
Het is fijn om veel 

dingen goed te doen. 

Je wilt het beste voor 

je kinderen, een fijne 

relatie, een leuke 

baan en bruisend 

sociaal leven. Helaas 

heb je hier lang niet 

altijd tijd en ruimte 

voor. En is het  
 

“Mijn to-do lijstje blijkt niet zo goed tegen de zon te kunnen” 

  

eigenlijk allemaal wel nodig om zo goed je 

best te doen en voor wie doe je het? De 

andere moeders, je kinderen, voor je partner 

of voor jezelf? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STERKER SAMEN                                                             NIEUWSBRIEF 
Coaching en training voor          4-4-2014 

Kinderen en opvoeders         Onderwerp: Ont-Moeten 

Een paar maanden geleden merkte ik dat ik 

veel aan het mopperen was. Ik voelde me 

ontevreden en had het gevoel dat ik van alles 

moest, het huishouden, verjaardagen regelen, 

kinderen brengen en halen van en naar sport, 

vriendinnen en school. Ik was een ploeter 

moeder geworden! 

Goed genoeg!? 

Ploeteren 

Voldoen aan verwachtingen 

Ik realiseerde me steeds meer dat ik 

voornamelijk veel moet van mijzelf en aan 

(ongeschreven) verwachtingen wilde voldoen. 

Want wie zegt eigenlijk dat ik elke dag 

verantwoord eten moet koken, dat de kinderen 

niet nog best een dag dezelfde kleren aan 

kunnen (ook al zitten er een paar vlekken in) of 

dat ik geen nee mag zeggen als de school 

vraagt of ik kan helpen en dat ik altijd het huis 

netjes moet hebben.  

En wat zou het mij (en jou) opleveren om eens 

minder te moeten en vaker om hulp te vragen 

of iets niet te doen?! 

Ont-moeten 

Ik realiseerde me in ieder geval dat ik het 

mezelf onnodig moeilijk maak door zo ‘streng’ 

voor mezelf te zijn. Sterker nog, ik had er heel 

erg veel last van. Ik ben vanaf dat moment 

gaan ont-moeten. Bij alles waarover ik mezelf 

hoorde praten of hoorde denken in termen van 

moeten vroeg ik mij af: ‘van wie moet dat 

eigenlijk en wat gebeurd er als ik ermee stop?’ 
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Voel je vrij deze nieuwsbrief verder  te 

verspreiden. Mocht je hem niet meer 

wilt ontvangen stuur dan een mail naar 

karien@sterkersamen.com   

Karien van Gijn 

Mobiel 0653567784 

karien@sterkersamen.com 

www.sterkersamen.com 

Agenda Sterker Samen: 
19 mei informatie avond voor ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden over: 

 Groeienderwijs, cursus voor ouders van kinderen tussen 0 en 6 jaar. 

 Weerbaarheidstraining 'Ho, tot hier en niet verder....!'. 

 Cursus: ’stevig in je schoenen’, een tweedaagse cursus voor aanstaande brugklassers. 

 Training ‘Ik leer leren’, voor leerlingen uit groep 8 en op de middelbare school. 
 

Begin maart weer gestart met een training “Ho, tot hier en niet veder….!” 

Net afgerond, een zeer geslaagde cursus voor ouders van kinderen tussen 0 en 6 jaar en een leerzame training: ‘Ik Leer Leren’. 

 

Voor meer informatie kijk op: www.sterkersamen.com 
 

Hieronder een aantal van de tips die mij 

hebben geholpen om te ont-moeten. 

1. Goed is goed genoeg of, zoals ik ergens 

las, start met flut moederen! (en stop met 

ploeter moederen…)  

2. Eet standaard 1 keer in de week brood. 

Makkelijk, snel en gezond.  

3. Als je een ding tegelijk doet voel je je 

relaxter en reageer je relaxter 

4. Vraag andere ouders naar hun  

5. Vraag jezelf regelmatig af: ‘van wie moet 

dat eigenlijk en wat gebeurt er als ik ermee 

stop? 

6. Laat af en toe eens je ideeën over hoe 

dingen zouden moeten los. Kijk wat er 

verandert. 

7. Je hebt (bijna) altijd een keuze om iets te 

ont-moeten. 

8. Realiseer je dat een minder overvraagde 

ouder meestal een leukere ouder is. 

9. Bedenk je of dit het voorbeeld is dat je je 

kinderen wilt geven 

10. Misschien een open deur maar: Als je 

aan de slag wilt gaan met ont-moeten, voel 

dan goed met welke tip je het minste 

moet-gevoel krijgt en start daarmee! Dat is 

al een goed begin! 

Het heeft mij veel meer plezier en ontspanning 

opgeleverd, meer ruimte en rust voor mezelf en 

daardoor ook voor de mensen om mij heen. 
 

10 tips om te “Ont-moeten” 

Kinderen dragen een wijsheid in zich, 

groter dan wij ooit in woorden kunnen 

vatten. 

 

Ze weten zonder te kunnen spreken. 

Ze nemen waar zonder te oordelen. 

Ze weten wat liefde is zonder angst te 

voelen. 

 

Voor een kind bestaan er geen problemen. 

Een kind kent slechts feiten, dingen zoals ze 

zijn. 

 

Onbekend als ze zijn met wat zou moeten 

zijn, 

Staan ze open voor alles wat zou kunnen 

zijn. 

 

Onbevangen, 

Nieuwsgierig. 

 

Ze leven zonder doel. 

Het leven zelf is doel genoeg. 

 

Wij hoeven slechts één ding te doen: 

Van hen houden, zoals zij van ons houden. 

 

Alles wat we hen zouden willen leren, 

leren ze als vanzelf van ons. 

 

Berthold Gunster 

Gedicht uit:  

Omdenken is stom 

  Sterker Samen is sinds kort ook te vinden op 

Facebook. Neem er gerust een kijkje. 
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