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Elke twee maanden verschijnt deze Meedoenpagina. In deze editie geven wij informatie over opvoeden en de activiteiten tijdens 
de Week van de Opvoeding van 4 tot en met 10 oktober. Heb je een vraag over opvoeden? Neem contact op met één van de organisaties. 

Doenras van 2 en Litoef van 3½ doen nieuwsgie-
rig de deur open bij Tsoefi et van Beuningen en Koen 
Bottemanne. Bij de start van het interview schuiven 
ze net zo nieuwsgierig aan. “Het zijn de allerleukste 
kinderen die er zijn”, lacht Koen. “Dus al die andere 
ouders die zeggen dat die van hen de leukste zijn, 
liegen absoluut.” Toch zijn er ook dagen dat het in 
huis wat minder loopt. Daarom nam Tsoefi et con-
tact op met de Inloop Jeugd en Gezin van het Start-
punt.

Tropenjaren
Als jonge ouders met allebei een baan, valt het soms niet 
mee zegt Tsoefi et. “Het zijn tropenjaren en je dendert 
maar door. Dat maakt me soms onzeker. Doe ik het wel 
goed als moeder? Waar hebben mijn kinderen behoefte 
aan? Ik heb wel contact met andere moeders, maar sinds 
corona spreken we elkaar minder vaak. En als we elkaar 
zien, gaat het niet over het opvoeden van de kinderen. 
Daarom wilde ik graag eens praten met een professio-
nal. Ik kende het Startpunt al via een workshop positief 

opvoeden. Dat was heel stimulerend. Ik vond het nu tijd 
om opnieuw contact op te nemen. Een goede keuze. 
Ik kwam in contact met Karien. Zij luisterde naar mijn 
verhaal en gaf concrete tips die bij ons gezin passen.”

Leer je kind en jezelf kennen
Eén van de tips die Tsoefi et kreeg, was dat kinderen 
zelf mogen kiezen binnen bepaalde kaders. “Als ze naar 
bed gaan bijvoorbeeld, moeten ze een pyjama aan en 
tandenpoetsen. Maar de volgorde mogen ze zelf kiezen. 
Dat scheelt veel stress. Er is ook ruimte voor hun emo-
ties. Ze mogen best een keer boos zijn. Dan vragen we 
daarna wat er aan de hand was. Zo kunnen we een vol-
gende woedeaanval beter begrijpen. Je kind observeren 
en goed kijken wat je ziet, daar komt het vooral op neer. 
En eerlijk gezegd heb ik ook veel over mezelf geleerd.”

Maak gebruik van hulp die er is
Tsoefi et is namelijk iemand die van structuur houdt. 
Koen is daar veel makkelijker in. “We hebben geleerd 
dat dat ook helemaal niet erg is. Als je elkaar maar on-
derling begrijpt en steunt op moeilijke momenten. En 
schaam je vooral niet als je jezelf onzeker voelt. Daarom 
delen wij graag ons verhaal. Er is goede hulp en onder-
steuning beschikbaar. Maak daar dan ook gebruik van.”

Tsoefi et en Koen: “Kijk en luister naar je kinderen”

Als ouder wil je het beste voor je kind. Maar soms zit 
het even tegen en kun je wel een steuntje in de rug ge-
bruiken. Gelukkig zijn er in Wageningen allerlei manieren 
om hulp te krijgen. Bijvoorbeeld bij Solidez. Joleijn Ruij-
ter en Leen Verhoeven vertellen over Voor- en Vroeg-
schoolse Educatie (VVE) en het project ‘Kind aan Huis’.

Iedereen verdient een goede start
“Alle kinderen verdienen gelijke kansen voor een goeie 
start”, zegt VVE-coördinator Joleijn. “Maar sommigen 
hebben daarvoor net wat extra steun nodig. Die bie-
den wij via de VVE.” Voorschoolse educatie is er voor 
kinderen van 2 tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is er 
voor kinderen in de kleuterklassen van de basisschool. 

Maatwerk
Het consultatiebureau verwijst kinderen naar de VVE. 
Het praktische werk gebeurt bij de kinderopvang en op 
de basisscholen. Namens Solidez zijn er twee coördi-
natoren. Een aanpak die volgens Joleijn goed werkt: “We 
hebben per jaar 80 plekken beschikbaar in de kinderop-
vang, waarmee we 130 kinderen kunnen helpen. We 
overleggen regelmatig met de ouders wat hun kinderen 
nodig hebben. De één heeft behoefte aan wat extra 
begeleiding om zich goed te voelen in een groep. De 
ander heeft wat meer tijd en aandacht nodig voor taal. 
Soms kan het contact tussen ouder en kind wat be-
ter. Zo kunnen we bij ieder gezin maatwerk leveren. En 
dat gebeurt op een laagdrempelige en speelse manier.”

Praktische hulp en een luisterend oor
Kind aan Huis steunt gezinnen met kinderen tus-
sen de 0 en 14 jaar. Zij werken met vrijwilligers die 
bij gezinnen langsgaan waar het net niet lekker loopt. 
Dat varieert van het bieden van een luisterend oor, 
tot het helpen bij huiswerk. En van hulp bij het con-
tact met een leerkracht op school tot de weg wijzen 
bij de gemeente. “Onze vrijwilligers zijn geen oppas 
en geen schoonmaker, verder geven de ouders aan 
waar ze hulp bij kunnen gebruiken”, legt Leen uit. Zij 
is één van de twee coördinatoren van Kind aan Huis. 
“Iedereen kan zich bij ons aanmelden. De hulp is gra-
tis en een vrijwilliger komt gemiddeld anderhalf tot 
twee jaar lang één keer per week langs bij een gezin.”

Vrijwilligers
Op dit moment zijn er 31 vrijwilligers die 40 gezin-
nen helpen. Volgens Leen kan Kind aan Huis altijd 
nieuwe vrijwilligers gebruiken. “Veel van hen heb-
ben zelf kinderen, maar we hebben ook studenten 
die helpen. Wij kijken waar een gezin behoefte aan 
heeft en welke vrijwilliger daar het beste bij past.”

Contact
Meer weten over VVE of Kind aan Huis? Neem dan 
contact op met Joleijn via j.ruijter@solidez.nl of 
06-19971965. Leen is bereikbaar via l.verhoeven@so-
lidez.nl of 06-45664506.

Een steuntje in de rug voor ouder en kind

Inloop Jeugd en Gezin
Herken je je in het verhaal van Tsoefi et en Koen? 
Heb je zelf behoefte aan advies? Kom dan vrij-
dag tussen 9.00 en 13.00 uur langs bij de Inloop 
Jeugd en Gezin in het Startpunt, Rooseveltweg 
408a. Of neem contact op met het Startpunt via 
(0317) 41 01 60, of startpunt@wageningen.nl. 
De inloopochtend is er voor opvoeders en jonge-
ren (4-23 jaar).

Activiteiten Week van de Opvoeding
4 tot en met 10 oktober 2021

Stoepkrijten met een verrassing
Startpunt, Rooseveltweg 408a
Maandag t/m vrijdag tijdens openingstijden

Spelen met taal, de bblthk, Stationsstraat 2
Maandag t/m vrijdag van 12.00-17.30 uur

Koken in de Pomhorst, Pomona 462
Maandag 4 oktober van 15.00-16.30 uur

Workshops voor opvoeders (aanmelden)
‘Positief opvoeden en gezonde partnerrelatie’
Startpunt, Rooseveltweg 408a
Maandag 4 oktober van 20.00-21.30 uur 

Voorlezen, de bblthk, Stationsstraat 2
Woensdag 6 oktober van 9.30-10.00 uur

Praten met lego robots, de bblthk, Stationsstraat 2
Woensdag 6 oktober van 16.00-17.00 uur

Baby en peutercafé, Inloopcentrum Markt 17
Woensdag 6 oktober van 10.00-11.30 uur

Dansen: woensdag 6 oktober van 13.30-14.30 uur
Spelen: woensdag 6 oktober van 15.30-16.30 uur 
Leger des Heils, Kamerlingh Onnesstraat 2

Webinar ‘Welkom in Puberland’
Aanmelden: www.startpuntwageningen.nl
Donderdag 7 oktober van 20.00-21.30 uur

Spelen in Tuindorp, Floralaan 20b
Zaterdag 9 oktober van 13.00-17.00 uur

Kijk voor meer informatie op
www.startpuntwageningen.nl


