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Dat je het nu aan het lezen bent betekent waarschijnlijk dat je bent gescheiden of er over 
denkt om te gaan scheiden. Je wil dat je kinderen hier zo min mogelijk de dupe van zijn en wil 
er alles doen om te voorkomen dat zij schade ondervinden door de scheiding.

In dit e-book krijg je handvaten om zo goed mogelijk met de scheiding om te gaan. De tips en 
eye-openers gaan jou helpen om op een positieve manier vorm te geven aan je veranderende 
leven.  

Wanneer je deze vijf gouden tips goed toepast zal het zeker 
ook je kinderen blij maken! Daar ben ik van overtuigd! 

Je leert het meeste door te doen. Dan pas ontstaan echt nieuwe inzichten die je kan 
toepassen. Daarom heb ik oefeningen opgenomen in dit e-book.

Aan het einde van ieder hoofdstuk staan invuloefeningen. Neem de tijd om deze vragen tot je 
door te laten dringen, in te vullen en uit te voeren en leg het e-book in de tussentijd ook echt 
even weg.  

Ik wens je veel plezier en veel inzichten toe, 
bij het lezen van dit boek en het doen van de oefeningen.

Liefs van 
Manon Ende

www.stoere-stappen.nl/winkel
manon@stoere-stappen.nl 

Leuk dat je dit e-book
 hebt gedownload!

https://stoere-stappen.nl/
https://stoere-stappen.nl/
mailto:manon%40stoere-stappen.nl?subject=


3 .  Tip 1 Stop met zorgen maken Begin met plannen maken

Gouden tip 1 
Stop met zorgen maken Begin met plannen maken

Grote kans dat je je zorgen maakt. Over hoe je het alleen gaat redden, hoe je financieel 
het hoofd boven water kan houden, hoe de toekomst er uit ziet. Je maakt je zorgen  over 
de gevolgen van de scheiding voor je kind en misschien nog wel meer…
Wanneer je je veel zorgen maakt, belemmert dit je om in actie te komen. Je blijft maar 
piekeren en denken.. maar maakt geen stappen vooruit. Dit kan verlammend werken en
voor je het weet worden je zorgen en negatieve gedachten groter en groter.

Ik help je graag om in actie te komen:

Stop met zorgen maken, begin met plannen maken.

Ik weet dat dit makkelijker is gezegd dan gedaan....
Het is in de praktijk heel moeilijk om te stoppen met zorgen maken. Dat je dit doet is 
logisch, maar probeer met de zorgen aan de ene kant een bruggetje over te gaan naar de 
andere kant. Probeer een stap te zetten en over je zorgen heen te kijken. Maak plannen 
over hoe je je toekomst vorm wil geven en ga bouwen aan een stevig fundament. De basis
voor jouw gezin. 

Van zorgen maken over, naar zorgen voor!

In de volgende hoofdstukken behandel ik daarom de belangrijkste thema’s na je 
scheiding. Deze gaan over jezelf, je ex-partner, je kind en je omgeving. 

Zorgen maken is de verkeerde kant op fantaseren



4 .  Tip 2 Zorg goed voor jezelf

Gouden tip 2 
Zorg goed voor jezelf

De scheiding zorgt vaak voor (nieuwe) problemen, waar het gezin in deze periode minder goed 
tegenop gewassen is. Dit is een periode waarin kinderen extra aandacht en steun nodig hebben, 
terwijl je als ouder in beslag wordt genomen door je eigen emotionele problemen. 
Juist in een periode waarin je kinderen meer tijd met jou of de andere ouder zou moeten 
doorbrengen, heb je misschien minder tijd, aandacht en geduld vanwege je werkschema of 
geregel rondom de verhuizing.   

Kinderen hebben een grotere behoefte aan geborgenheid, stabiliteit en de gewone gang van 
zaken, terwijl het hele gezin juist tot nieuwe omstandigheden gedwongen wordt.

Ook voor jou verandert er enorm veel na de scheiding. Waar je je leven voorheen met je ex-
partner deelde, ben je nu alleenstaand of samen met een nieuwe partner. Door een scheiding 
wordt je letterlijk en figuurlijk op je eigen benen gezet. Waar je eerst samen zorg droeg voor de 
kinderen en het huis(houden), sta je er nu meer alleen voor. Deze veranderingen kunnen zorgen 
voor stress en onrust. Want hoe hou je alle ballen in de lucht?  

De tip die ik hierover geef is heel kort en krachtig; 
Zorg goed voor jezelf! 

Maar hoe duidelijk deze tip ook is, voor veel ouders is het een van de moeilijkste om ook echt 
toe te passen.

Oefening:
Neem een rustig moment voor jezelf en bedenk wat jij nodig hebt.. Wat heb jij nodig om je 
staande te houden in deze turbulente periode.

Wat heb ik nodig?
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Oefening:
Ontdek wat jij graag doet. 
Stel jezelf de vraag ‚wat vind ik leuk om te doen en wat geeft me energie?  
Met een tijdschrift in bad? Sporten? Schilderen? Koffie drinken bij een vriend(in)? 
Een rondje rijden op de motor? Een nieuw recept uitproberen?

Wat geeft me energie?

Soms weet je niet meer wat je leuk vind om te doen en ben je het helemaal kwijt. Als je 
het moeilijk vind om iets te bedenken kan het helpen om te denken aan vroeger. Wat vond 
je als kind leuk om te doen? Wat deed je graag in de puberteit of toen je net op jezelf 
woonde? Dit helpt soms om opnieuw te ontdekken wat je energie geeft! 

Natuurlijk kost het opvoeden van je kinderen veel tijd. Een groot deel van je leven, week- 
en dagindeling staat in het teken van je kinderen. Probeer hiernaast echter ook aan je
eigen behoeftes te denken en me-time in te plannen. 

Je weet nu wat jouw energie geeft en waar jij van oplaadt. Neem nu de stappen om dit ook 
daadwerkelijk te gaan doen. Pak nu direct je agenda er bij en plan deze week een moment
voor jezelf in. Wellicht heb je hulp van anderen nodig om een afspraak met jezelf te 
kunnen inplannen. 

Schroom niet om dit te vragen.
Je verdient het!
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Maak tijd vrij voor jezelf, plan dit eventueel als afspraak in je agenda. Doe wat je leuk vindt, 
zonder dat je kinderen er bij zijn. Gewoon even iets voor jezelf. Een half uurtje per dag of
een vaste avond in de week kan genoeg zijn om je weer energiek te voelen, zodat je er weer 
tegenaan kunt.

                           

Als je goed voor jezelf zorgt ben je rustiger & geduldiger 
wanneer je kind je nodig heeft.

Vaak kost een scheiding heel veel energie en hebben kinderen hun ouders meer dan ooit 
nodig. Dit is dus het moment waarop het belangrijk is om je energie op te laden en tijd voor 
jezelf te nemen, zodat je daarna gericht tijd kunt hebben voor je kind.

Probeer de balans 
te vinden!

Opvoeden is echt 

makkelijker 

wanneer je deze tijd 

voor jezelf maakt. 



7 .  Tip 3 Positief contact met de andere ouder

Gouden tip 3 
Zorg voor positief contact met de andere ouder

Jullie handtekening is gezet, officieel gescheiden, jullie zijn uit elkaar, van elkaar af, het is 
klaar over en uit! …Of toch niet?

Besef dat wanneer je samen kinderen hebt, jullie altijd aan elkaar verbonden zullen blijven. 
Veel ouders hebben de neiging om bij een scheiding een grote streep te zetten door 
alles wat zij samen deelden. Hier een belangrijke eye-opener die ik niet vaak genoeg kan 
benadrukken;

 Jullie zijn nu geen partners meer van elkaar, maar jullie 
blijven nog altijd samen ouders van jullie kind!

Er is dus een streep gekomen door het partnerschap wat jullie met elkaar deelden, maar 
geen streep door het gezamenlijke ouderschap. Of je het nou wil of niet… je expartner zal 
altijd de andere ouder van je kind blijven. Je kind heeft immers een vader en een moeder. 
En die zijn allebei even belangrijk voor je kind!  

Kinderen hebben enorme voelsprieten en voelen feilloos aan hoe je over de ander denkt. 
Ook jouw kind pikt kleine signalen zoals je stemgebruik, een blik of zucht op. Wanneer het 
signaal wat jij afgeeft een negatief oordeel over de andere ouder bevat, doet dit keer op 
keer pijn bij je kind.

Zolang je kind leeft hebben jij en de andere ouder een belangrijke rol in zijn leven. Jullie 
delen belangrijke momenten in het leven van je kind en zullen nog regelmatig met elkaar 
moeten overleggen. Het is dus erg belangrijk om te werken aan je houding ten opzichte 
van de andere ouder.  

Zorg voor positief contact met de andere ouder.
Maak geen ruzie!

Waarschuwing!
Dit is waarschijnlijk de moeilijkste tip 
om toe te passen. Toch is dit ook de 
belangrijkste voor de kinderen. 
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Oefening:

Hoe wil ik met mijn ex-partner/andere ouder omgaan?

Goedzo, ga door!

Ik weet het… Het is ongetwijfeld moeilijk om op een positieve manier vorm te geven aan 
jullie ouderschap na de scheiding. Jullie zijn niet voor niets uit elkaar gegaan.

Daarnaast maken onvrede of de pijn van de scheiding het extra moeilijk om respectvol en 
zonder oordeel met elkaar om te gaan. 

Zet je hier echter wel keihard voor in.
Dit maakt direct verschil voor je kinderen!

Geen partners 

& wel samen 

ouders
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Oefening:

Hoe wil ik dat mijn ex-partner/de andere ouder met mij om gaat?

Leg nu beide lijstjes eens naast elkaar. Zijn er verschillen?
Ga voor de beste haalbare omgangsvorm met elkaar. 

Ga jij met de ander om zoals je wil dat de ander met jou omgaat? 

Lukt het (nog) niet om samen vorm te geven aan het ouderschap? Zorg dan in ieder geval 
dat je respectvol met de ander omgaat. Vind je het moeilijk om respectvol naar de ander te 
zijn, zorg dan in ieder geval dat je geen negatief oordeel over de ander uit bij je kinderen…

Geef je ex-partner de website www.stoere-stappen.nl of 
de link naar dit e-book. Zodat de ander ook gebruik kan 
maken van alle tips en inzichten en jullie er samen het 
best voor kunnen zorgen dat jullie kind weer gaat stralen.

Extra tip!
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Het is niet makkelijk om een stapje achteruit te doen en je 
ex-partner net zo te zien als je kinderen dat doen..

Mama blijft mama, en papa blijft papa.

Je kind heeft -net als altijd- liefde, steun en aandacht van jullie allebei nodig. Jij en je 
partner houden niet meer van elkaar, maar jullie kind houdt nog net zo veel van jullie als
altijd. De relatie tussen je kind en de andere ouder is iets persoonlijks en heeft niets te 
maken met de relatie die jij met je kind hebt. Voor je kind is de relatie met mama net
zo belangrijk als de relatie met papa! 

Doe daarom oprecht je best om eerlijk en serieus jouw relatie met de andere ouder en de 
relatie van de andere ouder en je kind goed te houden. Ouders die dit kunnen geven hun 
kind het grootste cadeau. Echt waar!

Oefening:
Neem de manier waarop jij met de andere ouder omgaat eens kritisch 
en eerlijk onder de loep. 

Waar kan ik zelf in verbeteren?

Bedenk nu hoe je dit kan doen en pas dit direct toe! 
Je zal zien dat je kind hier op reageert. 

Vooral als je het volhoudt!



1 1 .  Tip 4 Maak tijd en aandacht vrij

Gouden tip 4 
Zorg voor contact met je kind;Maak tijd en aandacht vrij

Een scheiding meemaken is 
een enorm heftige en ingrijpende gebeurtenis. 

Voor volwassenen, maar zeker ook - en misschien nog wel meer- in de kinderjaren. 
Kinderen komen in een rouwproces en hebben hun beide ouders harder nodig dan ooit. 

Terwijl die meestal juist in beslag worden genomen door hun eigen emoties. Waar de ene 
ouder letterlijk afwezig is en ergens anders woont, is de andere ouder vaak emotioneel 
afwezig.

Bijna alle kinderen die ik tegenkom in mijn praktijk, worstelen met hun gevoelens en hun 
loyaliteit naar ouders. Zij willen hun ouders geen pijn of verdriet doen en durven daarom
regelmatig niet tegen hen te zeggen hoe het gaat. Je kind kan zich heel alleen voelen met 
zijn emoties en onbeantwoorde vragen.  

Het blijkt dus dat kinderen niet alles zeggen...
Hoe weet je nou wat er in jouw kind om gaat?

Veel kinderen geven aan dat zij graag iets met papa of mama alleen willen doen. Het is 
belangrijk dat je bewust tijd en aandacht voor je kind vrij maakt. Creëer de ruimte waarin je
kind vrij is om te vertellen wat er in hem om gaat. 

Weet dat je (kind) veel kan leren van een scheiding. Je wilt vast niet dat je kind leert dat 
mannen niet deugen, volwassenen niet te vertrouwen zijn etc. Liever leer je je kind lessen 
over eerlijkheid, respect, doorzettingsvermogen… 

Vraag jezelf af wat je je kind wil meegeven 
en investeer hierin. Jij bent zijn grootste 
voorbeeld! Welke lessen leer jij je kind?
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Oefening:
Vul het volgende lijstje in om meer inzicht te krijgen in wat
jij belangrijk vind om mee te geven aan je kind.

Wat wil ik mijn kind meegeven

Ouders die de communicatielijnen met hun kind open houden en weten wat er in hun kind 
omgaat verhogen dubbel en dwars de kans op een gelukkig leven voor hun kinderen.

Door steun te bieden, schep je een klimaat waarin je kind over moeilijke onderwerpen praat.
Zo help je je kinderen om de scheiding te verwerken en om te gaan met alle moeilijkheden 
rondom de nieuwe situatie. 
Kinderen van gescheiden ouders hebben meer kans op problemen zoals vroegtijdig school 
verlaten, overmatig alcohol- of drugsgebruik, of moeizame relaties.

De ouders die hun kind steunen maken de kans een stuk kleiner dat onopgeloste kwesties, 
die met de scheiding te maken hebben, in de toekomst problemen geven.

Door goed contact te houden met je kind vermijd je 
stress als gevolg van misverstanden, het in zichzelf 
gekeerd raken en het verlies van contact met elkaar.
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Oefening:
Wat heeft mijn kind nodig?

Waaraan zie je dat? 

Hoe merk je dat? 

En wat zegt je kind zelf?

Oefening.
Manieren waarop ik mijn kind ga steunen:
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Gouden tip 5 
Zorg voor hulp uit je omgeving:Je hoeft het niet alleen te doen

Staande blijven in deze turbulente periode vol veranderingen. En dan ook nog zorgen voor 
jezelf, positief contact met de andere ouder en je kind…

Dat is hard werken! Het is, al met al, heel veel wat er allemaal in jullie leven verandert en dit 
vraagt veel energie en tijd van jou als ouder. En het loopt ook nog eens allemaal door elkaar.
Dat maakt het ingewikkeld, soms zwaar en moeilijk.

De vijfde tip die ik je geef is daarom ook een hele belangrijke; 
Vraag hulp van anderen - je hoeft het niet alleen te doen. 

Het is belangrijk om in moeilijkere periodes steun te vragen van mensen uit je omgeving. 
Het is nodig dat je zelf je hart kan luchten, zoek daarom steun bij vertrouwde personen. 
Als je je verhaal kan delen dan lucht dat enorm op en kun je er daarna weer beter tegen aan. 
Het is daarnaast ook fijn om er even uit te zijn, dit geeft je wat afstand zodat je daarna de 
situatie weer kan relativeren.

Vraag om praktische hulp; bijvoorbeeld aan de buurvrouw of de babyfoon bij haar mag staan 
als je kinderen op bed liggen, zodat jij even een rondje kunt hardlopen. Daarnaast zijn er 
tegenwoordig veel (online) lotgenoten groepen te vinden. Het kan fijn zijn om hier je verhaal 
te delen, om tips te vragen en herkenning te vinden in het lezen van verhalen van anderen.

Oefening:
Ga na waar je hulp bij kunt gebruiken. Zowel emotioneel als praktisch. 
Je hebt wellicht te maken met (nieuwe) en extra taken, die je voorheen 
niet deed. Denk bijvoorbeeld aan het plakken van je fietsband.

Waar kan ik hulp bij gebruiken? 
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Je moet het wel zelf doen,
maar je hoeft het niet alleen te doen 

Oefening:
Ga na wie je in je netwerk van familie, vrienden en kennissen om 
hulp kunt vragen.

Wie ga ik om hulp vagen?

Hulp vragen dus. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Grootouders, vrienden 
en buren kunnen bijdragen aan het in stand houden van de regelmaat en de veiligheid van 
het dagelijkse leven. Dit is heel fijn voor kinderen!

Daarnaast is het ook voor hen fijn als zij ervaren dat zij niet alleen zijn. Hoe vaak scheiding 
tegenwoordig ook voorkomt, veel kinderen van gescheiden ouders voelen zich anders dan
andere kinderen en ervaren regelmatig dat zij de enigste zijn…

Maak daarom hulp en een neutrale en onafhankelijke plek voor je kinderen mogelijk. Het is 
belangrijk dat er een plek is waar zij hun eigen verhaal kwijt kunnen zonder dat zij daar
iemand mee kwetsen of rekening hoeven te houden met hun loyaliteit gevoelens. Denk 
bijvoorbeeld aan een leraar, moeder van een vriend(in) of een KIES- of kindercoach.

Door je kind de begeleiding te geven van een kindercoach geef je je kind recht op een 
eigen plek en verwerking van de scheiding. Bovendien ontlast je jezelf.

Dit komt een gezonde ontwikkeling 
ten goede en voorkomt onnodige problemen.
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Ben je benieuwd wie dit e-book geschreven heeft?
Mijn naam is Manon Ende; pedagoog, kindercoach, docent en spelontwikkelaar.

Het is mijn passie om kinderen te begeleiden tijdens hun ontwikkeling, met name op
moeilijkere momenten waarop het even niet vanzelf gaat. Ik heb een positieve benadering en 
ga uit van de mogelijkheden en eigen kracht van kinderen. Ik vind het bijzonder om kinderen 
spelenderwijs te helpen om hun problemen op te lossen, zodat dit niet verder stapelt of
in de weg staat tijdens de ontwikkeling. 

Ik ga op zoek naar verschillende ingangen en oplossingen en heb hierbij oog voor kleine
stapjes. Het leren van nieuwe vaardigheden en vergroten van het zelfvertrouwen van 
kinderen vind ik fantastisch werk wat ik elke dag met veel plezier doe!

Daarnaast vind ik het ontzettend waardevol om ouders te inspireren om op een positieve 
manier om te gaan met het gedrag, de emoties en vragen van hun kinderen. Zodat ook zij op 
een positieve en zelfverzekerde manier vorm kunnen geven aan het (veranderende) leven 
van hun kinderen.

Toen ik 16 jaar was zijn mijn ouders gescheiden...
Dit heeft een grote invloed gehad op wie ik nu ben. 

Toentertijd dacht ik:
“Als de mensen op wie ik mijn hele leven lang het meest vertrouwde, mijn ouders, niet zijn te 
vertrouwen.. dan is helemaal niemand te vertrouwen.”

Ik voelde me bijvoorbeeld gekwetst. Ik ging bij alles twijfelen en geloofde niks meer. Ik wist 
niet wat wel of wat niet waar was. Ik bouwde een muur op, om me te beschermen. Zodat dit 
me niet nog een keer zou gebeuren.  

Ik deed alsof er niets met me aan de hand was, net zoals de meeste kinderen van gescheiden 
ouders doen. Enige tijd later liep ik echter helemaal vast. Ik kwam erachter dat ik die muur
weer moest afbreken als ik weer gelukkig wilde worden. 

DAT WAREN DE 
5 GOUDEN TIPS

https://stoere-stappen.nl/
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Hiervoor moest ik de controle loslaten en mezelf weer kwetsbaar opstellen. Hoe eng ik dit 
toen ook vond en hoe moeilijk dit soms ook was, ik ben dit aangegaan. Ik heb mijn gevoelens 
van schaamte, verdriet, boosheid, teleurstelling gevoeld en geuit.

Ik heb me weer kwetsbaar op durven stellen 
en open kunnen stellen voor de liefde van anderen. 

Het is me gelukt om de draad weer op te pakken, 
ik heb geleerd om te gaan met de nieuwe situatie en 

het verlies een plek gegeven. 

Dat zijn mijn persoonlijke Stoere Stappen geweest.

Het is mijn missie om anderen te begeleiden bij het zetten van Stoere Stappen in hun leven.
Ik besloot om na mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening, een opleiding tot KIES-
coach en kindercoach te gaan volgen. 

Ik zie dagelijks hoe waardevol het is om een tijdje met deze kinderen en hun ouders te 
kunnen meelopen. Het is zo fijn voor kinderen om hun gevoelens en ervaringen met elkaar te
delen. In de afgelopen jaren heb ik met liefde, aandacht en plezier veel verschillende 
gezinnen mogen begeleiden.

Om nog veel meer ouders en kinderen te kunnen helpen heb ik krachtige producten 
gemaakt, die jullie helpen tijdens en na de scheiding;

Goed Gesprek & Krachtvriendjes

Ik inspireer je graag om de betrokken ouder te zijn die je kind verdient en te zorgen dat je 
kind de steun krijgt die hij of zij nodig heeft! Daarom krijg je bij aankoop van Goed Gesprek 
en Krachtvriendjes ook toegang tot een online omgeving boordevol extra tip’s.

Ik help jou en je kind graag!

https://stoere-stappen.nl/
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Goed Gesprek
Deze uitnodigende vragenkaartjes helpen kinderen en ouders 
op een ontspannen en speelse manier contact te hebben over 
de scheiding. Ook voor professionals is dit een fijn hulpmiddel 
om mee te werken. Dankzij de vragenkaartjes kunnen kinderen 
gemakkelijker vertellen wat er in hen omgaat en krijgen zij de 
mogelijkheid om hun gevoelens en gedachten te delen.

De vragen zorgen voor verbinding met zichzelf en van daaruit het contact met de ander. Kinderen 
verwerken de scheiding hierdoor gemakkelijker en leren omgaan met alle veranderingen. 
Wanneer de kaartjes actief gebruikt worden zullen zij zich gezien, gehoord en gesteund voelen. 
Dat is heel belangrijk en waardevol, juist in een moeilijke periode. Kinderen ervaren meer 
ontspanning en zelfvertrouwen, wanneer hun verhaal er helemaal mag zijn. Dit gun ik ieder kind.
   

Krachtvriendjes
De Krachtvriendjes helpen kinderen bij het omgaan met de scheiding.

De krachtvriendjes zijn speciale vriendjes voor kinderen van 
gescheiden ouders. Op elk kaartje staat een van de krachtvriendjes 
met een bekrachtigende boodschap of tip welke kinderen helpt 
tijdens en na de scheiding. Kinderen ervaren hierdoor een gevoel 
van steun, herkenning en erkenning. Ook helpt het hen om bewust 
te worden van hun eigen kracht, wensen en mogelijkheden. 

De kaartjes zijn een fijn hulpmiddel voor ouders en professionals om kinderen die een scheiding 
meemaken een extra steuntje in de rug te geven. Met behulp van deze krachtvriendjes geef 
je kinderen een belangrijke en positieve boodschap mee. Kinderen krijgen meer vertrouwen 
in zichzelf en de situatie dankzij de liefdevolle boodschappen van de krachtvriendjes. De 
krachtvriendjes delen wijsheid vanuit hun hart en zorgen ervoor dat ieder kind weer lacht.

Je kunt meer lezen en jouw bestelling plaatsen op 
www.stoere-stappen.nl/winkel

Mailen kan naar 
manon@stoere-stappen.nl 

https://stoere-stappen.nl/
https://stoere-stappen.nl/product/combinatiepakket-goed-gesprek-krachtvriendjes-stoere-stappen/
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Ik werk graag met de kaarten uit Goed Gesprek en Krachtvriendjes. Ik ervaar steeds weer hoe mooi deze kaartjes werken bij 
kinderen van gescheiden ouders. Kinderen gaan open en durven echt te vertellen over de scheiding en halen veel kracht en 
vertrouwen uit de kaartjes. De kaartjes zijn nog mooier dan ik had verwacht. De liefde die er in is gestoken springt er vanaf. 
Dankjewel lieve Manon Ende van Stoere Stappen!
Danielle van den Burg, Kindercoach bij Hartenwijs coaching en training

Voor elk pareltje van kind dat de scheiding van de ouders best wel moeilijk vind. 
Voor elk stukje verscheurd moeder- of vaderhart die iets anders voor het kind voor ogen had.

Hanne

Ik heb de Krachtvriendjes samen met mijn ex-man aan onze zoon gegeven toen we gingen verhuizen. 
Ik wil dat hij weet dat we er altijd voor hem zullen zijn en dat hij bij ons terecht kan met al zijn vragen en zorgen. 
Krachtvriendjes zit vol met mooie teksten en wensen die ik heel graag aan mijn zoon mee geef. 
Ik zie dat het hem helpt om dit soort zinnen vaker te horen en te lezen.
Jolien, moeder van een zoon van 8.

Af en toe pak ik een kaartje uit de stapel Krachtvriendjes.  Ik vind het fijn om te lezen, 
ik voel me dan rustiger worden van binnen. Als ik me verdrietig voel dan helpt het om naar de vrolijke plaatjes te kijken. 

Ook heb ik geleerd dat ik alles mag zeggen en vragen, dat wist ik niet en durfde ik eerst niet zo goed. Nu wel.
Jet, 10 jaar.

Mijn dochters vonden het eerst heel moeilijk om over de scheiding te praten. Ik vroeg me vaak af wat er in hun koppie omging. 
Met de gesprekskaartjes uit Goed Gesprek lukt het ons vaker om een fijn gesprekje te hebben samen en weet ik beter wat 
er bij hen speelt. Ik merk dat de meiden het makkelijker vinden om antwoord te geven van een kaartje, dan wanneer ik het 
rechtstreeks vraag.
Meike, moeder van twee dochters.

Ik vond praten over de scheiding eerst echt heel moeilijk. 
Dit wilde ik nooit. Nu doen we gewoon elke dag een kaartje, dat helpt. 

Het lucht op om er over te kunnen praten. Ik vind het heel fijn zo. Papa en mama helpen me er bij.
Evi, meisje van 9 jaar.

Dit zijn ervaringen waar ik trots op ben. Jij en je kind kunnen ook deze positieve resultaten bereiken. 
Ik hoop oprecht dat dit e-book je een stukje op weg heeft geholpen om ook Stoere Stappen te zetten.

Het is een Stoere Stap om hulp te vragen. Het vergt moed om je echte zelf en je kwetsbaarheid te laten zien. Het 
vergt moed om je gevoelens te uiten, gebeurtenissen te verwerken en op een andere manier om te gaan met de 
nieuwe situatie. Dit zijn allemaal Stoere Stappen. Door het nemen van deze Stoere Stappen zul je je uiteindelijk 
weer fijner voelen en beter in je vel zitten.

Ik hoop dat je dit e-book met veel plezier hebt gelezen en de tips en oefeningen hebt toegepast binnen jouw gezin, 
zodat je je kind kunt steunen en op een positieve manier vorm geeft aan jullie veranderende leven. 

Dan kunnen jij en je kind(eren) uiteindelijk weer gaan stralen. 
Dat kan. Dat weet ik zeker!

Ik zou het erg leuk vinden om jouw reactie naar aanleiding van het e-book te ontvangen. 
Mail me gerust!

Ervaringen met 

Goed Gesprek & Krachtvriendjes:

mailto:Manon%40stoere-stappen.nl?subject=

