
Dat is wat veel 

ouders noemen als 

diepe wens voor hun 

kind. Een mooie 

wens, vaak recht uit 

het hart. Maar wat 

zorgt er eigenlijk 

voor dat je geluk  

 

kunt ervaren? En hoe kun je er als ouder aan 

bijdragen? Natuurlijk door aandacht en liefde te 

geven maar ook door je kind de worsteling met 

zijn eigen problemen te gunnen. 
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Kinderen en opvoeders         Onderwerp: Gun je kind zijn 

           probleem 

Ieder kind loopt in zijn leven tegen problemen aan. 
Als we, vanuit de beste bedoelingen, het probleem 
van een kind oplossen, kan het kind de indruk 
krijgen dat het niet in staat is om problemen zelf op 
te lossen. We houden het kind afhankelijk van 
onze oplossingen.  
 
Voor kinderen betekent dit dat ze geen ervaring 
kunnen opdoen met het oplossen van hun eigen 
problemen. Ook draagt dit niet bij aan de 
ontwikkeling aan een van de belangrijkste factoren 
voor geluk, een positief zelfbeeld. 
 
 

 

Als mijn kind maar gelukkig is… 

 

Gun je kind zijn probleem. 
 

Dus ouders… 
 
Leer je kind worstelen met zijn eigen probleem. 
Laat kinderen dingen op hun eigen manier doen. 
Ook al zie je zelf dat het 10 keer beter of 
handiger kan, daar gaat het niet om.  

Steun ze waar nodig maar laat ze ook hun eigen 
fouten maken. Daar krijgen kinderen 
zelfvertrouwen van. Ze leren ook dat 
‘mislukkingen’ niet erg zijn, het leven is gewoon 
één groot experiment.  
Zo leer je steeds meer over jezelf en over de 
wereld om je heen draag je bij aan de 

ontwikkeling van een positief zelfbeeld en dus 
aan het geluk van je kind. 
 

Kind in actie! 

Dit betekent niet dat je als ouder je kind(eren) 
helemaal los moet laten. Nee, juist het 
omgekeerde! Doordat je als ouder je kind zijn of 
haar ellende gunt stimuleer je je kind om in actie te 
komen en om voor zichzelf op te komen. Hierdoor 
zal het kind meer vertrouwen krijgen in zichzelf. 
 
Je steunt je kind, waar nodig, bij het vinden van 
oplossingen voor  moeilijkheden en leert je kind 
woorden te geven aan behoeften en gevoelens. 

 



 

 

  

 

 

 

Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt 

ontvangen stuur dan een mail naar 

karien@sterkersamen.com   

Karien van Gijn 

Mobiel 0653567784 

karien@sterkersamen.com 

www.sterkersamen.com 

Agenda: 

Groeienderwijs   

5 bijeenkomsten voor ouders die op positieve, liefdevolle en geïnspireerde wijze vorm willen 

geven aan hun ouderschap. 

Start 18 september 2014 
 

Blij als een kind 
Voor kinderen tussen 4 en 7 jaar die last hebben van alle prikkels en verwachtingen in de wereld om 

hen heen. 
start 1 oktober 2014 

 

Ik leer leren 

Voor leerlingen vanaf groep 8 en voortgezet onderwijs. je leert wat je motiveert, hoe je beter kunt 
concentreren, vertrouwen op jezelf en je leert plannen en organiseren op een manier die het best bij 

jou past. 
Start 1 oktober 2014 

 
Voor meer informatie kijk op: www.sterkersamen.com 

 

Ter afsluiting een verhaal dat ik heel mooi vind. Voor mij 
toont het aan dat worstelen met je eigen problemen echt 
verschil maakt voor je verdere leven.  

 
Het verhaal van de vlinder en de man. 

Op een dag verscheen er een kleine opening in een cocon.  
Een man zat uren te kijken hoe de vlinder zijn lijf door de  
kleine opening probeerde te worstelen.  

Op een gegeven moment leek het of de vlinder geen vooruitgang meer boekte. Het leek of hij niet 
verder kon dan hij gekomen was.  

De man besloot de vlinder te helpen: hij pakte een schaar en opende de cocon. De vlinder kwam er nu 
een stuk makkelijker uit. Maar de vlinder had een verweerd lijf. Hij was klein, met verschrompelde 
vleugels.  

De man bleef kijken want hij verwachtte dat de vleugels zich elk moment zouden openen en groter en 
steviger zouden worden zodat ze het lijf konden dragen.  

ER GEBEURDE NIETS!  
Integendeel, de vlinder leefde zijn leven al strompelend. Hij kon zich slechts bewegen met zijn 
verweerde en verschrompelde vleugels. Hij heeft nooit kunnen vliegen.  

De man was vol liefde en goede bedoelingen, maar begreep niet dat de kleine opening in de cocon en 
de worsteling van de vlinder om er uit te komen, de natuurlijke weg was om het vocht vanuit het lijf in de 
vleugels te persen, zodat hij gereed zou zijn om te vliegen zodra hij de cocon had verlaten.  

-Bron onbekend- 

 

Worstelingen zijn nodig om je te kunnen ontwikkelen.  
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