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‘Tijdens een scheiding gebeu
rt er heel veel’,
legt Marsha Pinedo uit. ‘Missc
hien maken je
ouders ruzie of zijn ze verdri
etig. Vaak moet
je verhuizen. Of heeft je vader
of moeder een
nieuwe liefde. Het is belang
rijk om daar niet
alleen mee te blijven zitten.
Neem iemand
in vertrouwen. Deel je verhaa
l bijvoorbeeld
met een oom, een juf, een
vriend of vriendin.
Erover praten helpt echt.’
‘Ik moest huilen
toen we van het oude huis
naar mijn moeders
nieuwe plek gingen’, vertelt
Manal. ‘Toen
heeft mijn moeder me getroo
st en met me
gepraat. Dat was heel fijn.’

Het verhaal van Manal

Zeggen je ouders onaardige dingen over elkaar waar
jij bij bent? Heb je last van de wisseldagen? Bedenk
dan hoe jíj het wilt hebben en laat het je ouders weten.
‘Vaak weten vaders en moeders niet precies wat er
in hun kinderen omgaat’, zegt Marsha. ‘Je moet ze
daarom zelf vertellen wat jij wel en niet fijn vindt. Als
je dat niet hardop durft te zeggen, schrijf je het in een
brief. Zo van: ‘Willen jullie alsjeblieft geen onaardige
dingen meer tegen elkaar zeggen als ik erbij ben?’
Of: ‘Kunnen jullie me helpen met mijn spullen op de
wisseldagen?’ ‘Ik vergeet altijd wel iets als ik bij mijn
vader ben’, zegt Manal. ‘Een boek of een trui. Dat is
echt vervelend! Het zou handig zijn als iemand me
daarbij kon helpen.’
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Villa Pinedo
‘Als ouders uit elkaar
gaan, hebben kinderen
vaak het gevoel dat ze
tussen hun vader en
moeder moeten kieze
n’, vertelt Pinedo. ‘Of
ze iedereen tevreden
dat
moeten stellen. Ze wring
en zich in bochten om
te voorkomen dat er
nóg meer ruzie of verdr
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rs. Laat het ze dus maar
lekker zelf oplossen!’

Jarenlang praatte Marsha Pinedo als kindertherapeut met kinderen
ze.
van gescheiden ouders. ‘Het viel me op dat ze zo wijs zijn’, zegt
de
‘Vaak veel wijzer dan hun vader en moeder!’ Zelf snapt Marsha
paar
kinderen maar al te goed: ook haar ouders zijn gescheiden. Een
ouders
jaar geleden begon ze met Villa Pinedo. Een organisatie waar
en kinderen advies kunnen krijgen én geven.
verhalen
en
tips
vlogs,
je
Nieuwsgierig? Op www.villapinedo.nl vind

op.
van andere kinderen. Er staat ook een open brief aan alle ouders
vindt
Die kun je laten lezen aan je vader of moeder als je het lastig
om er zelf over te praten.

