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!LS OUDERS APART GAAN WONEN ¨
… dan verandert het leven. Kinderen en jongeren kunnen veel last
ondervinden. Ouders loodsen hun kinderen doorheen de overgang
van één huis naar twee huizen, en moeten allerlei zaken regelen.
Gewoon worden aan veranderingen heeft tijd nodig. Op deze site
vertellen kinderen en jongeren wat ze bij het uiteengaan van hun
ouders denken en voelen, en wat ze dan kunnen doen.
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De homepage van
www.tweehuizen.be

Op www.tweehuizen.be vinden
ouders, hulp- en dienstverleners en
scheidingsprofessionals ook
informatie over:
, Familiezaken regelen
Zelf beslissen of een rechter laten
beslissen?
, Bemiddeling in familiezaken
Een bemiddelaar helpt ouders zelf
onderhandelen
, Vragen over geldzaken
Regelgeving en bedragen
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www. tweehuizen.be is een realisatie van
VCOK - vzw
Raas Van Gaverestraat 67a
9000 Gent
Telefoon +32-(0)9-232 47 36
E-mail info@vcok.be

www.tweehuizen.be

Ik tel mee!
werkboek voor ouderschapsbemiddelaars kunt u bestellen via
www.vcok.be.
De vis-a-vis verblijfskalender voor
kinderen kunt u bestellen via
www.vis-a-vis.be.

, Ongehuwde ouders
Een ouderschapsplan laten bekrachtigen

vormgeving magelaan

, Een echtscheiding regelen
EOT of EOO?

U gaat apart wonen
Je ouders gaan
apart wonen

Website voor ouders

Website voor
jongeren

Website voor kinderen
Wat gebeurt er wanneer je ouders
beslissen in twee huizen te wonen?
Al de veranderingen kunnen het je
knap lastig maken. Je kan verdriet
en kwaadheid hebben. Je hebt veel
vragen. Wat kan jij nog allemaal
voelen en wat kan jij dan doen?
En wat moeten je ouders regelen als
ze apart gaan wonen? Fien, Klara,
Robbe, Murat, Kasper en Laila willen je
daarover vertellen. Ga eens naar hen
luisteren op www.tweehuizen.be.
, Wat verandert er als je ouders
apart gaan wonen?
, Spreek over wat je voelt en denkt.
, Waarom scheiden je ouders?
Waarom moet jij zo heen en
weer? Stel veel vragen.
, Zeg wat jij belangrijk vindt.
Jij telt mee!
, Je ouders moeten je gezag en je
verblijf en je kosten regelen. Wat
is dat?
, Wat doet een rechter? Wat doet
een notaris of een advocaat? Wat
is bemiddeling?

Je ouders
gaan apart
wonen

U gaat apart wonen? U woont pas apart? Dan bent u
bezig allerlei zaken te regelen. En dan loodst u uw kind
zo goed mogelijk doorheen de veranderingen.
Na het uiteengaan van hun ouders stellen de meeste
kinderen het goed. Uit onderzoek blijkt dat kinderen
dit feit uiteindelijk aanvaarden, ondanks hun protest
en verdriet. Moeilijkheden komen vooral door de
manier waarop partners omgaan met hun scheiding.
Dat is goed nieuws. De manier waarop uw scheiding
verloopt, kunt u mee sturen.
Op www.tweehuizen.be vindt u inspiratie om uw
kind te ondersteunen en om uw ouderschap goed te
regelen. Elke scheiding is anders. U kent uw kind het
best. U kunt uitzoeken wat uw kind belast en wat uw
kind steunt. Wat loopt goed? Wat loopt minder goed?
Wat kan beter?
, Van samenwonen naar apart wonen beschrijft de
gevoelens die een scheiding teweegbrengt.
, In Uw kind ondersteunen kunt u stilstaan bij wat
de wetenschap zegt, bij wat kinderen over het
algemeen zeggen en bij wat uw kind zegt.
, Als u zich afvraagt welke regelingen over gezag,
verblijf en kosten mogelijk zijn, kunt u Uw ouderschap goed regelen raadplegen.

Beste ouders, dit vind ik belangrijk: Mijn vrienden! | Genoeg belwaarde | Mijn kamer! | Met mijn broer
samenblijven | Nonkel Charles | Dichte gordijnen in
mijn kamer | Mijn jeugdclub elke zaterdagavond | Gezellige feestdagen zonder geleuter | Zachte lakens | Veel
telefoneren naar mijn vriendin! | Genoeg kledinggeld |
Veel alleen gelaten worden | Op reis gaan | Elk jaar op
kamp gaan met de scouts | Mijn dansles blijven volgen
| Mijn verjaardagsfeest | Niet veranderen van school |
Wel veranderen van school | Een echt bed, geen matras
op de grond aub | Mijn oma veel blijven zien! | Op zaterdagvoormiddag bij papa zijn om te gaan voetballen | Mijn
kamer voor mij alleen! (als het moet met mijn zusje) | Een
korte scheiding aub | Zelf kiezen wat ik in de zomervakantie ga doen | Een eigen plekje in de twee huizen!! | Kort
bij elkaar blijven wonen | Veel alleen zijn met mijn papa
zonder zijn vriendin | En als mijn mama ook een vriend
krijgt ook zonder háár vriend | Genoeg zakgeld!!!!!! |
Mijn vriendin uitnodigen in een proper huis | Spannende
boeken!! | Mijn chiro! | Op voorhand weten welk weekend ik bij mama ben en welk weekend bij papa | Kunnen
telefoneren en mailen naar de ouder die niet bij mij is |
Heb jij je ouders iets anders te zeggen? Vind je
de meest persoonlijke, doortastende, originele
mededelingen aller tijden maar niks? Wil je weten
welke kopzorgen andere jongeren hebben als hun
ouders apart gaan wonen?
Ga naar www.tweehuizen.be.

