
Kind en
echtscheiding 

Als jouw papa en mama gescheiden zijn



Voor jou kan dat lastig zijn. Misschien ben je boos op je vader en moeder. 
Of ben je verdrietig. Of denk je dat de scheiding door jou komt. Samen met 
andere kinderen kun je hierover praten. In de groep Kind en echtscheiding. 

Voor wie?
Je bent 8, 9, 10, 11 of 12 jaar en je ouders zijn gescheiden. 

Wat ga je doen?
Samen met andere kinderen en twee preventiewerkers van Emergis preventie 
praat je over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld:
0  waarom zijn mijn papa en mama gescheiden?
0  moet ik kiezen tussen papa of mama?
0  komt het nog goed?
0  is het mijn schuld?
0  vrienden en vriendinnen;
0  afscheid nemen.

We praten niet alleen maar we gaan ook toneel spelen, spelletjes doen, 
knutselen en tekenen. Elke bijeenkomst beginnen we met iets te drinken, te 
eten en bij te praten. 

Hoe lang duurt Kind en echtscheiding?
De groep is acht keer. Elke bijeenkomst duurt een uur en vijftien minuten. 
Er is elke week een bijeenkomst. Behalve in de schoolvakanties.

Waar zijn de bijeenkomsten?
De bijeenkomsten zijn op een plek zo dicht mogelijk bij de 
woonplaats van de meeste kinderen uit de groep.

Wil je meedoen?
Als je mee wilt doen, dan moet je dat eerst aan papa of mama 
vragen. Papa of mama belt dan met ons om je aan te melden. 

Samen met mama of papa heb je eerst een gesprekje met een 
preventiewerker. Deze vertelt wat je in de groep allemaal gaat 
doen. En jij kunt vertellen wat je wil leren en waarover je wil 
praten. Samen beslissen we of de groep goed voor je zou kunnen 
zijn.

Eindverslag
Na afloop van de groep maken de preventiewerkers een 
eindverslag waarin ze beschrijven hoe ze denken dat het met je 
gaat. Ook wordt er nog een advies aan je ouders gegeven. In 
het eindverslag staan alleen die dingen waarvan jij vindt dat je 
ouders ze mogen weten.

Je papa en mama zijn gescheiden. Voor jou is daardoor van 
alles veranderd. Je woont alleen met mama of alleen met papa. 
Misschien moest je verhuizen en ga je naar een andere school. 
Sommige mama’s krijgen een nieuwe vriend of papa een nieuwe 
vriendin.



Privacy, dossiers en klachten
Emergis preventie hanteert een privacyreglement, een 
reglement dossiervorming en dossierbeheer, en een 
klachtenregeling. Voor meer informatie hierover kunt u 
terecht bij het secretariaat van Emergis preventie.

Zwarte Beier 2, 4481 PV Kloetinge
T 0113 26 71 43
info@emergispreventie.nl

www.vanindigonaaremergis.nl

www.facebook.com/emergispreventie


