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Wist  je dat...
bijna 90% van de 13-jarigen een beroep kiest op basis  

van zijn of haar gender? Om dat tegen te gaan, vind je  

tegenwoordig graafmachines voor meisjes, kledij zonder  

labels en K3 voor jongens... en omgekeerd!
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It takes a 
 village to raise a  

CHILD
“Meer en meer ouders voelen 

zich overbevraagd en uitgeput. 

Dat komt omdat we het hele op-

voeden grotendeels alleen doen. 

Als we onze village (dorp), de 

mensen rondom ons, meer zou-

den inschakelen, zou de zorg een 

pak minder zwaar aanvoelen.” 

Maar hoe begin je daaraan? Peda-

goge Lynn Geerinck geeft tips.

✢ Breng je village in kaart: be-

denk eens op wie je terugvalt als 

je niet op tijd aan de schoolpoort 

geraakt. Heb je niet veel familie, 

dan kun je misschien vrienden, 

fijne buren of ouders aan de 

schoolpoort inschakelen.

✢ Maak bewuste keuzes: misschien 

voelt je zoon zich niet erg op zijn 

gemak bij zijn autoritaire sport-

trainer of heb je vragen bij de 

aanpak op de school van je doch-

ter. Durf te kiezen voor verande-

ring als dat nodig is.

✢ Hoe meer je geeft, hoe meer 

er terugkomt. Wees dus zelf ook 

een dorp voor anderen. Help die 

vriendin, organiseer een carpool, 

open de tuin naar de buren of 

laat vriendjes komen spelen... 

Maximaliseer je kansen en inves-

teer in de mensen om je heen.

Uit: Goed omringd, door Lynn 

Geerinck. Uitgeverij Borgerhoff en 

Lamberigts, € 24,99.

Minder speelgoed, 
intenser spelen
Isabelle (37): “Door al die pak-
jes van Sinterklaas, kerst en 
nieuwjaar is de berg speel-
goed niet meer te overzien. 
Hoe voorkom ik keuzestress 
bij mijn kind?”

Ilse De Block van de Opvoedings-

lijn: “Te veel speelgoed leidt bij kin-

deren tot te veel prikkels, te veel 

afleiding en dus minder spelplezier. 

Kinderen die overspoeld worden 

door keuze, kiezen uiteindelijk niets 

meer. Bekijk samen met je kind hoe 

je het teveel aan speelgoed kunt 

verminderen. Misschien kun je wat 

speelgoed weggeven? Voer ook 

een soort van ‘speelgoedrotatie’ in. 

Je stelt dan een beperkt maar ge-

varieerd aanbod samen: iets om te 

bouwen, een puzzel, een paar spel-

letjes, wat knutselgerief en iets 

waar fantasie voor nodig is, zoals 

een dokterstasje of verkleedkleren. 

De rest bewaar je op een andere 

plek als een soort ‘voorraad’ waar-

mee je regelmatig afwisselt. Je zult 

zien: met minder keuze zullen de 

meeste kinderen intenser spelen!”

“KINDEREN SPENDEREN 
MINSTENS 145% MÉÉR 
TIJD AAN HUISWERK,  
25% MINDER AAN SPEL EN 
18% MEER OP SCHOOL 
DAN 40 JAAR GELEDEN”

Kinder- en jeugdpsychiater  

Ilse Van Loy in het boek  

‘Moeder, waarom spelen wij?’ 

van uitgeverij Borgerhoff  

en Lamberigts, € 24,99.
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Redactrice Els verzamelt praktische tips en 

weetjes over ouders en kinderen
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