik veel bewondering en respect voor.”
Meer begrip

“Ik kan me heel goed voorstellen dat dit emoties
teweegbrengt en kan zorgen voor wrijving in de
relatie. Aan gezinnen die ik mag coachen leg ik altijd
uit hoe ze dit op een andere manier kunnen
benaderen, zodat er meer begrip kan ontstaan bij alle
partijen. Even uitzoomen en er op een andere manier
naar kijken, kan veel meer wederzijds begrip
opleveren. Naar mijn mening is het geen kwestie van
niet mogen of onwil, maar een kwestie van een groot
hart hebben en uit liefde een stapje terug doen.”

Meer weten over Brenda?

www.addconfetti.nl
instagram: @brendadebloois
Telefoon: 06-21708809
mail: Brenda@addfonfetti.nl
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Vergeefse mentale voorbereiding
Jolien Peters (32) woont samen met Ruud. Hij heeft

Van te voren hadden mijn vriend en ik plannen

een zoon (6) en een dochter (9) uit een eerdere

gemaakt om veel van Normandië te gaan zien, maar

relatie. Elke dinsdag en vrijdag en om het weekend

uiteindelijk zijn we maar twee keer erop uitgegaan. De

zijn de kinderen bij Jolien en haar vriend en vormen

kinderen vonden het geweldig op de camping en

ze een samengesteld gezin.

eigenlijk gaf ons dit ook de kans om lekker te relaxen.
De eerste dagen vond ik dat nog wel lastig. Ik was

“Dit jaar was het dan zover. Als plusmama ga ik voor de
eerste keer op vakantie naar de camping in Frankrijk.
Persoonlijk houd ik tijdens mijn vakantie wel van
een beetje luxe, maar ik weet hoe leuk het is om als
kind te gaan kamperen. Het was dan ook mijn voorstel
om naar de camping te gaan op voorwaarde dat we wel
voor de iets grotere caravan zouden gaan met 3

vooral bezig met de kinderen, om ze te entertainen en
het naar hun zin te maken. Tegen de tijd dat ik en mijn
vriend ze in bed stopten waren we zelf ook kapot moe.
Toen de kinderen hun draai eenmaal gevonden
hadden, kon ik het loslaten.”
Friet met worst

slaapkamers, 2 badkamers en een vaatwasser.”

“En wat heb ik gelachen met de kinderen. De eerste

Mentale voorbereiding

wetende dat ze in Frankrijk pas heel laat eten, besloten

“Ik heb geprobeerd me mentaal voor te breiden op de

we uiteindelijk maar naar een soort van snackbar te

vakantie. Zo heb ik lijstjes gemaakt om vooral niks te
vergeten. Knutselspullen gekocht en spelletjes om te
spelen. Alles om het de kinderen naar hun zin te maken
en dat ze zich maar niet hoeven te vervelen. Maar zoals
dat gaat met een voorbereiding, deze is vaak tevergeefs,
want de praktijk is toch anders.”

dag gingen we op zoek naar een restaurant. Niet

gaan. Aangezien er niet veel meer op de kaart stond
dan friet met worst, bestelden we dit. Na een half uur
en 50 euro lichter stonden we weer buiten. De friet met
worst was niet te eten, maar de lachbui die we eraan
overhielden was daarentegen onbetaalbaar!”
Extra speciaal

Een echte vakantie

“Ik ga mijn eerste vakantie met de kinderen niet snel

“Eindelijk was het dan zover. Twee weken op vakantie,

meer vergeten. Ik heb me van te voren veel te druk

de auto volgeladen voor 6 maanden om vervolgens 5
uur te rijden naar onze eindbestemming. De kinderen
helemaal enthousiast, omdat ze eindelijk weer eens een
‘echte’ vakantie hadden met papa. Bij hun moeder zijn
ze het wel al gewend om op vakantie te gaan, maar
met hun vader was het alweer een tijd geleden.”

gemaakt en dat was helemaal nergens voor nodig. Wat
de vakantie extra speciaal maakte was het telefoontje
van de aankoopmakelaar. Ons bod was geaccepteerd
en dat betekent dat we nu officieel samen een huis
hebben gekocht!”
Maak je niet druk!

Eigen plan

“Ga jij voor de eerste keer met de kinderen van jouw

“De eerste dagen op de camping was het weer iets

partner op vakantie? Ga lekker genieten, maak je niet

minder goed. Gelukkig was er een binnenzwembad.
Daarnaast ging mijn vriend vissen met zijn zoon en heb
ik lekker gezwommen, geknutseld en spelletjes
gespeeld met zijn dochter. De dagen daarna werd de
temperatuur beter en kregen we Nederlandse buren
met 3 meiden. De kinderen konden het goed met
elkaar vinden en trokken al snel hun eigen plan. Samen
naar de minidisco, de speeltuin, zwemmen en tot laat
in de avond spelletjes spelen voor de caravan.”

druk en laat het vooral rustig op je afkomen.
Maak tijd voor jezelf en voor elkaar. De kinderen hebben
maar weinig nodig om zich te amuseren. In ons geval
namen we de helft van alle spullen onuitgepakt
weer mee terug naar huis!”
"Ik verheug me al op volgend jaar en ga daarvoor
nu alvast een ‘all inclusive’ idee in de week leggen!"
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“Ik ga mijn eerste vakantie met de
kinderen niet snel meer vergeten.
Ik heb me van te voren veel te
druk gemaakt en dat was
helemaal nergens voor nodig."
-JOLIEN

PETERS-
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Bonusmoeders zijn geen moeders
Angela van Dinther (36) heeft een eigen praktijk: ’Gelukkig jezelf’. In haar praktijk voor
psychodynamische therapie & coaching helpt ze veel stiefouders en samengestelde gezinnen
verder op weg. Angela leidt een druk bestaan, want naast haar eigen praktijk bestaat haar
samengestelde gezin uit 4 kinderen.

Toen ik mijn huidige vriend leerde kennen kreeg ik er naast mijn eigen zoon, nog twee jongens bij. Ik
werd bonusmoeder. Uiteindelijk kregen we samen nog een zoontje. Met zijn allen vormen we een mooi
samengesteld gezin. Als samengesteld gezin kun je tegen veel dingen aanlopen, waaronder de mening
van anderen. Onlangs kreeg ik zelf onder een post over stiefouderschap op instagram de volgende
opmerkingen: “Bonusmoeders zijn geen moeders” en “Jij kunt wel opstappen, de vader en stiefmoeder
van jouw zoon redden het wel zonder jou”.
Slapeloze nachten

"Geen leuke opmerkingen natuurlijk. Persoonlijk zouden opmerkingen als deze mij jaren geleden
slapeloze nachten hebben bezorgd. Ik weet inmiddels wel beter. Toch kan ik me heel goed voorstellen
dat deze opmerkingen jou nog steeds, of als je net pas deel uitmaakt van een samengesteld gezin, heel
erg kunnen raken."
Hoe ga je daar dan mee om?

"Er zijn meerdere manieren om te leren omgaan met dit soort opmerkingen. Graag geef ik je aantal tips.
Lees je mee?"
Koppel het los!

"De opmerking die iemand over jou maakt, zegt niks over jou. Het zegt iets over de ander. Deze persoon
vindt het blijkbaar nodig om iets te vinden en dit kenbaar te maken. In dit geval tegen jou. Het zegt dus
iets over deze persoon. Blijkbaar wordt hij/zij getriggerd om op een bepaalde manier te reageren. Laat
dit bij deze persoon en koppel het los van jou."
Raakt het je?

"Vind je het lastig om het los te koppelen en blijft het je raken? Dan is het aan jou om te onderzoeken
wat je precies raakt. Dit kan iets zeggen over jouw worstelingen of emoties. Onderzoek dit voor jezelf en
ga ermee aan de slag, zodat opmerkingen jou naar de toekomst toe niet meer zo kunnen raken."
Ga uit van de positieve intentie

"Ik hoor je nu denken: ‘Wat positief?’ Ik begrijp het. Er is natuurlijk niet veel positiefs aan de genoemde
opmerkingen. De vraag is; kun je er iets aan veranderen? Waarschijnlijk niet. Wat je wel kunt doen, is jouw
manier van kijken naar deze opmerkingen veranderen. In de psychologie gaan we er vanuit dat wat
iedereen doet en/of zegt uiteindelijk een positieve intentie heeft. Namelijk een positieve intentie voor
zichzelf. Ook al is die voor jou moeilijk te vinden, het kan je wel helpen om er op deze manier naar te
kijken."
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Nare stiefmoeder
"Als ik kijk naar mijn eigen voorbeelden bedenk ik me dat de persoon die reageerde op mijn post

misschien wel een hele nare jeugd heeft gehad met een hele boze stiefmoeder en op deze manier
haar boosheid of verdriet hierover probeert te uiten. Voor haar is de positieve intentie bijvoorbeeld;
voor zichzelf opkomen, emoties uiten, grenzen aangeven. Of misschien heeft haar kind in haar ogen
een hele nare stiefmoeder en uit ze haar frustratie hierover. Ik kijk dus naar de positieve intentie van
haar boodschap en koppel het hiermee ook los van mezelf."
Ga je ermee aan de slag?

"Probeer het maar eens uit. Kijk eens naar de positieve intentie achter woorden en daden van mensen.
Ik weet zeker dat je er dan met andere ogen naar kunt kijken en het voor jezelf een stuk makkelijker
wordt hiermee om te gaan!"
Tips en oefeningen

“Misschien kun jij ook eens proberen op een andere manier naar opmerkingen te kijken. In mijn
praktijk en in mijn cursussen werk ik dagelijks met uiteenlopende hulpvragen, waaronder plusmama
gerelateerd. Op social media deel ik nog veel meer tips en oefeningen om zelf mee aan de slag te
gaan. Lijkt het jou fijn om deze tips en opdrachten te ontvangen om zo een stapje gelukkiger jezelf te
worden? Volg me op instagram: @gelukkigjezelf of kijk op gelukkigjezelf.nl”
Veel geluk!

Liefs
angela

B
o
n
u
s
m
o
e
d
e
r

"De kleine onbetaalbare
momenten doen je opeens
beseffen dat ze op je lijken!"

Sylvian van Elmbt- Trotse mama van 3!
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En dan ben je ineens een
samengesteld gezin
Als partners ben je inmiddels uit elkaar, maar ouders blijf je
samen. Misschien wordt er nog partneralimentatie betaalt,
maar dit én de kinderalimentatie kan veranderen zodra er
een nieuwe liefde in je leven is gekomen.
Recht op alimentatie

Het recht op partneralimentatie en kinderalimentatie is
vastgelegd in de wet. Ook is in de wet opgenomen dat aan
de alimentatieverplichting voor de ex-partner automatisch
een einde komt als die ex opnieuw in het huwelijk treedt,
een geregistreerd partnerschap aangaat, of is gaan
samenleven als waren zij gehuwd. Dit laatste is vaak lastig
aan te tonen, als die ex dit tegenspreekt. Bedoeld is uiteraard
dat het gaat om een liefdesrelatie met een nieuwe partner,
net zoals wanneer je bent getrouwd of een geregistreerd
partnerschap hebt, maar je ervoor kiest om niet te trouwen
of je partnerschap niet wilt laten registreren. Dit heeft
sowieso meerdere en grote juridisch gevolgen. Mijn advies is
daarom om je hier altijd, voor jouw eigen specifieke situatie,
goed over te laten informeren.
Maar ook de alimentatie voor de kinderen kan flink
veranderen wanneer er een nieuwe liefde in je leven is en er
een samengesteld gezin ontstaat. Jullie kunnen samen een
kindje krijgen, of je trouwt met jouw nieuwe partner die al
twee kinderen thuis heeft wonen. Dit zijn voorbeelden die
van (grote) invloed kunnen zijn op de alimentatie. Want de
bijdrage die is vastgesteld toen jullie uit elkaar gingen,
is gebaseerd en berekend op de situatie van toen. Met
allerlei veranderingen die daarna zijn ontstaan, is –
vanzelfsprekend – geen rekening gehouden. Grote kans dat
de alimentatie dus niet meer passend is. De inkomsten, maar
vaak vooral de uitgaven en kosten veranderen. Dit zijn
redenen om de alimentatie opnieuw te laten berekenen en
simpel gezegd ‘het geld opnieuw te verdelen’.
In welke gevallen verandert dan de hoogte van de
alimentatie?

Ik kan je verklappen, in heel veel gevallen. Alleen
niet elke verandering heeft zo’n grote invloed dat het bedrag
moet worden aangepast, of is de verandering zo groot dat
dit de moeite is. Maar wanneer is dit dan zeker wel zo?
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Alimentatie
Bijvoorbeeld, als je opnieuw trouwt of een

Ga met elkaar om de tafel zitten

geregistreerd partnerschap aangaat en deze nieuwe

Wederom besluit ik daarom met de conclusie dat

partner heeft kinderen uit een vorige relatie in huis
wonen. In die situatie ben je onderhoudsplichtig voor
die kinderen. In de kosten van die kinderen moet je
dus mee betalen. Misschien betaal je voor kinderen
uit jouw eigen voormalige relatie alimentatie. In deze
situatie moet je met hetzelfde inkomen, niet alleen
eten, drinken en allerlei kosten van jouw eigen
kinderen betalen, maar dus ook voor de kinderen van
jouw partner wanneer zij tot het gezin behoren. Het
alimentatiebedrag zal daardoor naar alle
waarschijnlijkheid omlaag gaan. Let op, voor
samenwoners geldt deze alimentatieverplichting
juridisch gezien niet, ondanks dat je in de praktijk
waarschijnlijk wel mee zult betalen in de kosten.
Maar ook wanneer jullie samen nog een kindje
krijgen en je hebt twee kinderen uit jouw vorige
relatie, heb je kosten voor drie, in plaats van twee
kinderen. En aangezien geld nu eenmaal maar één

alimentatie behoorlijk ingewikkeld is, zéker
wanneer er meerdere (samengestelde) gezinnen
bij betrokken zijn. Gedoe en ruzie hierover is voor
niemand prettig, maar de kinderen hebben hier
helemaal veel last van. Ga daarom bij
veranderingen (of onvrede) met elkaar om de tafel
zitten en maak de (financiële) zorgen/situatie
bespreekbaar. Met hulp van een onafhankelijke,
deskundige kan de alimentatie vervolgens worden
veranderd, passend bij jullie unieke gezinssamenstelling. Schakel hiervoor een mediator in
die deskundig is op het gebied van alimentatie (en
samengestelde gezinnen!), of vraag de mediator
de alimentatie door mij te laten berekenen. Sinds
enkele maanden heb ik namelijk mijn
dienstverlening voor particulieren verlegd naar
professionals, zoals scheidingsbemiddelaars en
mediators.

keer kan worden uitgegeven, zal er dus een nieuwe

Laatste artikel

verdeling in die uitgaven moeten worden gemaakt.

Ook om die reden is dit artikel daarom voorlopig

Wat de hoogte van de nieuwe alimentatiebijdrage
dan wordt is afhankelijk van wie er allemaal
onderhoudsplichtig is voor de kinderen, hoe hoog
ieders inkomen (en financiële situatie verder) is én
hoe hoog de kosten van de kinderen zijn. De

ook mijn laatste bijdrage voor dit mooie online
Hallo Plusmama magazine. Ik blijf graag een
bijdrage leveren, dus voor meer informatie over
alimentatie kun je mij blijven volgen op Instagram
@alimentatiedoorjolien en LinkedIn.

kosten/behoefte van kinderen uit verschillende
gezinnen kunnen verschillend zijn en dus ook de
bijdragen hierin. Wanneer er onvoldoende inkomen is

Meer weten over Jolien?

om in de behoefte van alle kinderen te voorzien,

Passend – Alimentatie in goed overleg

wordt de draagkracht (zie mijn artikel in de 1e editie)
gelijk over alle kinderen verdeeld – er wordt dus geen
onderscheid gemaakt – tenzij er bijzondere
omstandigheden zijn, zoals een duidelijk verschil in
behoefte van de kinderen. Voor het berekenen van
alimentatie is dus bepalend wat de samenstelling is
van de (nieuwe) gezinnen, de juridische status, de
kosten van elk kind en de financiële situatie van elke
ouder die onderhoudsplichtig is voor één of meer
kinderen.

www.passend-overleg.nl
jolien@passend-overleg.nl
Instagram: @alimentatiedoorjolien
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Wat een geluk!
Och wat was ik gelukkig. Gelukkiger dan dit

Met vallen en opstaan baande ik me een weg

bestond niet. Het was dan ook als een donderslag

van een gelukkig singlebestaan naar een

bij heldere hemel toen het dertigersdilemma

gezinsleven met twee kinderen. Relativerend en

toesloeg, daar op die mooie plek in het zuiden van

flexibel bewoog ik mee. Hoe moeilijk kon het

ons land. Hoe kon ik me zo vergissen? Mijn besluit

zijn? Na een lange dag, beroofd van mijn energie

stond vast: Nooit zou ik me nog een keer zo laten

door de kinderen was er altijd nog mijn escape.

meesleuren door de liefde.

Daar naar die mooie plek. Zodra ik de deur
openmaakte viel er een last van mijn schouders.

Nee, vanaf nu zou ik voor altijd met beide benen op

Geen gekrijs om me heen van kinderen, die

de grond blijven staan. Met een nuchtere houding en

krioelden als mieren in de meest verschrikkelijke

een stenen muur om me heen gemetseld. Jaren

plek op aarde: de binnenspeeltuin.

gingen voorbij en wat voelde ik me gelukkig.
Hier alleen in mijn eigen veilig gecreëerde omgeving.

Geen gejengel of gehuil en geen honderd keer in

Niemand die me zou kunnen raken. Er kwam wel

een uur tijd ‘Irma’ horen. Nee, niks van dat alles,

eens iets voorbij, maar knappe jongen die deze muur

behalve doodse stilte. Me, myself and I, op de

kon laten instorten en binnendringen. De liefde had

bank met een kop thee en een grote reep

me bedrogen en als ik om me heen keek zag ik

chocolade en niemand die tegen me zei; ‘zou je

weinig geluk. Verhalen over gebroken huwelijken,

dat nu wel doen?,’ met een afkeurende blik

mislukte relaties, laat staan die over samengestelde

gericht op mijn buik. Het is op die momenten,

gezinnen. Nee, dat ging mij niet nog een keer

als de meiden boven liggen te slapen en mijn

gebeuren. Tot op die ene dag, daar aan de waterkant,

man een avondje op stap is, dat ik overvallen

ik door mijn stenen muur keihard geraakt werd in

word door de stilte om me heen en terugdenk

mijn hart. Ik worstelde er op los met cupido. Hoe kon

aan die lang vervlogen tijd. Die tijd alleen

hij me dit aandoen? Uiteindelijk gaf ik me gewonnen

waarvan ik dacht dat ik gelukkig was. Inmiddels

en viel als een blok…….Er was alleen één maar…. Hij was

weet ik wel beter. Nu heb ik niet één, maar drie

papa van twee meiden!

liefdes! Kan het nog gelukkiger?
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"Ik stelde een stappenplan voor om uit
de opvoedstrijd te komen. De eerste
stap was het besef dat ze beiden in
eerste instantie verantwoordelijk zijn
voor de opvoeding van hun eigen kind.
Daarna leerde ik ze om binnen het
samengestelde gezin ruimte te creëren
voor ieders inbreng naar elkaars
kinderen."
IRENE

SNACKERS
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Gedoe over de
opvoeding!
Irene Snackers (43) is stiefcoach. Ze begeleidt en
verbindt samengestelde gezinnen. Haar praktijk is
verbonden aan Praktijk Essense in Sittard, ZuidLimburg. Op deze fijne plek in het groen helpt ze
ouders en stiefouders hun weg te vinden in de
dynamiek van hun samengestelde gezin. Voor
HALLO PLUSMAMA schrijft ze wat ze meemaakt in
haar praktijk en in haar eigen samengestelde

Goede voornemens

Koen en Daphne vertellen me dat ze altijd spijt
hebben na zo’n ruzie over de opvoeding. Ze nemen
zichzelf dan ook voor om het de eerstvolgende keer
anders te doen. Ze hebben al van alles geprobeerd
maar niets helpt écht. Koen probeert, meestal
geforceerd, zich niet met de opvoeding van Sofie te
bemoeien. Dit resulteert bij Daphne in het gevoel dat
ze er alleen voor staat. Ze merkt ook dat- wanneer ze
dit voelt- ze het moeilijk vindt verbinding te maken
met de zoon van Koen. Het samen opvoeden van Milly
gaat iets gemakkelijker, maar ook hier verschillen ze
regelmatig behoorlijk van mening.

gezin.

Daphne en Koen vormen sinds zes jaar een samengesteld gezin. Daphne heeft uit een eerdere relatie
een dochter (Sofie, 13 jaar) en Koen een zoon (Stan, 13
jaar). Samen kregen ze vier jaar geleden dochter Milly.
Ik ontvang Daphne en Koen in mijn praktijk. Als ik ze
vraag waarmee ik hun kan helpen gaat het gesprek al
snel over in ruzie. Ik hoor Daphne tegen Koen zeggen:
“Jij doet te weinig moeite om een band op te bouwen
met Sofie. Ze is nog maar een kind, zie je dat niet?”
Aan het gezicht van Koen kan ik zien dat het hem
raakt, maar hij laat het zich in ieder geval niet zomaar
zeggen en roept boos: “Jij meet met twee maten en
houd je niet aan afspraken. Het is ook nooit goed wat
ik doe!” De hoogste tijd voor mij om in te grijpen.
Daphne slaakt een diepe zucht: “zo gaat het nou

Opvoedstrijd

Ik leg ze uit dat de situatie waarin ze zich begeven
vaak voorkomt in een samengesteld gezin; de
zogenoemde opvoedstrijd. Deze ontstaat omdat ze
allebei andere verantwoordelijkheden en een andere
pedagogische rol hebben naar hun eigen kind. Daarbij
hanteren ze beiden een andere opvoedstijl. Alles bij
elkaar genoeg voor een klassiek recept: Gedoe over de
opvoeding!
Aan de slag

Ik stel Daphne en Koen een stappenplan voor om uit
deze opvoedstrijd te komen. De eerste stap is het
besef dat ze beiden in eerste instantie
verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun

altijd.”

eigen kind. Daarna leer ik ze om binnen het

Verschillende manier van omgaan

inbreng naar elkaars kinderen. Daarnaast vraag ik ze

Als de ergste emoties gekalmeerd zijn vertellen ze me
dat het over het algemeen best goed gaat, maar dat
ze daarnaast met enige regelmaat knallende ruzie
hebben over elkaars kinderen. Ik kom erachter dat
Koen het moeilijk vindt om een band op te bouwen
met Sofie, die heel erg naar haar moeder trekt.
Daphne daarentegen kan het goed vinden met Stan,
maar ze heeft moeite met de verschillen in de
manier waarop zij en Koen met de kinderen omgaan.

samengestelde gezin ruimte te creëren voor ieders
samen duidelijke huishoudelijke regels op te stellen
die voor iedereen gelden. Over de onderwerpen die
hier tussen vallen, de zogenaamde “grijze zone”, leren
ze per situatie te praten over hun behoeften en
ideeën om daarna passende afspraken te maken.
Uiteindelijk sluit ik af met een uitgebreide oefening
waarin ze nog een stapje verder durven te kijken,
namelijk; hun eigen kwetsbaarheden en onderliggende behoeften. Wanneer ze na die laatste sessie
naar huis gaan maakt mijn hart een sprongetje. Ik voel

Meer weten over Irene? www.sameneengezin.nl

me dankbaar en blij dat ik iets heb mogen betekenen
voor dit prachtige samengestelde gezin!

"IK WILDE EEN MAN
ZONDER BAGAGE"
LEES HIER HET ARTIKEL IN VROUW- TELEGRAAF

Kleine oorbellen, ingewikkelde vragen
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. Voor HALLO PLUSMAMA schrijft
ze over haar leven en wat haar bezighoudt.

Hoeveel aandacht

Doe ik mijn kinderen tekort als ik alleen op pad ga
met mijn liefkind? Ze woont namelijk permanent bij
ons. Dit in tegenstelling tot mijn eigen kinderen, die
om de andere week bij ons wonen. Is dat dan ook
een issue? Krijgen mijn kinderen dan wel genoeg
aandacht van mij en mijn lief en hoor ik liefkind

“Af en toe laat ik me ik overvallen door onzekerheid. Ik
kan me soms echt de grootste vragen stellen over de
kleinste details en ik kan je vertellen dat me dat bij
tijd en wijle onzeker maakt. Zoals die keer over de
oorbellen! Ja, je leest het goed. Mijn jongste wilde
graag gaatjes in haar oren en dus ging ik samen met
haar en mijn oudste naar de juwelier om gaatjes te
laten prikken. Nadat de gaatjes geschoten waren
gingen we nog langs een andere winkel om een paar
extra oorbellen uit te zoeken. Met een overgelukkig
kind en een tasje vol oorbellen kwamen we weer thuis.
Vol trots liet ze haar liefzus zien wat ze die middag
gekocht had. Toen mijn lief die avond thuis kwam van
zijn werk en vroeg wat we gedaan hadden begon mijn
jongste honderduit te vertellen, waarop hij vroeg:
“Hebben jullie dan ook oorbellen voor jullie liefzus
gekocht of iets anders?”

evenveel aandacht te geven als mijn eigen
kinderen? Hoeveel aandacht moet ik eigenlijk
aan de kinderen geven? Compenseer ik teveel als ik
een middagje of avondje alleen met mijn dochters
wat ga doen? Doe ik meer met mijn liefkind dan
met mijn eigen kinderen? Wat vinden de kinderen
hier eigenlijk van? Kan ik dit met ze bespreken, of is
het te ingewikkeld?
Het belangrijkste

Je begrijpt vast dat dit niet over oorbellen gaat,
maar om gelijke aandacht geven aan iedereen. Dat
ik niemand voortrek en iedereen gelijk behandel.
Wat betreft de oorbellen is het goed afgelopen.
Liefkind weet dat het gewoon gezellig is om een
keer alleen met mijn meiden op stap te gaan. Het
belangrijkste is dat ze weet dat ik van haar houd en
dat het wel of niet krijgen van oorbellen helemaal
niks zegt over de band die ik met haar heb! En toch,

Had ik haar tekort gedaan?

kleine oorbellen kunnen blijkbaar soms grote,

“Daar zat ik dan. Het was geen moment in me
opgekomen om ook iets te kopen voor hun liefzus. Ik
had als moeder een leuke middag gehad met mijn
dochters, wat had zij daar nu mee te maken? Mijn lief
vroeg me of mijn redenering wel klopte, want zij

ingewikkelde vragen oproepen….
Meer weten over Peggy?

Kijk op: www.peggykruin.nl

woonde toch ook bij ons? Waarom was ze niet
meegegaan naar de juwelier of op oorbellenjacht?
De reactie van mijn lief maakte me even onzeker. Had
ik haar nu tekort gedaan? Of wanneer ik wel oorbellen
voor haar had gekocht of iets anders, zou ik dan mijn
dochters te kort doen door geen onverdeelde
aandacht aan ze te geven? Het komt namelijk niet
heel vaak voor dat we maar met zijn drieën zijn.
Betekent dit dan dat ik echt over alles na moet
denken?”
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Lonneke twijfelt aan haar gevoelens
voor stiefdochter Loes van 4 jaar
Tijdens mijn telefoongesprek met Lonneke heb ik
gekeken waar haar behoeften op dit moment liggen
en hoe ik haar daarbij kan faciliteren en verder kan
helpen. Ik heb onder meer met haar gekeken naar:
Hoe haar gezinssituatie eruit ziet.
Haar gevoelens die zijn ontstaan door het eigen
Bianca van der Loo (39) is stiefgezin- en

moederschap en ik heb uitleg gegeven over een

kindercoach van Praktijk Pure Happiness,

directe bloedband en een verworven band. Ook wat

gevestigd in het Zuiden van het land te Limbricht.

hormonen met je doen na een zwangerschap vlak ik

Pure Happiness staat voor laagdrempelige,

niet uit.

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.

Sinds 2 maanden is Lonneke mama van zoontje Jop.
Naast Jop is ze plusmama van Loes van 4 jaar oud.
Samen met haar man heeft ze co- ouderschap,
waarbij Loes 1 week bij hun is en 1 week bij haar
biologische moeder, die alleenstaand is. Wanneer
Lonneke me opbelt is ze op zoek naar een stukje
herkenning en ze heeft een paar dringende vragen.
Daarna valt ze direct met de deur in huis en vertelt
me dat ze sinds haar eigen zoontje is geboren haar
gevoelens ten opzichte van haar stiefdochter zijn
veranderd.

stiefdochter, wat is er anders, wanneer laat ze dit zien
maar ook hoe laat ze dit zien?
Waar haar behoeften/ prioriteiten op dit moment
liggen.
Tot slot heb ik ook uitleg gegeven over de komst van
een kindje, de verandering in de gezinsdynamiek,
maar ook de verandering tussen twee partners die ook
opeens de rol van biologische ouder krijgen.
Bevrijdend

Tijdens ons gesprek ervaart Lonneke een gevoel van
erkenning, iemand die haar gevoelens serieus neemt
en herkend. Ook het een keer durven benoemen,
waarbij de ander geen oordeel velt geeft haar een
bevrijdend gevoel. Vooral omdat het onvoorwaardelijke gevoel voor haar zoontje er mag zijn. Ook de
verandering in gezinsdynamiek krijg ik direct
bevestigd door haar.

Frictie

Dit terwijl ze dacht dat ze onvoorwaardelijk van haar
stiefdochter hield. Door de geboorte van haar eigen
zoontje twijfelt ze hier nu aan. Ook Loes vertoont
ander gedrag sinds haar broertje is geboren. Lonneke
vertelt ook dat ze liever haar tijd en aandacht aan haar
zoontje schenkt. Deze samenloop van gevoelens en
irritaties veroorzaken met momenten frictie tussen
haar en haar man. Ze vraagt me of ik tips heb hoe ze
de band met Loes weer kan verbeteren om niet te
vervreemden van elkaar. Samen met haar man heeft
ze al een afspraak staan bij iemand voor het opstellen
van een stiefplan. Tot haar grote geluk ervaart ze
dat haar man een grote steun is.

De verandering in het gedrag van haar

Verplaatsen

Naast het stuk van Lonneke zelf gaan we kijken naar
het gedrag van haar stiefdochter. Waarin uit zich dit
gedrag en wanneer? Hoe gaan ze als partners
hiermee om en waar ligt in deze nieuwe gezinssituatie
de rolverdeling. Samen hebben we besproken wat
gedrag kan laten zien en dat de intentie erachter
altijd goed is. Toen ik dit aankaartte riep Lonneke uit:
“Ohhh het is voor mijn stiefdochter ook niet
gemakkelijk!!” Opeens was ze in staat om haar eigen
worsteling te overstijgen en zich te verplaatsen in haar
stiefdochter.
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Bianca van der Loo
Balans

Als het om de vraag van Lonneke gaat ben ik naast
expert ook ervaringsdeskundige. Het krijgen van een
kindje in een samengesteld gezin kan heel verbindend
zijn, want voor de kinderen die er al zijn voelt dit als
een broertje of zusje die geboren
wordt. Voor een plusmama waar zelf een kindje wordt
geboren ontpoppen zich ook direct moedergevoelens,
die ze nooit gedacht had zo te voelen. De dynamiek in
een gezin gaat door de komst van een kindje
veranderen en dat betekent zoeken naar een nieuwe
balans voor iedereen.
Persoonlijk heb ik geleerd dat het verschil in gevoel er
mag zijn en dat het je goed recht is als moeder om er
voor je kindje te zijn. In deze situatie met Lonneke
ervaar ik het als een prachtig goed aan kennis en
eigen ervaring, om haar als kersverse mama wat
sneller op weg te kunnen helpen.
Schroom niet

Aan vrouwen die iets soortgelijks meemaken wil ik
zeggen: Praat over je gevoelens, niets is gek, vreemd of
niet toegestaan. Wat ook kan helpen is om, voordat
een kindje geboren wordt, al het een en ander in kaart
te brengen. Als er behoefte is aan een luisterend oor,
advies of ondersteuning schroom niet en durf om hulp
te vragen. Terugkomend op het stiefplan dat Lonneke
en haar man gaan opstellen, dit adviseer ik ook; omdat
dit het succes van een samengesteld gezin bewezen
vergroot.

www.pure-happiness-kindercoaching.nl
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Waar zijn die vrouwen zonder
kinderen, die zorgen voor de
kinderen van
hun partner dan?
-LIESBETH

KASPERINK

Ik denk dat mijn rol niet wezenlijk
verschilt van die van een moeder!
Liesbeth (43) woont samen met haar vriend

Wat is volgens jou het verschil in rol tussen een

Michael in Almere. Om de week zijn de jongens (8)

plusmama en biologische moeder?

en (4) van Michael er en vormen ze met zijn vieren

“Deze vraag kun je ook stellen aan mensen die

een samengesteld gezin. In het dagelijks leven is

een kind geadopteerd hebben of kinderen waarvan

Liesbeth druk met haar eigen bedrijf. Ze

de moeder heel jong is overleden. Zolang er een

ondersteunt trainers bij het organiseren van hun

biologische moeder in beeld is, die goed is voor haar

evenement, brengt mensen met elkaar in

kinderen, is dat voor een kind de meest ideale

verbinding en ondersteunt waar wenselijk is. “Ik

situatie. Toch denk ik, dat een kind nooit genoeg

heb het gevoel dat ik zo waarde kan toevoegen en

liefde kan krijgen. Als kinderen op zeer jonge leeftijd

mensen iets kunnen leren.”

een scheiding meemaken, denk ik dat wanneer ze
met een plusmama te maken krijgen hier in het

Voor het magazine HALLO PLUSMAMA ga ik in

begin nog een verschil in zit. Het heeft namelijk tijd

gesprek met Liesbeth Kasperink. Welke vragen en

nodig om aan elkaar te wennen en je open te stellen

hoe Liesbeth hierop reageert lees je in dit

voor de ander. Dit geldt zowel voor de plusmama als

interview.

voor de kinderen. Het gevoel voor elkaar moet
groeien. Als je vervolgens op het punt komt dat je

Liesbeth hoe is het voor jou als Plusmama van

een gezin vormt samen met de vader van de

twee jongens om de moederrol in te nemen?

kinderen groeit er, naar mijn idee, een rol die

“Dit vind ik een lastige vraag. Ik worstel vaak met mijn

gelijkwaardig is aan de rol van een biologische

gevoelens. De kinderen waren heel jong toen ze in

moeder. Ik denk dat de nuance dan ook zit in het

mijn leven kwamen en ik vervul inderdaad een

gevoel van onvoorwaardelijk, maar ook dat is niet

moederrol richting de kinderen. Ik denk dat mijn rol

altijd waar. Als ik naar mezelf kijk weet ik dat ik voor

ook niet wezenlijk verschilt van die van een moeder. Ik

onze jongens door het vuur ga en ook voor de

ben heel zorgzaam, bescherm ze waar nodig, geef ze

meiden van mijn ex, die ik 8 jaar in mijn leven heb

mijn liefde, spreek ze aan op hun gedrag, troost ze, als

gehad en nog steeds regelmatig zie.”

ze verdriet hebben en nog zoveel meer wat er bij een
Wat zou je willen meegeven aan biologische

leven met kinderen komt kijken.”

moeders die hun kinderen delen met een
Wat roept het hebben van kinderen in jouw

plusmama?

leven bij je op?

“Ik denk dat er al steeds meer biologische moeders

“Omdat ik zelf nooit kinderen heb (kunnen) krijgen

zijn, die zich beseffen dat ze voor het belang van

geeft het me soms een heel dubbel gevoel om nu

hun kind de plusmama het beste kunnen

toch kinderen in mijn leven te hebben waar ik voor

respecteren. Zeker wanneer ze zien dat ze goed is

kan en mag zorgen. Sinds 2017 zijn de jongens in mijn

voor haar kinderen. Daar kan ze alleen maar heel erg

leven en mijn gevoel voor hun is heel snel gegroeid.

blij mee zijn. Aan de biologische moeders die zich

Toch heb ik het er de afgelopen jaren, met momen-

hiertegen verzetten zou ik willen zeggen; denk aan

ten, ook nog heel moeilijk mee gehad. Dit heeft ook te

het belang van je kind. Praat niet slecht over de

maken met het feit dat ikzelf ouder word en dan op

vriendin of vrouw van je ex, als ze goed is voor je

mijn 40-ste iemand tegenkom. Er is al een heel leven

kind. Wees dankbaar dat ze voor jouw kind(eren)

aan mij vooraf gegaan. Ik weet dit is een gegeven en

zorgt en vertrouw erop dat een kind onvoorwaar-

daar heb ik mee te dealen en wanneer je het verleden

delijk houdt van jou als biologische moeder. Als de

niet kunt accepteren, je ook geen toekomst samen

balans goed is, komt er niks tussen een

kunt beginnen. Toch is dit soms

biologische moeder en haar kind(eren).”

makkelijker gezegd dan gedaan.”
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Hoe hoop je dat de wereld er over 50 jaar uitziet
als het gaat om samengestelde gezinnen?

“Zelf heb ik het geluk dat er goede harmonie heerst
tussen de moeder van de kinderen en mijn vriend. We
hebben allemaal een eigen leven en bemoeien ons
niet met elkaar. Mijn vriend en de moeder van de
kinderen overleggen met elkaar de noodzakelijke
dingen voor de jongens, als het gaat over school, sport
of kinderbijslag. Ik vind dat prima geregeld. Ik
verwacht dat er over 50 jaar nog veel meer
samengestelde gezinnen zijn. Ik hoop dat kinderen
dan al lang niet meer de dupe worden over strijd
tussen ouders of nieuwe partners. Daarnaast hoop ook
dat mensen niet te snel besluiten om voor een kind te
gaan. Een kind heb je voor je hele leven en een
stabiele relatie is hierbij van belang. Ik weet dat niet
één situatie hetzelfde is. Er zijn veel verschillende
samengestelde gezinnen. Heel vaak hebben allebei
de partners al een kind en krijgen ze er samen nog
een of meerdere. Zelf val ik in de categorie: Plusmama
zonder eigen kinderen. Ik voel me soms nog weleens
een 'zeldzaam' soort. Ook kan ik me hier wel eens
verdrietig over voelen. Niet omdat ik geen kinderen
heb, maar om het gevoel wat socialmedia en
mijn omgeving mij geeft. Het lijkt wel alsof iedereen
kinderen heeft. Terwijl 1 op de 5 vrouwen geen
kinderen heeft. Ik vraag me af waar deze vrouwen dan
zijn.
Ik ben namelijk heel benieuwd naar deze vrouwen en
hoe samengestelde gezinnen over 50 jaar met elkaar
omgaan. Ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat
er meer erkenning komt voor vrouwen zonder
kinderen, die deel uitmaken van een samengesteld
gezin en hun liefde geven aan de kinderen van hun
partner.”

Meer weten over Liesbeth?

www.kasperink.com
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Nog meer nieuws!
Deze tekening, gemaakt door mijn
oudste bonusdochter wil ik graag
laten zien. Ze is 10 jaar en net als
iedere ouder, ben ik natuurlijk ook
super trots op haar. Een goede reden
om deze tekening dan ook te posten.
Boek

Hoe ons leven eruit ziet als samengesteld
gezin, valt elke dag weer veel nieuws over
te vertellen. Ik heb hier een boek over
geschreven: Plusmama ben je niet, dat
word je!
Gratis eerste hoofdstuk lezen

Wil je weten hoe het voor mij en andere
vrouwen is? Tips en advies ontvangen van
een stiefgezin- en kindercoach? Lees dan
nu het eerste hoofdstuk gratis.
Plusmama in de media

Neem ook eens een kijkje op
plusmama.nl en dan niet alleen de vele
blogs van vrouwen in uiteenlopende
situaties, maar ook de verhalen die in de
media verschenen zijn. Waaronder dit
verhaal in VROUW van de Telegraaf!
Of op wendyonline.nl!

Veel leesplezier!

Tara van Wijk

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

