Er wordt vaak gepraat over
wat goed gaat aan de
schoolpoort. Hier kan ik het
ook vertellen als ik het ergens
moeilijk mee heb in de
opvoeding!

Het is enorm fijn
om te horen dat
je het goed doet
als ouder!

Ik besef nu dat naar de
Opvoedingswinkel gaan
niet betekent dat ik een
slechte ouder ben.
Het maakt mij juist een
goede!

De ervaring van een ouder
Zeg mij nu maar eens hoe ik het moet doen!
Het eetritueel met mijn dochter was elke dag een
strijd. Ik kon het niet meer hebben, ik wou het niet
meer op deze manier. Ik verwachte dat ik ging
horen wat ik fout deed maar dat idee kon ik 5
minuten in het gesprek al in de vuilbak gooien. Ik
kreeg enkel te horen: ‘Als mama weet je wat het
beste is voor je kind!’. In mezelf dacht ik eerst
‘maar dan zat ik hier toch niet!’. Maar ik was mis. Ik
weet wel degelijk zelf wat de oplossing is, ik had
gewoon een gesprek bij de Opvoedingswinkel
nodig om er toe te komen.
De oplossing zit in wat wel lukt!
Samen hebben we heel het eetritueel besproken
en vooral ook gekeken naar wanneer het wel goed
liep. Wat was er anders? Wat zorgde ervoor dat
mijn dochter wel rustig bleef en graag at? Wat
deed ik anders? Hier zaten mijn tips. Hier ontdekte

ik wat mijn dochter nodig had. Het gaf mij zo’n
sterk gevoel! Het was positief, het was geen
probleem. We hebben samen een aanpak
uitgezet, één waar ik 100% achter stond.
Onmiddellijk verbetering? Ha! Rome is ook niet
in een dag gebouwd!
De avond na mijn gesprek was het weer een hels
eetritueel. Anderhalf uur lang, met veel
geschreeuw en gehuil en getrap om negatieve
aandacht te vragen. Ik heb nog altijd geen idee
hoe ik rustig ben kunnen blijven maar het lukte
me wel. Ik heb terug moed, ik ben gemotiveerd.
Het is niet gemakkelijk, het is hard werken maar
ik heb een plan nu en daar ga ik mee verder!

SAMENGEVAT
 Voor alle vragen rond opvoeden.
 Gratis en volledig anoniem.
 Geen wachtlijsten. Een eerste
gesprek uiterlijk 10 dagen na
het eerste contact.
 Gesprek vindt steeds plaats in
de eigen gemeente.
 Voor ouders/opvoeders van
kinderen van 0 tot 23 jaar.

info@opvoedingswinkelnoordlimburg.be

011 39 32 72

