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‘Nu lijkt alles waarschijnlijk heel ingewikkeld, maar na een tijdje gaat het echt beter’, stelt Pinedo gerust. ‘Scheiden is naar, maar op een dag voelt het normaal. Als je ouders ruzie blijven maken, wen je daar natuurlijk nooit aan. Maar het wisselen van huizen, je nieuwe leven: dat wordt allemaal steeds gewoner. Het kan fi jn zijn om dat af en toe te bedenken als je het zwaar hebt.’ ‘Twee jaar geleden dacht ik dat alles een disaster was’, lacht Yael. ‘Maar nu gaat het goed met me. Ik zie zelfs de voordelen van de scheiding. Als ik met één van mijn ouders ben, hebben we bijvoorbeeld echt tijd samen. Dat was vroeger anders. Bovendien heb ik stieffamilie gekregen. Extra personen in mijn leven die leuk en interessant zijn. Ook ben ik er sterker en volwassener door geworden. Dat hele scheiden is nu gewoon niet meer zo’n big deal.’
      

Villa Pinedo
‘Mijn vader praat negatief over mijn moeder. Wat moet ik nu doen?’ ‘Mijn ouders gaan scheiden. Ga ik nu verhuizen?’ ‘Ik mis mijn moeder als ik bij mijn vader ben en andersom.’ Als kindertherapeut kreeg Marsha Pinedo bijna elke dag zulke vragen. Ze herkende het maar al te goed, want haar ouders zijn zelf ook gescheiden. ‘Het viel me op dat jongeren zo wijs zijn. Veel wijzer vaak dan volwassenen. En dat veel ouders soms geen idee hebben wat er in hun kind omgaat.’ Daarom richtte ze een paar jaar geleden de stichting Villa Pinedo op. Via een forum, vlogs, blogs en workshops kunnen ouders en kinderen advies krijgen en geven. Op de site staat ook een open brief aan alle ouders. Die kun je aan je vader en moeder laten lezen als je het zelf moeilijk vindt om te praten. Op dit moment werken 222 kinderen en jongeren (14-26 jaar) met gescheiden ouders mee aan de site. Heb je gescheiden ouders? Wil jij ook schrijven over je eigen ervaringen? Of vlogs maken net als Yael? Kijk op www.villapinedo.nl

Het verhaal van Yael
‘Het was twee jaar geleden. Vlak voor de feestdagen. 

Toptiming dus, haha! Mijn ouders vroegen of we allemaal - mijn 

twee broertjes, mijn zusje en ik - even kwamen theedrinken. Ze 

keken heel serieus. Oh shit, slecht nieuws, dacht ik meteen. Is 

er iemand dood? vroeg mijn zusje. Maar dat was het niet. Ze 

gingen scheiden. Ik werd zó boos. Ik rende meteen naar boven 

om mijn beste vriendin te bellen. We hebben samen gehuild. Ik 

had het totaal niet zien aankomen. Dat nam ik mezelf kwalijk. 

Later hebben we er rustiger over gepraat. Mijn ouders vertelden 

dat wij, de kinderen, in hetzelfde huis zouden blijven wonen. Zij 

zouden allebei voor de helft van de week een eigen plek zoeken. 

‘Birdnesting’ noem je dat. Ik vind het heel fijn, want ik hoef niet 

steeds met mijn spullen te slepen. Toch werd mijn hele leven 

wel overhoop gegooid. Op school ging het in die tijd ook niet 

goed. Ik ben met een psycholoog gaan praten. Dat hielp heel 

erg. Ik heb hard gejankt daar. Inmiddels ben ik er best wel aan 

gewend. Mijn ouders hebben allebei een nieuwe partner 

gevonden. Ik vind ze allebei heel leuk. En ik heb stiefzusjes 

gekregen! Sommige dingen blijven lastig, maar op dit moment 

ben ik vooral blij met hoe het gaat.’

  

7days 12 VOOR BEGINNERS  24 november 2017

Jij kunt er nul komma niks aan doen. 
En tóch gooit het je hele leven over-
hoop. Elk jaar krijgen zo’n zeventig-
duizend jongeren en kinderen te 
horen dat hun ouders uit elkaar gaan. 
Yael (15) uit Amstelveen weet hoe het 
voelt. Samen met kindertherapeut 
Marsha Pinedo geeft ze zeven tips. 
‘Laat je ouders het lekker zelf 
oplossen!’ Tekst Bouwien Jansen, 
foto Johannes Abeling

  

‘Het is goed om te bedenken dat je niet de enige bent in deze situatie’, zegt Pinedo. ‘Dat dacht ik vroeger zelf altijd. Maar in elke klas heeft gemiddeld één op de vijf jongeren gescheiden ouders. Op onze site kun je je aanmelden voor een online buddy. Dan word je gekoppeld aan een jongere die het allemaal al heeft meegemaakt. Via een speciale app kun je hem of haar vragen stellen of delen waar je mee zit en krijg je tips.’

‘Als je ouders gaan scheiden, praten ze soms slecht over elkaar. Of ze maken ruzie’, vertelt Yael. ‘Bij mij was dat gelukkig niet zo, maar ik hoor het wel veel om me heen. Kinderen denken vaak dat ze dat moet oplossen. Maar dat is niet jouw taak!’ Daar is Pinedo het roerend mee eens: ‘Laat je ouders het lekker zelf regelen. Zij hebben er een zootje van gemaakt, niet jij. Het duurt een tijd voordat je dat echt hardop durft te zeggen. Veel kinderen hebben het gevoel dat ze dingen voor hun ouders moeten oplossen. Of ze wringen zich in bochten om geen ruzie te veroorzaken. Dat is niet nodig!’

‘Als je ouders uit elkaar gaan, heb je daar geen invloed 

op’, zegt Yael. ‘Je voelt je al snel de dupe van de 

situatie. Wat dan heel goed helpt, is aan je ouders 

vertellen wat je wel en niet fi jn vindt. Een tijdje geleden 

ging mijn moeder bijvoorbeeld steeds weg op het moment 

dat ik uit school kwam. Daar heb ik wat van gezegd. Ik 

miste haar. Toen heeft ze haar schema aan mijn rooster 

aangepast.’ ‘Geef je grenzen aan bij je ouders’, zegt ook 

Pinedo. ‘Als je dat niet zo direct durft te zeggen, kun je 

het ook in een brief zetten. Zo van: Zeg alsjeblieft gewoon 

hallo tegen elkaar als jullie elkaar zien. Of: Praat niet 

negatief over de ander waar ik bij ben.’

‘Ik ben niet zo’n huiler’, vertelt Yael. ‘Maar tijdens de 

scheiding heb ik heel veel gejankt. Ook ben ik heel erg 

boos geworden op mijn ouders. Dat was zó goed! Die 

emoties moeten eruit. Als je het opkropt, gaat het pas 

echt fout. Dan ontplof je op een dag.’

‘Het is best een chaos als je ouders uit 

elkaar zijn’, zegt Yael. ‘Zorg er daarom voor 

dat je duidelijk weet wanneer je met wie 

bent. Dat geeft mij rust. Wij hebben een 

gezinsagenda op de keukentafel liggen. 

Anderen hangen iets op de koelkast. Het 

maakt niet zoveel uit, als je maar weet 

waar je aan toe bent.’ ‘Klopt’, zegt Pinedo. 

‘Maak briefjes, lijstjes, schrijf alles op een 

planbord, of spreek met je ouders af dat ze 

jouw spullen in een krat doen als je van 

huis wisselt. Vooral voor middelbare 

scholieren is het heel ingewikkeld om  

ervoor te zorgen dat al die boeken op het 

juiste moment op het goede adres zijn.’

‘Na een scheiding verandert er veel in je leven’, zegt 
therapeut Marsha Pinedo. ‘Soms moet je in twee huizen gaan wonen. Misschien zie je één van je ouders niet 
meer, of veel minder. Je gaat waarschijnlijk nooit meer samen op vakantie. Soms maken ouders constant ruzie. Veel jongeren denken dat dat normaal is en houden hun mond erover. Ondertussen hebben ze wel last van allerlei dingen. Zoek daarom iemand die je vertrouwt. Een leraar, een vriend, een tante. Blijf er niet alleen mee zitten.’ Yael: ‘Toen ik me superklote voelde, hielp praten met mijn 
vrienden het allerbeste. Ze hebben meegedacht en 
meegehuild. Dat heeft zoveel geholpen! Als je er echt 
moeite mee hebt, kun je naar een psycholoog. Dat heb ik ook een tijdje gedaan.’


