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Tekst Dominique Coopman // Foto’s Lieven Van Assche

Hoe wil je je kinderen grootbrengen en hoe vorm je een netwerk dat kan helpen? Met die 
vraag trokken we naar Lynn Geerinck, auteur van ‘Goed omringd – It takes a village to 
raise a child’. Lynn is mama van Tos (7), Rie (5) en Nim (2,5) en werkt als manager 
kinderopvang. Nu de jongste naar school gaat, hebben Lynn en haar man Marijn de 
drukke ‘tropenjaren’ bijna achter de rug. Gedaan met borstvoeding en slapeloze nachten. 
Maar het blijft organiseren, praten, creatief zijn, bijleggen en steun durven te zoeken. 

antwoordelijkheden op de schou-
ders van die éne papa en mama. Zo 
ontnemen we onze kinderen best 
wat ontwikkelingskansen. Mijn papa 
groeide op een boerderij op. Zijn 
ouders waren altijd druk in de weer. 
Maar hij maximaliseerde zijn buurt, 
liep door velden en weiden, en 
kreeg zo toch veel wijsheid mee.” 

De druk is van de ketel

“Marijn en ik waren lange tijd actief 
in het jeugdwerk. We wisten vrij snel 
dat we samen kinderen wilden. Eens 
je die hebt, verandert je leven. Het 
was enorm druk tot hiertoe. 
Gelukkig is de baby-peuterfase bijna 
voorbij. De kinderen slapen ’s 
nachts door. We kunnen al eens 
gaan wandelen zonder aan een 
draagdoek of buggy te denken. 
Zeker nu de oudste leert lezen en 
schrijven en de jongste naar school 
gaat, is de druk wat van de ketel. En 
het blijft bij drie, dat is een uitge-
maakte zaak. (lacht)

“Mama zijn is het allerbelangrijkste 
in mijn leven. In een ideale wereld 
zou ik er nog meer willen zijn voor 
de kinderen. Maar ik studeerde 
pedagogie en werk ook graag als 
manager van een aantal kinderdag-
verblijven van I-Mens. Zo sta ik met 
twee voeten in de praktijk en kan ik 
ook een stuk op het beleid wegen. 
Marijn studeerde sociologie en 
werkt voor Konekt, een vzw uit Gent 
die de maatschappij inclusiever wil 
maken. Ik werk vier vijfde, Marijn 
voltijds. Mijn overgrootmoeder, mijn 
grootmoeder en mijn moeder waren 
er altijd voor hun kinderen. Mijn 
moeder combineerde haar rol als 
mama met een job als onthaalmoe-
der. Ze kon mijn broer en mij altijd 
van school halen. Een moeder die 
nooit afwezig was: zo was ik gepro-
grammeerd.”
 
Ik mis het stamgevoel

“Ik vind het belangrijk dat je als 
gezin aan je village bouwt. Een villa- >>

“LAAT ONS de stolp boven 
onze kinderen wegnemen en 
er een dorp rond bouwen.”

ge (letterlijk: ‘dorp’) kan je interpre-
teren als een ondersteuningsnet-
werk. Of je nu een rijk gezin, een 
middenklassegezin of een kwets-
baar gezin bent, het loont de moeite 
om je goed te omringen. Ik mis dat 
collectieve opvoeden, het stamge-
voel van weleer, een clan zoals in 
Afrika. In de stad zie je vaak kinde-
ren van migrantengezinnen op 
straat. Ik vind het enorm mooi dat je 
kinderen zo’n vrijheid geeft. In een 
Westers kerngezin rusten alle ver-

“Marijn praktiseert 
eerder het ‘lui 

ouderschap’. Laat de 
kinderen maar doen. 

Als hij een dag 
thuis is met hen, 

krijgt hij veel meer 
gedaan dan ik.”
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Als koppel de tropenjaren overleven, 
vraagt behoorlijk wat dialoog. Marijn 
en ik hebben elkaar af en toe eens 
moeten ‘oprapen’. Het ouderschap 
doet je in een stroomversnelling 
terechtkomen. Er leek geen tijd om 
even rond de tafel te zitten en alles 
rustig te overleggen. Als er in een 
Marokkaanse familie een geboorte is, 
nemen de grootmoeders meteen 
voor pakweg tien dagen je huishou-
den over. Hier zeggen grootouders 
eerder: ‘We gaan die jonge ouders 
wat tijd geven’. Marijn en ik zijn zo’n 
typisch middelpuntkoppel. Hij is 
afkomstig van West-Vlaanderen en ik 
van Dendermonde. We zijn in het 
midden, in Gent, terechtgekomen. 
Onze ouders wonen dus niet vlakbij 
voor een occasionele snelle interven-
tie.” 

Participatieve versus luie 
opvoeding?
 
“Opvoeden is een proces van vallen 
en opstaan. Ik hou van een natuurlij-
ke en onvoorwaardelijke ouder-
schapsstijl. Ik kijk naar wat mijn kin-
deren nodig hebben en zie hen als 
gelijkwaardig. Ze kunnen ook altijd bij 
mij terecht. Ik wil niet ‘de baas’ zijn 
over mijn kinderen, wel een gids. Ik 
wil niet boven hen uit torenen. Ik 
weet welke richting ik uit wil en leid 
mijn kinderen daarheen. Ik hou niet 
van gedragsconditionering, zoals 
‘Hier is een koekje, zodat ik jou op de 
achterbank van de auto krijg’. Ik 
motiveer waarom we de auto in gaan. 
Zo hoop ik van hen emotioneel gere-
guleerde volwassenen te maken. Ik 
hou niet van straffen en belonen. 
Mispeuteren ze iets, dan ben ik niet 
meteen boos. Ik ben blij dat ze het 
gewoon komen zeggen, en vraag hen 
hoe het anders had gekund. Ik zoek 
hoe ik er nu al aan kan bijdragen dat 
ze later als volwassenen banden kun-
nen smeden en ruzies kunnen oplos-
sen. Zijn er dan geen regels? Ja, maar 
ik probeer die participatief af te 
spreken. ‘Afstemming’ is voor mij heel 
belangrijk. Ook met mezelf. En nee, 
het lukt me niet áltijd om het op deze 
manier te doen. En maar goed ook. 

Een perfecte moeder zou de lat voor 
mijn kinderen zeer hoog leggen. 

Tos is een gevoelige jongen. Door - of 
dankzij - Tos zijn we van kinderop-
vang en van school veranderd. Net 
zoals veel jongens heeft hij af en toe 
wat mannenenergie nodig. Dan vraag 
ik Marijn of hij even met hem kan 
worstelen. Tos mag twee keer per 
week gamen, telkens een halfuur ’s 
morgens en een halfuur ’s avonds. 
We hebben dat zo afgesproken. Ik 
heb hem verteld waarom ik op zijn 
leeftijd niet zoveel schermtijd wil 
toestaan. Ik vergelijk met wat zijn 
vriendjes mogen, probeer daar enigs-
zins bij aan te sluiten, en zeg tot waar 
het mag voor mij. 

Rie is een meisje dat af en toe over-
prikkeld raakt. Haar symbolisch rug-
zakje stroomt snel vol prikkels. Ze 
heeft regelmatig wat ontprikkeltijd 
nodig. Bij haar uit zich dat door af en 
toe eens goed uit te huilen en via 
ongeleid spel. Als ze dreinerig wordt, 
voel ik vrij snel dat er wat verdriet 
vastzit. Dan probeer ik niet te mee-
gaand te zijn. Een kordate ‘nee’ als 
reactie op een willetje kan haar hel-
pen om de tranen te laten vloeien. 
Emoties mogen er zijn. 
Nim is vurig en pittig. Als jongste 
probeert ze de groep bij te benen. Ze 
is een echte durfal. In de opvoeding 
van de kinderen probeer ik altijd te 
zien wie ik voor me heb, en hoe de 
drie zich met elkaar verbinden. Ik 
vertel over hun persoonlijkheden 

waar ze alle drie bij zijn, zodat ze 
leren rekening te houden met elkaar. 

Marijn vraagt zich soms wel eens af 
of dat altijd moet, zo doordacht 
opvoeden. Hij praktiseert wat ik het 
‘lui ouderschap’ ben gaan noemen. 
‘Laat de kinderen maar doen’. Ik vind 
dat geweldig, dat we van opvoedings-
stijl verschillen. Dan zijn we in even-
wicht. Marijn krijgt veel meer gedaan 
als hij een dag thuis is met de kinde-
ren. Dan is ons huis proper, heeft hij 
gekookt, boodschappen gedaan en zo 
meer. Hij combineert dat gewoon. Hij 
doet zijn ding en de kinderen volgen 
in zijn kielzog. Als ik een dag bij de 
kinderen ben, krijg ik minder huis-
houdelijke klusjes gedaan. De dag 
neemt soms een loopje met me. Ik 
investeer meer in gesprekken en 
emotieregulatie. Ieder zijn bijdrage. 
Marijn accepteert de mijne. Ik die van 
hem.” 

Je hebt een dorp nodig om een 
kind op te voeden

“Als nieuwkomers in Gent wilden we 
mensen verzamelen die onze kinde-
ren mee groot konden brengen. Zo 
timmerden we aan een village. Wie 
omringt je gezin? Je hebt informele 
partners: mensen die er al waren, 
zoals je familie en vrienden. En for-
mele village-partners zoals een 
vroedvrouw, kinderopvang, school, 
babysit, vrijetijdspartners, medici… 

Het is fijn om goed omringd te zijn. 
Om met andere ouders te praten 
over de kinderen. Gisteravond belde 
een mama. Ze maakte zich zorgen. 
Haar zoontje heeft weinig vriendjes. 
De enige met wie hij soms speelt, is 
Rie. We hebben een uur aan de lijn 
gehangen. Uiteindelijk ging het over 
zoveel meer. Ik vond het knap dat ze 
durfde uit te reiken. Dit gesprek kan 
voor zowel moeder als zoon wat 
opleveren. Het zet beweging in de 
‘village’ in gang. Onze buurman is 
bioloog. Op een keer lag er een 
konijntje dood in de tuin. Hij ging op 
zoek naar de doodsoorzaak door het 
konijn open te snijden, en onze kin-

“Ik hou van een natuurlijke 
en onvoorwaardelijke 

ouderschapsstijl. Ik kijk 
naar wat mijn kinderen 

nodig hebben. Ik zie hen als 
gelijkwaardig. Ik wil niet 
hun ‘baas’ zijn, wel een 
gids. Ik overleg veel met 

hen.” 



“We zijn het village-gevoel kwijt. Door de jaren heen is 
er steeds meer en meer een stolp over onze kinderen heen 
gaan staan. Ik pleit ervoor die stolp terug weg te nemen 

en ze meer de wijde wereld te tonen, de natuur in.”
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Als (groot)ouder willen we het beste 
voor ons (klein)kind. We investeren 
massaal in tijd, energie, geduld en lief-
de. Toch zijn er vanaf dag één onvermij-
delijk ook andere hoofdrolspelers. Lynn 
Geerinck, mama en pedagoge, noemt ze 
onze ‘village’. Ons dorp. Ons netwerk. Ze 
schreef er een heel mooi boek over. 
‘Goed omringd – It takes a village to 
raise a child’ is uitgegeven door 
Borgerhoff & Lamberigts en kost 
24,99 euro. 

> Win een exemplaar. Kijk op pag. 55.

deren waren daar getuige van. Ik 
dacht: ‘Waw, dat kunnen wij hen niet 
bieden’. In een cohousingsproject 
komen kinderen van ouders die heel 
conflictvermijdend zijn in andere 
gezinnen waar het af en toe eens 
knettert. Hoe mooi is dat! Geef je 
kinderen de kans bij anderen te zijn, 
want daar krijgen ze heel veel van 
terug.” 

De grootouders als 
reservetroepen

“Wat thuis mag en wat bij opa en 
oma mag, is anders. Maar dat is geen 
probleem. Kinderen kennen de basis 
en de verschillen. Als volwassene zul-
len ze ook in verschillende contexten 
terechtkomen. 

Ik probeer niet te veel verwachtingen 
in het mandje van anderen te leggen, 
of ik spreek die alleszins niet meteen 
uit. Ik laat wel zien welke mama ik 
ben. Zo kunnen onze village-partners 
zich een idee vormen van wat ik 
belangrijk vind. Als iemand ánders op 
mijn kinderen reageert dan ik zelf zou 
doen, bijvoorbeeld autoritair, ga ik 
niet meteen in de verdediging. Dan 
probeer ik mijn kind naderhand bij te 
brengen dat er verschillende contex-
ten en stijlen zijn. Tenzij het om een 
problematische reactie zou gaan. 
Daarin bepaalt ieder zijn eigen grens 
natuurlijk. 

Grootouders hebben soms de neiging 
hun kinderen en hun gezinnen te 
behoeden voor allerlei onheil. Ik pleit 
ervoor om er gewoon te zijn, zonder 
al te veel te interveniëren. Laat je 
kinderen hun eigen leven leiden, laat 
ze fouten maken. Vragen ze je om 
advies? Dan kan je advies geven. En 
zorg dat je er bent als er iets ver-
keerd loopt. Ik noem dat de ‘reser-
vetroepenhouding’.

Heel waardevol is dat je als opa of 
oma je kleinkind iets kan vertellen 
over jouw en hun roots. Een stuk 
familiegeschiedenis. Ouders hebben 
daar minder tijd voor. Ik heb nog 
twee grootmoeders: die van moe-

derskant is 95, die van vaderskant 92. 
Zij fleuren op als ik met mijn kinde-
ren binnenkom. Een mens ‘verkleu-
tert’ naarmate hij ouder wordt. 
Geboorte en overlijden raken elkaar 
in het grote niets, of misschien het 
grote alles? Het is goed aan je (klein)
kinderen de verhalen te vertellen van 
familieleden die er niet meer zijn.”

Sneller een parentale 
burn-out

“Soms komen jonge ouders in een 
situatie terecht waarbij een village 
nog belangrijker wordt. Als er straks 
met mij iets gebeurt en ik lig een 
tijdlang in het ziekenhuis, dan zal 
mijn gezin zonder mij moeten draai-
en. En dan heeft mijn man meer 
schouders nodig om op terug te val-
len. Een breed netwerk lijkt niet meer 
persé gegarandeerd dezer dagen. Rijk 
of arm, hedendaagse gezinnen mis-
sen een collectief van opvoeders die 
het opvoeden wat draaglijker maken. 
Ouders gaan geïsoleerd microfocus-
sen op de belangrijke taak om kinde-
ren goed groot te brengen en ontwik-
kelen om die reden sneller een 
parentale (ouderlijke) burn-out. 

Mijn grootste geluk zijn mijn kinde-
ren. En dat ik heb kunnen reizen toen 
ik jong was. India is me sterk bijge-
bleven. Marijn en ik trokken een half 
jaar door Zuid-Amerika. Dat ik over 
het mondiale muurtje kon kijken, gaf 
me een kickstart als moeder.

Groot verdriet heb ik nog niet meege-
maakt. Wel meerdere kleine ‘verdriet-
jes’. En dat is goed. Dat hoort bij het 

leven. Ik heb altijd een beetje een 
zus gemist. Ik geloof sterk in een sis-
terhood, een verbond van vrouwen 
die elkaar versterken. Door corona 
vielen we massaal terug op onze 
partner (als we er al één hadden). 
Maar Marijn mag mijn beste vriendin 
niet zijn. Ik heb vriendinnen nodig die 
andere behoeften kunnen invullen. 

Ik durf beweren dat onze samenle-
ving ook in rouw is. We zijn het villa-
ge-gevoel kwijt. Door de jaren heen is 
er steeds meer en meer een stolp 
over onze kinderen heen gaan staan. 
Ik pleit ervoor om die stolp terug weg 
te nemen en ze meer de wijde wereld 
te tonen, de natuur in. 

Door mijn kinderen leerde ik dat er 
een leeuwin in mij schuilt. Ik kan 
vechten voor hen. Maar ik kijk ook 
naar mezelf. Ik wil niet alleen een vil-
lage voor mijn kinderen. Hoe meer ik 
als moeder aan mijn sociale trekken 
kom, hoe meer dat geluk afstraalt op 
mijn kinderen. Naar kinderen kijken, 
is als in de spiegel kijken. Ze kunnen 
je heel wat vertellen over jezelf.” 

“Ik zie grootouders als de 
reservetroepen van een 
gezin. Zij zijn niet de 

opvoeders van hun 
kleinkinderen, dat zijn 
de ouders. Interventies 
gebeuren dus best op 

vraag van de ouders. Er 
zijn, is wat telt. En 

zeker als dat nodig is.” 


