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KOContact – gezin (3) 

 

 

Beste ouder(s), opvoeder(s), 
 

Thuis met uw kinderen tot en met de meivakantie! Dat is in ieder geval duidelijk geworden in de 
afgelopen week. De meesten van u hadden het waarschijnlijk wel verwacht en toch…  

 
Iedereen maakt zijn eigen dingen mee. De leuke voorvallen die er zijn, een moeder die geniet van 

het ‘lesgeven’, de onderlinge bemoeizucht die we vaak als minder prettig ervaren.  
In bijna alle gezinnen is er wel wat spanning of onrust, rond het ongrijpbare virus. We kunnen niet 
om dit virus heen. Het komt terug in het nieuws, gesprekken, het moeten ervaren dat we niet bij 
opa en oma op bezoek kunnen. De gevolgen die de maatregelen, zoals ze gelden, met zich mee 

brengen zijn voor elk gezin pittig. Vooral voor de kwetsbare gezinnen.  Eénoudergezinnen, 
gezinnen waar sprake is van psychische aandoeningen, gezinnen waar een kind (of misschien wel 

meerdere kinderen) een diagnose heeft (hebben)? Dit rijtje kunt u vast uitbreiden met eigen 
voorbeelden. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

GEDRAG 

Het is niet ondenkbaar dat kinderen nu opstandig of 

juist teruggetrokken gedrag laten zien. Misschien 

herkent u het: uw kind is bij het minste of geringste zeer 

verontwaardigd, wil niet aan het schoolwerk, is dwars 

en eigenwijs, trekt zich terug, reageert boos, bemoeit 

zich steeds met anderen, enz. Dit is normaal en zeker 

te verwachten onder deze omstandigheden. 

U kunt zich wel indenken dat  uw kind bang is. Ze horen 

niet alleen alles wat er om hen heen gebeurt, maar 

voelen ook uw spanning aan. Ze realiseren zich dat ze 

thuis ‘vast’ zitten en hun vriendjes/vriendinnetjes 

weinig zien. Ze voelen zich onrustig, maar kunnen er 

meestal geen woorden aan geven.  

Het kind heeft behoefte om zich veilig en geliefd te 

voelen. Waar kan deze veiligheid het beste worden 

gevonden? Het samen bidden en luisteren naar een 

Bijbelverhaal - en dit bespreken - is een waardevolle 

start van de dag. De Bijbelverhalen zijn te beluisteren 

via de livestream op de websitepagina 

https://kocdiensten.nu/kocontact/. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEHOORDE UITSPRAKEN 
 
‘We hebben samen koekjes 
gebakken, dat was heel 
gezellig.’  
 
‘Mijn kind vindt het heel 
verdrietig dat ze niet met 
vriendjes kan spelen’.   

 
‘Ik geniet er erg van om mijn 
kinderen te helpen bij het 
schoolwerk’. 
 
‘Wanneer ik een foto maak van 
een klusje in coronatijd, zegt 
mijn dochter: ‘Ik moet dit 
altijd al doen hoor!’ 

http://www.koc.nu/
mailto:toegang@koc.nu
https://kocdiensten.nu/kocontact/
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CITAAT VAN … 
James Janeway en Cotton Mather 
 
Bedenk wat een kostbaar juweel aan uw 
zorgen is toevertrouwd, wat een 
mogelijkheden u hebt om uw liefde voor 
Christus te tonen en edele planten te laten 
opgroeien voor het volgende geslacht en hoe u 
met vreugde rekenschap zult kunnen geven als 
u getrouw bent. Bedenk toch dat u nooit te 
veel waarde kunt hechten aan zielen, aan 
Christus en aan genade. Ik erken dat u ook 
enige moeite ondervindt, maar laat dat uw 
ijver slechts te meer opwekken. 'Laat de 
kinderkens tot mij komen'  

 

TIPS VAN DE WEEK 
 

- Probeer zelf rustig te blijven of opnieuw 

tot rust te komen. 

 

- Maak duidelijk welk gedrag u niet 

accepteert en waarom niet. Mama wil 

niet hebben dat je je blaadje 

verscheurt, want dan kan ik niet zien 

welke som je niet snapt.  

 

- Toon daarnaast begrip en benoem 

gevoelens. Mama begrijpt wel dat het 

je boos maakt dat de som niet lukt. En 

dan kan mama het ook nog eens niet zo 

duidelijk uitleggen als de juf. Ik weet 

iets. We gaan de juf een mailtje sturen.  

 

- Leer uw kind dat boos zijn mag, maar 

dat om hulp vragen beter is om het 

probleem op te lossen. 

 

- Als er een onhandig ritme in de dag is 

ingeslopen, maak een nieuwe start en 

zeg: Vanaf morgen gaan we het anders 

doen. En benoem concreet wat en hoe.  

 

- De bovenstaande manier werkt ook als 

er een negatieve sfeer is ontstaan. 

Vanaf nu gaan we het anders doen… 

 

- Geef gericht complimenten.  
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VRAAGBAAK 
 
Onze ambulant hulpverleners staan 
klaar om u met raad en daad bij te 
staan. Mail ons als u vragen hebt 
(toegang@koc.nu). Er zal dan door één 
van de ambulant hulpverleners 
telefonisch (of via beeldbellen) contact 
met u worden opgenomen. We zullen 
met u overleggen over een tijdstip dat 
voor u praktisch is. Belangrijk: vermeld 
in uw e-mail naam en telefoonnummer. 
  
 
* De aanmelding via Toegang is bedoeld voor 

gezinnen die geen cliënt zijn van KOC 
Diensten. Cliënten van KOC Diensten raden 
we aan hun vragen te bespreken met de 
eigen hulpverlener. 
 

Veel wijsheid, geduld en sterkte toegewenst! 
 

Met vriendelijke groet, 
Advies- en Redactieteam KOContact gezin 

 

NA SCHOOLTIJD 
 

- Heb je nog een paar lege flessen? Vul ze met 

water en gebruik een bal om te bowlen. 

 

- Ga gezellig koekjes bakken.  

 

- Als de zon schijnt, is het leuk om met water 

en sop te spelen en maak mensen blij met  

een schone auto.  

 

- Maak een activiteitenpot. Laat kinderen 

allerlei activiteiten op kleine briefjes 

schrijven. Lezen, met Lego spelen, puzzelen, 

spelletje doen, klusje voor mama enz. 

Versier een glazen pot of blik en doe alle 

briefjes daarin. Als uw kind niet weet wat het 

moet doen, dan kan het een briefje uit de pot 

pakken. De activiteit die op het briefje staat, 

gaat het kind doen.   

 

- iedereen heeft het wel een leeg potje of een 

leeg blik. Leuke voorwerpen om mee te 

knutselen en er een bloempot of 

verzamelpotje van te maken.  

 

- Iets zaaien en laten ontkiemen, is ook mooi 

om te volgen met elkaar.  

 

http://www.koc.nu/
mailto:toegang@koc.nu
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