Hulp voor uw kind na een scheiding
De gevolgen van een scheiding voor uw kind, daar heeft u vast goed over nagedacht.
Hoe ervaart uw kind de scheiding? Dat is vaak lastig om als ouder achter te komen.
Waarom? Uw kind is loyaal aan u. Hij/zij zal het lastig vinden om eerlijk antwoord te geven
op de vragen die u hem/haar stelt m.b.t. de scheiding. Ongeacht hoe de band is met uw
kind.
Wilt u uw kind de gelegenheid geven om vrijuit te kunnen praten over de scheiding?
U kunt uw kind helpen om de scheiding op een goede manier te verwerken door hem/haar
de kans te geven om met lotgenoten in contact te laten komen. Zo simpel kan het zijn!
Doordat lotgenoten met elkaar in gesprek gaan over hoe het voor hen is om op te groeien in
twee huizen met een papa en mama die niet meer samen in één huis wonen, krijgen
kinderen de gelegenheid om op een ontspannen manier de scheiding te verwerken.

Elk kind van gescheiden ouders doorloopt een rouwproces. Als uw denkt dat uw kind geen
emoties ervaart omdat hij/zij over doet komen als of hij/zij het niet erg vindt dat papa en
mama zijn gescheiden, dan heeft u het mis. Elk kind is loyaal aan papa en mama. Bij elke
wisseling moet het kind afscheid nemen van een ouder en zal ten alle tijden een gemis
ervaring opdoen. Een kind zal bewust of onbewust, rekening houden met de gevoelens van
zijn/haar ouder(s).
Praktische info:
KIES (Kind In Echtscheiding Situatie) Praatgroep: Preventief hulpprogramma voor kinderen
van 4-18 jaar.
Aantal bijeenkomsten: 8.
Duur bijeenkomst: 1 uur.
Aanmelden: Aanmeld formulier opvragen via hbousche@sc-mn.nl. Kinderen onder de 16
hebben toestemming nodig van beide ouders indien er sprake is van gezamenlijk gezag.
Start bijeenkomst: wordt bekend gemaakt nadat het aanmeldformulier bij ons binnen is.

Deelname aan de KIES praatgroep is kosteloos.
Locatie: Uitweg 9, Harmelen.
Van 14:00 – 15:00 praten we met kinderen in de leeftijd van 4 – 7 jaar, van 15:00 – 16:00
praten we met kinderen van 8 – 12 jaar en van 16:00 – 17:00 praten we met jongeren van
12 – 18 jaar.
Broertjes en zusjes zijn welkom om samen deel te nemen. Valt een kind net buiten de
leeftijd van de groep en is het wenselijk dat uw kind met zijn/haar broertjes in de groep
meedraait dan kan dat natuurlijk altijd in overleg.
Het programma wordt begeleid door Helen Bousché (Kinder coach en
Scheidingsbemiddelaar), kind van gescheiden ouders, 35 jaar,
getrouwd en moeder van 3 kinderen.
“Ik praat elke week met kinderen van gescheiden ouders en ik help
ouders als zij hebben besloten om te gaan scheiden bij het maken van
goede afspraken voor hun kinderen”.

Krista Gringhuis (Sociaal Pedagogisch Medewerker), kind van gescheiden
ouders, 27 jaar ondersteunt Helen tijdens de bijeenkomsten zodat Helen,
indien wenselijk kinderen ook één op één aandacht kan geven terwijl de
groep verder gaat met een activiteit.

Zodra het aanmeldformulier bij ons binnen is ontvangt u van ons daarvan een bevestiging. U
ontvangt vooraf informatie over de onderwerpen die wij met uw kind zullen gaan bespreken
en hoe u uw kind kunt voorbereiden op de bijeenkomsten. Ook geven wij nog wat praktische
tips over halen en brengen.
Achteraf krijgen de kinderen een eigen werkboekje mee zodat zij (indien wenselijk) de
werkbladen met u kunnen bespreken. U ontvangt van ons een evaluatie per mail zodat u van
ons nog tips meekrijgt in hoe u het beste kunt aansluiten bij uw kind.
Wenst u naast ondersteuning voor uw kind nog hulp voor u zelf en uw ex-partner m.b.t.
communicatie verbetering, evaluatie van het ouderschapsplan, herberekening
kinderalimentatie of iets dergelijks. Natuurlijk staat onze mediator Helen Bousché u dan ook
graag bij. U kunt dan rechtstreeks contact met Helen opnemen via de mail: hbousche@scmn.nl of bellen naar 06-14718531.
Kijk voor meer informatie op de website www.scheidingscentrum-middennederland.nl /
www.kiesvoorhetkind.nl

