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Op een dag zei mijn moeder het. ‘We gaan scheiden.’ Ik schrok. ‘Waarom?’ vroeg ik. Ik kreeg geen antwoord. Niet meteen. Ik was pas vijf. Nu, achteraf, snap ik het wel. Mijn vader en moeder waren niet meer gelukkig samen. Toen ze gingen trouwen, hoopten ze dat het voor altijd was. Maar het liep anders. We hadden een groot huis met een tuin. Maar daar konden we niet blijven. We gingen in twee huizen wonen, mijn zusje en ik. Gelukkig wonen papa en mama dicht bij elkaar, maar drie minuutjes lopen. Mijn ouders zijn altijd heel rustig gebleven. Ze hebben niet tegen elkaar geschreeuwd en zo. Dat is fi jn. Toch vind ik het soms nog wel moeilijk. Dat ik mijn ouders nooit meer tegelijk zie, bijvoorbeeld. En dat we nooit meer met z’n vieren zijn.

Het verhaal van Manal
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Zit je midden in de scheidingschaos en denk je dat het nooit 
meer goed komt thuis? Troost je: het went. ‘Na een tijdje 
wordt het steeds gewoner’, stelt Pinedo gerust. ‘In de meeste 

gevallen (jammer genoeg niet altijd) gaan ouders vanzelf minder 

ruzie maken. Ook raak je gewend aan het wisselen.’ ‘Klopt’, 
zegt Manal. ‘In het begin vond ik het allemaal lastig. Maar nu 
voelt het heel normaal. Ik kan zelfs genieten van de voordelen. 

Afgelopen zomer ben ik bijvoorbeeld twee keer op vakantie 
geweest. Met mijn vader naar Spanje. En met mama naar 
Marokko. Ik heb twee fi jne kamers en ik kan altijd even naar mijn 

vader of moeder lopen. Geloof me: het wordt vanzelf gewoon.’

Zit je midden in de scheidingschaos en denk je dat het nooit 

Villa Pinedo
Jarenlang praatte Marsha Pinedo als kindertherapeut met kinderen 

van gescheiden ouders. ‘Het viel me op dat ze zo wijs zijn’, zegt ze. 

‘Vaak veel wijzer dan hun vader en moeder!’ Zelf snapt Marsha de 

kinderen maar al te goed: ook haar ouders zijn gescheiden. Een paar 

jaar geleden begon ze met Villa Pinedo. Een organisatie waar ouders 

en kinderen advies kunnen krijgen én geven. 

Nieuwsgierig? Op www.villapinedo.nl vind je vlogs, tips en verhalen 

van andere kinderen. Er staat ook een open brief aan alle ouders op. 

Die kun je laten lezen aan je vader of moeder als je het lastig vindt 

om er zelf over te praten.
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Twee huizen, gedoe met agenda’s, 
nooit meer samen op vakantie… Als 

je ouders uit elkaar gaan, verandert 

er opeens van alles in je leven. Manal 

(11) uit Amsterdam weet er alles van. 

Samen met kindertherapeut Marsha 

Pinedo geeft ze tips. ‘Maak een mooi 

nieuw begin!’ Tekst Bouwien Jansen, 

foto Johannes Abeling

‘Tijdens een scheiding gebeurt er heel veel’, legt Marsha Pinedo uit. ‘Misschien maken je ouders ruzie of zijn ze verdrietig. Vaak moet je verhuizen. Of heeft je vader of moeder een nieuwe liefde. Het is belangrijk om daar niet alleen mee te blijven zitten. Neem iemand in vertrouwen. Deel je verhaal 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 getroost en met me gepraat. Dat was heel fi jn.’

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 fi jn 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.’

Zeggen je ouders onaardige dingen over elkaar waar 
jij bij bent? Heb je last van de wisseldagen? Bedenk 

‘Een scheiding is niet leuk’, zegt Manal. ‘Maar het 

helpt als je het zelf zo leuk mogelijk maakt. In onze 

nieuwe kamer bij mijn moeder hebben mijn zusje en ik 

bijvoorbeeld vlinderbehang op de muren gedaan. Ook 

mochten we nieuwe spulletjes uitzoeken. Dat was heel 

leuk. Het voelde echt als een mooi, nieuw begin.’

‘Een scheiding is niet leuk’, zegt Manal. ‘Maar het 

helpt als je het zelf zo leuk mogelijk maakt. In onze 

‘Als ouders uit elkaar gaan, hebben kinderen vaak het gevoel dat ze tussen hun vader en moeder moeten kiezen’, vertelt Pinedo. ‘Of dat ze iedereen tevreden moeten stellen. Ze wringen zich in bochten om te voorkomen dat er nóg meer ruzie of verdriet ontstaat. Ook voelen ze zich vaak schuldig. Dat is allemaal niet nodig! Als je ouders gaan scheiden, is dat hún beslissing. Jij hoeft al die taken niet op je te nemen. Het is iets tussen je ouders. Laat het ze dus maar lekker zelf oplossen!’

‘Als ouders uit elkaar gaan, hebben kinderen vaak het gevoel dat ze 


