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VOOR
WOORD
Lieve lezer,
Een nieuw jaar betekent voor mij normaal
gesproken nieuwe plannen en nog veel meer
nieuwe ideeën. Dit jaar voelt het echter anders. Ik
heb meer energie dan ooit tevoren, maar de
nieuwe plannen en ideeën komen nog niet zo
snel als ik had gedacht. Waarschijnlijk heeft de
huidige tijd toch meer invloed op me, dan ik me
daarvan bewust ben. Dit neemt niet weg dat deze
nieuwe editie van HALLO PLUSMAMA weer vol
met prachtige, leerzame en emotionele verhalen
staat. Verhalen geschreven door vrouwen, die
naast mama ook plusmama zijn, die plusmama
zijn of die graag moeder hadden willen worden.
Het runnen van een samengesteld gezin gaat niet
zonder slag of stoot en dat blijkt ook uit deze
verhalen. Stel je eens voor dat jouw kind jarig is,
maar je hem of haar met de verjaardag niet
persoonlijk kunt feliciteren, omdat het bij
de andere ouder is. De vraag is dan, hoe is de
verstandhouding? Mag je wel of niet op bezoek
komen? En wat doet dit met jou als moeder?
Peggy kan daar over meepraten en
compenseerde dit met veel te grote cadeaus.

En hoe is dat nu voor de jeugd, die deel uitmaakt
van een samengesteld gezin in deze Corona tijd.
Ook dat is echt niet makkelijk. Het gemis van een
van de ouders voor langere tijd door corona komt
vaker voor dan je denkt. Brenda vertelt hoe dit
voor haar en de kinderen was. Zelf kan ik hier
ook over meepraten. Voor de kinderen niet fijn, als
ze mensen om wie ze geven, voor langere tijd dan
ze gewend zijn, moeten missen.
Gelukkig zijn er ook veel mooie verhalen te
vertellen. Irene helpt samengestelde gezinnen in
haar praktijk; samen een gezin. Net als Bianca,
maar voordat ik dadelijk alles al verklap welke
onderwerpen in deze nieuwe editie van HALLO
PLUSMAMA staan, stel ik voor dat je er snel zelf
eens induikt.
Ik wens je heel veel leesplezier, maar vooral veel
nieuwe energie en inspiratie toe!
Liefs Irma
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Tipsenzo
Wat kun je beter niet doen als stiefouder?

De toffe ouder uithangen!
Een happy family
verwachten
De kinderen respectloos tegen je laten zijn

Niet meteen de rol van ouder op je nemen

Te hoge verwachtingen hebben
Bekvechten met de andere ouder
Je stiefkinderen niet genoeg tijd geven met je partner

Geen prioriteit geven aan de relatie met je partner

Het persoonlijk opnemen als een
kind hun ‘echte’ ouder leuker vindt
Bron: https://www.famme.nl/fouten-stiefouder-kunt-maken/

"Uit! Heel herkenbaar, ook
grappig dat iedereen een beetje
dezelfde paniek en fases
doorloopt. Ik ga eens kijken of
mijn vriend jouw boek ook wil
lezen, want misschien is het
voor hem dan ook beter te
begrijpen;-)"
-Plusmama ben je niet, dat word je is online te
koop via: www.plusmama.nl
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MEEVEREN MET PUBERS IN LOCKDOWN
Het afgelopen jaar, maar vandaag de dag nog

Wat als het positief blijkt te zijn? Dan moet je dus

steeds, is de situatie waar we ons in bevinden een

met zijn allen in quarantaine en kun je niet van huis

grote uitdaging voor alle gezinnen in welke

wisselen. Er zijn nog veel meer scenario’s te

samenstelling dan ook! Thuiswerken, online

bedenken, maar hoe je het ook went of keert dit

lesgeven aan de kinderen en de beperking van het

vraagt een enorme dosis aanpassingsvermogen van

sociale leven. En dan met name dat van de

de kinderen en ook van de ouders onderling. Een

kinderen.

Pubers die zichzelf los horen te maken van hun
ouders, een eigen sociaal leven te ontwikkelen en aan
het begin staan om hun “eigen” koers te varen. Wat je
dan natuurlijk niet wilt is non-stop bij je ouders zitten,
niet of zeer beperkt kunnen sporten, niet kunnen
rondhangen met vrienden en vriendinnen, niet naar
de stad gaan om te shoppen en alles wat je nog meer
vooral niet met je ouders wilt doen. Geen eerste
vakantie of weekendje weg met je vrienden en geen
vooruitzichten wanneer het weer terugkomt of wel
weer kan en mag. Op deze leeftijd missen jongeren
de dingen die ze niet meer over kunnen doen, zoals je
16e of 18e verjaardag vieren! Mijlpalen voor jongeren,
die een feest horen te zijn. En dan heb ik het nog niet
over het eindexamen en de bijbehorende feesten

uitdaging waarin met elkaar in gesprek moeten
blijven en overleggen heel belangrijk is.
Bij ons thuis

Eind februari kwamen de kinderen terug van vakantie
met hun vader, toen Corona ook in Nederland een
feit was. Gedurende de hele maand (maart), zijn de
kinderen in overleg met hun vader bij mij en Niek
gebleven. We wilden de kans op verspreiding en
besmetting zo klein mogelijk houden. Dit betekende
dat de kinderen hun vader meer dan 4 weken niet
konden zien. Gelukkig is er whatsapp en kunnen ze
zelf bellen etc.. Na die 4 weken beseften we dat dit
langer ging duren en hebben we de draad weer
opgepakt. De kinderen wilden ook weer erg graag bij
hun vader zijn en andersom natuurlijk ook!

en/of het scooter of autorijexamen.

Passen en meten

Lastig

geschoven met dagen en soms hebben we de

De huidige tijd vraagt veel van onze jeugd. Online les

weekenden wat uitgesteld in afwachting van een test

volgen, op je kamer zitten achter je laptop en
proberen je te blijven concentreren. Voor een puber
bijna een onmogelijke opgave! Toetsweken die
onzeker zijn, vervangende opdrachten die je helemaal
niet liggen. Groepsopdrachten zonder fysiek

De afgelopen tijd hebben we meerdere keren

of klachten. Gelukkig begrijpen de kinderen dat het
voor iedereen passen en meten is. Ik en hun vader
wonen daarnaast dicht bij elkaar en hebben
onderling goed contact. Een situatie die maakt dat
we heel flexibel kunnen zijn. Ik weet dat dit ook heel

samenzijn. Alleen dit allemaal al, is lastig en moeilijk.

anders kan zijn. Denk maar eens aan ouders of

Kinderen uit een samengesteld gezin moeten in

elkaar niet zomaar even kunnen zien. Persoonlijk lijkt

deze periode meer meeveren dan ooit.

me dit voor alle partijen enorm zwaar. Voor kinderen

Stel je woont als jongere in deze tijd in twee
gezinnen, welke uitdagingen kom je dan tegen? Wat
als er in het gezin waar je komend weekend heen zou
gaan iemand is met klachten en getest moet worden?

Meer weten over Brenda?

www.addconfetti.nl
instagram: @brendadebloois
Telefoon: 06-21708809
mail: Brenda@addfonfetti.nl

kinderen, die in het buitenland wonen waardoor ze

uit een samengesteld gezin betekent het nog
meer aanpassen en meebewegen met de huidige
tijd.
Laten we dan ook met zijn proberen om nog wat
extra mee te veren, om het voor onze kinderen
zo aangenaam mogelijk te houden in deze gekke
tijden!
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"Laten we proberen wat
extra mee te veren om het
voor onze kinderen zo
aangenaam mogelijk te
houden"
-BRENDA

DE

BLOOIS-

De normaalste zaak van de wereld, toch?
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.

De verjaardag van je kind is een speciaal moment! Misschien heb je er wat tradities bij, zoals; zingend de kamer
binnenkomen, je kind wakker knuffelen, een ontbijt op bed brengen, of het hele huis versieren. Samen eten
wat hij of zij het lekkerste vindt, taart eten met vrienden en familie, alles zodat jouw kind zich heel erg jarig
voelt. “Het lijkt de normaalste zaak van de wereld om het op deze manier samen te vieren, toch?
Niet hetzelfde

Een paar dagen geleden was mijn jongste kind jarig. In de week dat ze jarig was, was ze bij haar vader. Ik vond
dat heel moeilijk, want nu kon ik niet bij haar zijn. Natuurlijk heb ik haar gebeld en voor haar gezongen, maar
het is toch niet hetzelfde.”
Schuldig

“Als mama heb ik het gevoel dat ik dan tekort schiet. Ik voel me schuldig en het geeft me het gevoel dat ik
mijn dochter iets ontneem waar ze recht op heeft. Gelukkig nodigde mijn ex mij en mijn lief uit om langs te
komen. Zo kon ik haar toch de verjaardagsknuffel geven en haar persoonlijk feliciteren. Mijn lief en ik hadden
cadeaus voor haar gekocht, veel te grote cadeaus natuurlijk, maar dat was om het gemis te compenseren. Met
zijn allen hebben we koffie gedronken en taart gegeten.”
Gelukkig

“Ik ben blij dat mijn ex ons had uitgenodigd. Voor de kinderen is dat ook fijn. Gelukkig kunnen we dit onderling
wel met elkaar regelen.”
Gevoel

“Je begrijp dat ik mijn dochter uitgehoord heb over wat ze allemaal ging doen op haar verjaardag. Mocht ze
kiezen wat ze die avond wilde eten? Uiteindelijk vertrok ik samen met mijn lief en een goed gevoel naar huis.
Mijn dochter kreeg een fijne verjaardag bij haar vader. Het lijkt zo vanzelfsprekend om de verjaardag
van je kind te vieren. Samen mét je kind. Maar dat is helaas niet altijd zo.”
Gevolg

“Ik weet dat er mama’s zijn die hun kind niet zien op zijn of haar verjaardag. Een verkeerde omgangsregeling of
een inflexibele ex maken het vaak ingewikkeld. En dat zou het eigenlijk niet moeten zijn. Is het nodig om je op
dit soort momenten schuldig te voelen? Persoonlijk denk ik van niet. Het is enkel het gevolg van beslissingen
die je op een bepaald moment genomen hebt.”
Genieten

“Kun je er op een positieve manier vorm aan geven? Doe dat dan, want het belangrijkste voor jouw kind is dat
ze op zijn of haar verjaardag gewoon onbezonnen blij kan zijn en met volle teugen mag genieten. Als het
meezit zijn papa en mama daar ‘gewoon’ allebei bij!”
Meer weten?

Kijk op: www.peggykruin.nl
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"we kochten veel
te grote cadeaus,
om het gemis te
compenseren."
-PEGGY KRUIN-
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Samengesteld gezin in beeld met
tafelopstelling
Irene Snackers (43) is stiefcoach. Ze 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. Voor HALLO PLUSMAMA schrijft ze
wat ze meemaakt in haar praktijk en in haar eigen
samengestelde gezin.

Irma komt vandaag voor de derde keer. Ze is een
zachtaardige vrouw met wie ik niet veel in leeftijd scheel. Ik
herken veel van haar worstelingen uit de tijd toen ik zelf pas
samenwoonde. Ze zoekt naar haar eigen plek in het
samengestelde gezin, dat bestaat uit haar man, zijn twee
kinderen van twaalf en tien en hun gezamenlijke dochter
van bijna twee. Ze vindt het moeilijk dat ze zo duidelijk
verschil ervaart in gevoel voor zijn kinderen en hun
gezamenlijke kind. Daarnaast voelt Irma zich met regelmaat
buitenspel gezet, door de grote invloed die de ex-partner van
haar man nog heeft. Ze zijn dan wel getrouwd maar toch
voelt ze zich vaak pijnlijk alleen. En dit is voor haar nog maar
het topje van de ijsberg. Het is dan ook een bewuste
keuze om voorlopig zonder haar man naar de praktijk te
komen. Ze wil wat tijd en ruimte voor zichzelf, voor háár
gevoelens en emoties, zonder het idee te hebben dat ze die
voor zich moet houden, want thuis en in haar omgeving
voelt ze zich vaak veroordeeld.
Confronterend

Voor deze sessie spreek ik met Irma af om haar
samengesteld gezin in beeld te brengen met behulp van een
tafelopstelling. Ik vraag haar, om voor iedereen die deel
uitmaakt van het samengestelde gezin, een poppetje te
kiezen. Ze begint heel ijverig en al snel staat de tafel vol.
Daarna vertelt ze welk poppetje ze voor ieder gezinslid
gekozen heeft. Ik vraag haar om goed naar de verzameling
poppetjes te kijken en te kijken of haar iets opvalt. Irma kijkt
me vragend aan. Even is het stil en ik zie dat ze zich ineens
realiseert wat er is gebeurd.
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Moed&kwetsbaarheid
Ze is vergeten een poppetje voor zichzelf te
kiezen…dit besef raakt haar diep en ze barst in
tranen uit. Het is voor haar heel herkenbaar, ze

cijfert zich altijd weg voor iedereen en thuis al
helemaal. Gelukkig beseft ze, dat het naast haar
verdriet hierover ook een opening biedt om samen
te onderzoeken wat ze kan doen om beter voor
zichzelf te zorgen en haar plek in te nemen.
Puzzelen

Na een korte pauze vervolgen we de opstelling die
nog een aantal verhelderende inzichten geeft. Stap
voor stap worden voor Irma dingen steeds
duidelijker. Zelf vergelijk ik het leven in een
samengesteld gezin vaak met een legpuzzel. Je
begint met de randjes en dan ga je stukje voor
stukje verder tot het hele beeld zichtbaar wordt.
Irma heeft vandaag weer nieuwe stukjes verzameld
waar ze de komende weken mee aan de slag
kan. Ik blijf achter met een gevoel van
dankbaarheid over het cadeau van moed en
kwetsbaarheid dat Irma zichzelf vandaag gegeven
heeft.

Meer weten over Irene? www.sameneengezin.nl
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Eenheid
COLUMN- IRMA HUIS IN T VELD
Al weken galmt de songtekst van Unity- ‘Best Friends’ bij ons door het huis. Voor het overgrote
deel in onze hal. Hier hebben we namelijk het beste geluid, zo concludeerden de meiden. Mijn
man en ik zijn het hier absoluut over eens. Aanvankelijk genoot ik enkel van het feit dat de
meiden ons nieuwe jaar zo vrolijk startte. Tot ik me de moeite nam om ook eens naar de tekst
te luisteren.
“Waar we ook wonen
We kijken naar dezelfde maan
Always united
Al onze dromen
Samen maken we ze waar
Zelfs met het kleinste
Kunnen we iets groots bereiken?
Ja, beste vriendschap brengt ons elke grens voorbij”

Ik ontdekte dat deze tekst voor meerdere werkelijkheden interpreteerbaar is. Waar we ook wonen
doet me herinneren aan het feit dat de meiden om de week in een ander huis wonen. Een plek met
andere mensen, gewoonten en gebruiken. Ik kan me niet eens voorstellen hoe het voor mij geweest
zou zijn als mijn vader en moeder onder twee verschillende daken woonden. De meiden daarentegen
bewegen flexibel mee op het ritme van ieder huishouden. Als ze er niet zijn kunnen we ze met
momenten heel erg missen. Als ik nu in de avond een blik naar buiten werp, weet ik dat we naar
dezelfde maan kijken.
In deze tijd met beperkte vrijheid dromen we met zijn vieren weleens over vervlogen tijden. De mooie
herinneringen die we reeds hebben gemaakt. De landen die we hebben bereisd. Maar we dromen
ook over de zomervakantie. Waar gaan we naartoe? Feit is, hoe lang het ook mag duren, uiteindelijk
gaan we het waarmaken!
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VERVOLG COLUMN
Tot het zover is experimenteren we erop los in de keuken. We eten gerechten uit, voor ons,
onontdekte werelddelen. We binden onze skeelers onder om te vallen op een knie. Zodra het buiten
begint te schemeren steken we de kaarsjes aan. We zoeken naar nieuwe films op Netflix om mee weg
te kruipen onder een deken, op de bank. We sturen liefdevolle woorden naar geliefden en bekenden,
om ze een hart onder de riem te steken. Soms lenen we de hond van vrienden om een boswandeling
mee te maken. Tegelijkertijd staat onze deur open voor Jan en alleman. Kinderen vliegen in en uit. Ze
lijken voor het overgrote deel geen gemis te hebben naar vroegere tijden. Een matras in de
woonkamer fungeert als turnmat. Wekelijks borrelen we met enkele vrienden. Het is de songtekst van
de meiden die nu tot me doordringt. We gaan dit jaar weer niet skiën. We gaan niet in onze
zelfgemaakte outfits met carnaval dansen op Beppie. Nee, ook dit jaar bereiken we met het kleinste
iets groots. We denken niet aan morgen of wat er komen gaat, maar genieten vandaag. Van de
vriendschappen die we samen opgebouwd hebben. We kennen daarbij geen grenzen, want we
stellen ons flexibel op en bewegen mee op de golven van vandaag. Golven van geluk!
En niet alleen vormen we als samengesteld gezin een eenheid. Ook als wereldbewoners
bevinden we ons allemaal in hetzelfde tijdperk. In de gang klinken twee
kinderlijke stemmen: “We zijn verbonden.” Slimme meiden hebben we toch!
Meer weten over Irma?

www.plusmama.nl
Instagram: @halloplusmama

"Ook dit jaar bereiken we met het
kleinste iets groots. We denken niet
aan morgen of wat er komen gaat,
maar genieten vandaag."
-IRMA

HUIS

IN

T

VELD-
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Wat is jouw echte
frustratie?
Angela van Dinther (36) heeft een eigen praktijk:

Daarnaast gaan er woorden als ‘ondankbaarheid’,

’Gelukkig jezelf’. In haar praktijk voor psycho-

‘verwend’ en meer door mijn hoofd. Ik voel me niet

dynamische therapie & coaching helpt ze veel

fijn. Ergens denk ik zelfs; was ik maar geen

stiefouders en samengestelde gezinnen

cadeautje met ze gaan kopen. NEE! STOP! Wat

verder op weg. Angela leidt een druk bestaan,

wordt er nu écht in mij geraakt? Wat gebeurt er

want naast haar eigen praktijk bestaat haar

nu echt? Dit gaat niet over de kinderen, maar over

samengestelde gezin uit 4 kinderen.

mezelf. Ah… daar is het weer, mijn gevoel dat ik het
niet goed genoeg doe. Dat wordt er op dat moment

Als stiefmoeder hoor je soms zinnen van je

in mij geraakt. Tijd voor mij om daarmee aan de

stiefkind(eren) die zorgen voor frustratie. Misschien

slag te gaan, in plaats van het te uiten als frustratie.

herken je het wel… Je hebt een uur lang je best
gedaan op die stapel pannenkoeken. En het eerste

Het gras is altijd groener…

wat je hoort als je die heerlijke stapel op tafel zet, is:

Je doet enorm je best, maar het lijkt aan de andere

“Bij mama eten we de pannenkoeken altijd

kant altijd beter te zijn. Soms lijkt het alsof niets wat

heel anders”. Zucht…

jij doet, kan tippen aan de andere ouder.
Herkenbaar?

Cadeautjes tijd!

Jaren geleden ging ik met mijn stiefzoontjes naar de

Maar wat gebeurt er eigenlijk bij jou?

winkel om een cadeautje voor ze te kopen. Zomaar,

De frustratie die jij voelt, komt enkel en alleen

omdat ze het verdienden en omdat ik gek op ze ben.

omdat er iets in jou wordt geraakt. Hoe makkelijk

Ik vind het overigens ontzettend leuk om cadeautjes

het ook is om de ‘schuld’ bij de kinderen of

te geven, maar wel in die mate dat de kinderen het

biologische ouders neer te leggen, er wordt iets in

ook echt kunnen blijven waarderen. Het is dus niet iets

jou geraakt. En alleen dáár kun je iets aan

wat ik wekelijks doe, daarom leek het me ook leuk om

veranderen.

dit samen met ze te doen.
Verandering zit in jezelf
Een gezellig uitje!

Op het moment dat jij aan de slag gaat met dat wat

We komen aan in de winkel en ik vertel ze dat ze een

in jou wordt geraakt, zul je merken dat dit soort

cadeautje mogen uitzoeken. “Oké.”, zeggen ze. Ergens

situaties en zinnen je veel minder gaan raken. Dat is

hoopte ik dat ze heel blij zouden zijn, dat ze iets uit

hard werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling,

mochten zoeken. Ik merk zelfs dat het me een

maar met een mooi resultaat. Uiteindelijk

beetje frustreet. Vervolgens staan we voor de grote

voel je jezelf relaxter en minder gefrustreerd of

schappen met speelgoed en kunnen ze niets vinden.

teleurgesteld. Dat klinkt fijn toch?

“Er zit toch vast wel iets leuks tussen?”, probeer ik
nog. “Hmmm, nee, we hebben dit allemaal al bij

De eerste stap voor jezelf

mama, want we mogen van haar altijd iets uitzoeken”.

Wees de volgende keer eens nieuwsgierig. Wat
gebeurt er bij jou en wat kun jij daarmee? Door

Ik doe het niet goed

alleen al bewustwording hierin te creëren, zul je al

Mijn hoofd draait op volle toeren. Ik doe mijn best om

merken dat jouw frustratie zakt. Erken wat er bij jou

iets leuks voor ze te doen, maar het lijkt niet echt

gebeurt. Erkenning is al een eerste mooie stap die je

gewaardeerd te worden.

kunt maken. En… doe dit vooral uit liefde voor jezelf!

Angela van Dinther.
@GELUKKIGJEZELF OP INSTAGRAM VOOR DAGELIJKS TIPS EN
OPDRACHTEN, OOK OVER STIEFOUDERSCHAP.

"De frustratie die jij voelt, komt enkel
en alleen omdat er iets in jou wordt
geraakt. Hoe makkelijk het ook is om
de ‘schuld’ bij de kinderen of
biologische ouders neer te leggen, er
wordt iets in jou geraakt. En alleen
dáár kun je iets aan veranderen."
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Mijn grootste verdriet
Maar als ik eerlijk ben naar mezelf en mijn omgeving,
dan had ik niks liever gewild dan zelf moeder worden.
Wetende dat ik een geweldige moeder zou zijn ,nu ik
dit deels kan zijn als bonusmoeder.
De reden dat ik nu de behoefte voel om dit te delen,
is omdat ik er onlangs weer onverwacht en keihard
mee geconfronteerd werd. Iemand die heel dichtbij
mij staat vertelde dat ze zwanger is. Ze vertelde
dat het (nog) niet in de planning lag om zwanger te

Mijn grootste verdriet is dat ik zelf nooit moeder
ben geworden. Ondanks dat ik vier keer zwanger ben

geweest. Naasten die ik vertelde over mijn
zwangerschap waren altijd heel blij voor me, maar
helaas heeft het niet zo mogen zijn. De laatste keer,
dat ik zwanger was, was in de zomer van 2019. Nog
niet zo lang geleden.
Helaas bleek bij de eerste echo, in september 2019,
dat het niet goed was en dit prille geluk, opnieuw
uitdraaide op een miskraam. Dit was, net als in 2010
met 3 miskramen vrij kort achter elkaar een hele
zware teleurstelling.
Nuchter als ik ben, wilde ik hier liever niet te lang

geworden en dat het gezien de anticonceptie die ze
gebruikte niet eens mogelijk was. Maar toch...
plotseling zwanger. Niet gepland maar wel gewenst.
Ze liet mij een foto zien van de eerste echo en we
hebben beiden gehuild. Een mix van blijdschap en
verdriet.

Echt, ik gun haar deze zwangerschap. Ik ben blij voor
haar en haar vriend, maar op dit soort momenten voel
ik ook mijn eigen verdriet. Ik heb er natuurlijk geen
‘zin’ en geen tijd voor om me verdrietig te voelen of
om het te verwerken enzo, maar daarmee houd ik
mezelf voor de gek. Ik laat mijn verdriet nu toe en het
mag er zijn! Ik ben blij dat ik er aan toe durf te geven.

bij stil staan: “Het leven gaat immers door en er

1 op de 5 vrouwen in Nederland krijgen gewenst of

zijn al genoeg kinderen op de wereld”

ongewenst geen kinderen. Ik hoor bij die minderheid
en ben ongewenst kinderloos. Mijn geluk hangt niet af

Bovendien heeft mijn vriend al twee kinderen uit zijn

van het hebben van een kind. Geluk zit in mezelf!

vorige relatie dus, vervul ik toch al een soort van

Alleen het feit dat het niet gelukt is, daar ben ik soms

moederrol? Het feit dat mijn partner het mij nog

verdrietig over en dat zal ik moeten accepteren.

gunde om ook moeder te worden, daar ben ik hem

Het schrijven van mijn verhaal helpt mij bij de

oprecht dankbaar voor. Dat neemt niemand ons meer

verwerking.

af. Ondanks dat ik een gelukkig en rijk mens ben,
komt het verdriet dat ik zelf geen moeder ben

Ik sta daarnaast open voor vrouwen die zich in mijn

geworden soms in één keer uit het niets naar boven.

verhaal herkennen en die hier net als ik hun

Het is toch een wens die niet in vervulling is gegaan.

eigen zoektocht in hebben. Neem dan ook vooral

Geloof mij dat ik, om het voor mijzelf goed te praten

contact op met mij, zodat we samen met onze

echt 1001 redenen kan bedenken waarom een kind

verhalen niet alleen elkaar, maar ook andere vrouwen

hebben of krijgen niet het ideaal is. Sterker nog hier

kunnen helpen.

ben ik inmiddels expert in geworden.
Liefs Liesbeth

"Betrek je kinderen (wanneer ze
oud genoeg zijn) bij het opstellen
van regels en reilen en zeilen in
huis. Geef ze de ruimte om mee te
denken en input te leveren,
zodat ze ervaren dat het een
gezamenlijk “stuk” mag worden."
-BIANCA

VAN

DER

LOO-
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Bianca van der Loo
Bespreken
Bianca van der Loo (39) is stiefgezin- en

Tijdens een van mijn consults met Sarah breng ik,

kindercoach van Praktijk Pure Happiness,

door middel van spelvorm, in kaart hoe Sarah het op

gevestigd in het Zuiden van het land te Limbricht.

beide adressen ervaart en ga hierover met haar in

Pure Happiness staat voor laagdrempelige,

gesprek. Zo bespreek ik met haar:

kortdurende en oplossingsgerichte

Hoe haar gezinssituatie eruit ziet.

hulpverlening gericht op volwassenen, jongeren,

Welke personen het belangrijkst zijn voor haar.

kinderen, families en relaties. Bianca heeft zich

Welke regels er worden gehanteerd. In welke

met name gespecialiseerd op het gebied van

regels kan ze zich vinden en in welke regels

scheidingen en samengestelde gezinnen. Voor

helemaal niet.

HALLO PLUSMAMA schrijft zij over wat ze mee-

Welke gevoelens bij haar worden aangewakkerd.

maakt in haar praktijk.

Waar haar behoeften en wensen liggen en of ze
zich gehoord voelt?

Sarah (12) is faalangstig en moeite om voor haar zelf

Ook leg ik Sarah dynamiek van een

op te komen. Haar ouders zijn gescheiden toen ze 6

samengesteld gezin uit en dat het schakelen van

jaar oud was . Sinds 4 jaar vormt papa een

een eenoudergezin naar een samengesteld gezin

samengesteld gezin. Haar moeder heeft sinds kort

zwaar voor haar kan aanvoelen. Ook vertel ik

ook een nieuwe vriend en hij is al vrij snel bij hun

haar, dat haar leeftijd hier ook invloed op heeft.

komen wonen. Sarah was gewend om, op de

Waarom had ze er vier jaar geleden bijvoorbeeld

momenten dat ze samen met mama was, een gezin

minder moeite mee, om die omschakeling te

te zijn.

maken?

Kwetsen

Met haar praat

Tijdens een van mijn gesprekken met Sarah geeft ze

Sarah geeft tijdens ons gesprek aan dat ze het heel

aan dat ze het moeilijk vindt dat mama nu een

fijn vindt dat ze haar verhaal kan vertellen zonder

vriend heeft, die voor haar gevoel nu ook iets te

dat iemand hier meteen iets van vindt en dat ik

zeggen heeft over haar en de regels in huis. Het

met haar praat in plaats van over haar.

maakt Sarah verdrietig dat de dingen die eerder wel
konden, zoals bijvoorbeeld bij mama in bed slapen,

Ruimte

nu niet meer mogelijk zijn. 0ok heeft ze het gevoel

Gaandeweg onze gesprekken beginnen er bij Sarah

dat mama snel boos op haar wordt. Zeker als ze

zelf oplossingen te ontstaan. Ook ontstaat er ruimte

hierover wat wil zeggen. Het laatste wat Sarah wil is

voor zaken die geen oplossing nodig hebben, maar

mama kwetsen.

vragen om wederzijds begrip. Dingen die voor Sarah
belangrijk zijn om bespreekbaar te maken met
mama leggen we samen vast. Dit zodat ze zich ook
verder kan ontplooien in het leren om voor zichzelf
op te komen.
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Fundament

Vanuit verschillende oogpunten, visie en behoeften
hebben we de nieuwe ontstane situatie in kaart
gebracht, waarin er ruimte was voor de gevoelens van
iedereen. Ik heb tussen Sarah en haar moeder weer
verbinding zien groeien in plaats van afbreken door
verwijten en onbegrip. Dit heeft een fundament
gelegd om vooral door communicatie samen te
groeien in de nieuwe situatie.
Sleutelwoord

Als kindercoach adviseer ik je als ouder om de
gevoelens van kinderen er te laten zijn!
Jij hebt als ouder, samen met je partner besloten een
relatie aan te gaan. Dit is geen eigen keuze van je
kind/pluskind geweest en het heeft dan ook tijd en
ruimte nodig om een band op te bouwen met de
plusouder/stiefbroers-zussen. Betrek je kinderen
(wanneer ze oud genoeg zijn), ook bij het opstellen
van regels en reilen en zeilen in huis. Wat is wenselijk,
wat niet, waar kan iedereen zich in vinden of juist
niet? Geef kinderen de ruimte om mee te denken
en input te leveren, zodat ze ervaren dat het een
gezamenlijk “stuk” mag worden. Laat communicatie
dan ook het sleutelwoord zijn!

Meer weten over Bianca?

www.pure-happiness-kindercoaching.nl

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

