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VAN PAPA OF MAMA

Een brief, speciaal voor jou. Omdat je een rol speelt in ons leven, 
soms best een grote. Alles wat veilig en vertrouwd was, is door de 
scheiding ineens anders. En nu zijn papa en mama weer verliefd, 
alleen niet meer op elkaar. Aan dat idee moeten we vaak wennen. 
Daarom hebben we voor jou opgeschreven hoe je het makkelijker 
kunt maken voor ons. En daarmee ook voor jezelf. Want we snappen 
best dat het voor jou ook heel wat is: ons, die je er gratis bij krijgt.

Wil je ons daarom de tijd geven om te wennen aan de nieuwe 
situatie? En aan jou? Het doet ons namelijk pijn, wanneer ’s ochtends 
stoeien met papa niet meer kan, omdat jij naast hem ligt. Of als 
mama nieuwe huisregels heeft, omdat jij het zo’n bende vindt. En 
ineens moeten wij onze badkamer, onze sleutelbos en onze plek op de 
bank delen. Weet je hoeveel verdriet wij soms stiekem hebben, als 
ons huis niet meer als thuis voelt?

Veel van ons voelen zich gelukkig, als we zien dat jullie onze ouders 
blij maken. Papa en mama zijn namelijk heel belangrijk voor ons, 
ook wanneer we één van hen wat minder zien. Wil je daarom niet 
proberen hun rol over te nemen? Wat je wel kan doen is meejuichen 
vanaf de zijlijn, want juist die aanmoediging hebben we hard 
nodig. Probeer ons écht te leren kennen. Door te vragen naar 
wat wij willen en niet zomaar zelf dingen in te vullen. Laat ons 
bijvoorbeeld zelf bepalen hoe wij jou noemen. Want soms klinkt ‘stief’ 
te rot maar ‘ouder’ weer teveel. 
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Als onze ouders nu nog steeds ruzie maken of niet met elkaar 
praten, is het voor ons moeilijk om te laten merken dat we jou echt 
leuk vinden. Wij voelen ons daarin dan niet vrij. Wil je hier niet over 
oordelen? Onze boze buien zijn niet bedoeld als persoonlijke aanval. 
Wij zijn boos op de situatie en reageren dit soms ook af op jou. Wat 
je dan wel kan doen is naar ons luisteren, wanneer wij tussen de 
twee teams in staan waar wij zoveel van houden. 

Lieve (nieuwe) partner, er komen vast genoeg momenten waarop we 
ons aan je zullen ergeren. Jij vast ook aan ons. Maar maak je geen 
zorgen, dat hebben we bij onze ouders ook ;-).

Dus mogen we je een paar dingen vragen?

   Geef ons de tijd om aan je te wennen.
   Interesseer je écht voor ons.
    Doe af en toe wat leuks met ons, en gun ons ook tijd alleen met 

papa of mama. 
    Probeer onze vader of moeder niet te vervangen en sta open 

voor onze eigen band.
    Verander niet de huisregels, onze ouders hebben er namelijk 

al méér dan genoeg.
    Als onze ouders vervelend doen tegen elkaar, blijf dan 

alsjeblieft onpartijdig.
   Geef ons het gevoel dat we welkom zijn.

Een nieuwe liefde voelt als een wissel van ons vertrouwde team. 
Andere tenues, een nieuwe tactiek en eerst een paar flinke goals 
tegen. Maar wanneer je ons de tijd geeft om te kunnen wennen en 
ons echt ziet staan, zullen we vanzelf weer gaan scoren. Alleen 
duurt het soms even voordat we je in de basis opstellen. En over 
een paar jaar zijn we gewoon samen kampioen! 
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