
HOLLANDADA TÜM 
AYRILMIŞ EBEVEYNLER 
                   ICIN
Bu mektup ile size bizim nasıl hissettiğimizi bildirmek istiyoruz. 
Bizler, bu bir sene içinde, bir gün ebeveylerinin boşandıklarını 
duyan 70.000 çocuklarız. O gün bizim dünyamız çöküyor. Her 
şey güvenli ve tanıdık iken, aniden farklılaşıyor. Birçoğumuz 
başka bir okula taşınmak zorunda kalıyoruz ve yeni eşlerinize 
ve aşklarınıza alışmak zorunda kalıyoruz. Ve en kötü 
durumda, sizden birisini özlemek zorunda kalıyoruz. Ve bu 
gerçekten bizim canımızı acıtıyor.

Bizler hem annemizi hemde babamızı istiyoruz hayatımızda. 
Annemizin ve babamızın bizim nasıl büyüdüğümüzü görmelerini 
istiyoruz. Bu önemli iki kişinin (annemizin ve babamızın) bizi 
desteklemelerini ve okuldan güzel notlar aldığımızda bizimle 
gurur duymalarını istiyoruz. Aslında her derdimizi onlarla 
paylaşabilmek istiyoruz. Sınav yaptığımız vakit, ilk sırada 
oturmalarını ve aşk ile torunlarını kucaklamalarını istiyoruz. 

Bizim gizlice nekadar acı çektiğimizin farkındamısınız? 
Birbirinize soylemek istediklerinizi bize soylettiğinizde 
mesela. Birbiriniz hakkında soylediğiniz kötü sözleri dinlemek 
zorundayız. Bizlerin yanında, birbirinizi dışladığınız vakit 
mesela. Sizin aranızda seçim yapmak ve sizi sevmek nekadar 
zor oluyor böyle anlarda. Haftasonunu bir diğerinde güzel 
geçirdiğimiz söyleyemiyoruz, çünkü buna izin vermiyorsunuz 
bazen.

Î



©2016
www.villapinedo.com

Ikinizin arasında kalıyoruz, ikinizide cok sevdiğimiz halde. 
Kendimizi suçlu hissediyoruz diğer ebeveynde güzel 
vakit geçirdiğimizde. Kendimizi sorumlu hissediyoruz 
sizin mutluluğunuz için. Bir zaman sonra kendiniz mutlu 
oluyorsunuz. Ama bu bizim için bukadarda kolay olmuyor. 
Bazılarımız ömür boyu vicdan azabı çekebiliyoruz.

Bu yüzden size bir kaç şey sorabilir miyiz?

› Bize herhangi bir tarafı seçmeye mecbur birakmayin 
–› Bizim yanimizda kavga etmeyin 
–› Bize karşı birbiriniz hakkında kötü şeyler söylemeyin 
–› Yeni duruma alışmak için bize zaman verin 
–› Gerçekten bizim size soyleyeceklerimizi dinleyin 
–› Her iki tarafı sevmek için bize zaman tanıyın 
–› Unutmayınki, siz bizi evlat olarak kendiniz seçtiniz

Güvenli bir evin yeniden inşa ediliyormus gibi hissettiriyor sizin 
boşanmanız.. Duvarların yıkılması, yeni halıların serilmesi ve 
başka duvar kağıtlarının yapıştırılması gibi mesela. Ilk olarak, 
büyük bir karmaşa yaşıyoruz ama  sonra zaman ilerledikçe 
çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bize duvarları boyamak için 
izin verin ve görünüm hakkında ne düşündügümüzü bize sorun.

Böylece sizinle birlikte yeni bir ev inşa edebiliriz. Bu evin 
duvarlarında küçük çatlaklar olabilir, ama en azından sıcak 
bir ortam, guvenli ve sağlam bir ev inşa etmiş oluruz. Bizi 
kendi evimiz gibi hissettirecek bir ev. 
 
Anahtarı bir az önce size teslim ettik. 

Tüm gençlerin adına, Villa Pinedo.  
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