
   

Alles is Anders 
Voor kinderen van  

gescheiden ouders 
   

 

Ben je na de scheiding van je ouders verdrietig, in de war of boos? In 

deze groep praat je daar met andere kinderen over. Ook tekenen en 

schrijven helpt om dingen die je voelt kwijt te kunnen. 

Voor wie 

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar die problemen hebben na de scheiding van hun ouders. 

We verdelen de kinderen in 2 groepen: 6 t/m 8 jarigen en 9 t/m 12 jarigen. 

Dit doen we 

Hoe goed je als ouder ook je best doet, je kind is onvrijwillig slachtoffer van een 

scheiding. Een steuntje in de rug om ze door een moeilijke tijd heen te helpen is heel 

veel waard. Of de scheiding nu 2 maanden, 2 jaar of langer geleden is.  

Onder begeleiding van 2 medewerkers van het CJG maken de ouders en kinderen eerst 

kennis met elkaar. Daarna praten de kinderen zonder hun ouders in 6 tot 8 

bijeenkomsten van 1,5 uur over deze onderwerpen:  

• Hoe het thuis gaat na de scheiding 

• Wat je voelt nu je vader of moeder niet meer thuis is 

• Waarom ouders scheiden en wat je daarbij voelt 
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• Wat de scheiding betekent voor contact op school, in de buurt en met de familie 

• Een nieuwe partner voor mama of papa 

Na de training is er samen met de ouders een evaluatiegesprek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Contactgegevens  

Contactpersoon: 
Hetty Koekkoek 

 
Telefonisch:     

06 - 139669719 

Per e-mail: 
h.koekkoek@cjgoldebroek.nl  

 
Website: 

www.cjgnunspeet.nl  
 

 

 

Waar en wanneer 

De training voor kinderen in de leeftijd 6 t/m 8 

vindt plaats op donderdagmiddag tussen 15:30 

uur tot 17:00 uur. De trainingsdagen zijn op 12 

maart, 19 maart, 29 maart, 2 april, 9 april, 16 

april en 23 april.  

De training vindt plaats bij het CJG in Elburg. 

Lange wijden 33, 8081 VS Elburg. 

De training voor kinderen in de leeftijd van 9 

t/m 12 jaar start naar verwachting in het 

voorjaar. 

Kosten 

Meedoen is gratis!  

Aanmelden / meer weten? 

Voor meer informatie kunt u kijken op de 

website of contact opnemen met Hetty 

Koekkoek. Aanmelden kan via het 

aanmeldformulier op de website.  
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