Beste, lieve, hoi ...
BEGIN
Reden en doel aanmelding organisatie
In … (maand) ben jij aangemeld bij …. (naam instelling / organisatie)
In … (maand) zag ik jou voor het eerst bij … (naam instelling / organisatie)
Wij kennen elkaar van…
Jij bent aangemeld omdat …

BESCHRIJVING PROCES
De rol van ouders/situatie waarin ouders zich bevinden.
Met mama is gesproken over…
Met papa is gesproken over…
Met papa en mama is gesproken over…
De situatie waarin het kind zich bevindt.
Met jou is gesproken over…
Jij hebt vooral veel last van…
Je kunt niet kiezen tussen papa en mama omdat…
Je voelt je … (bijvoorbeeld: woedend / verdrietig / onzeker) omdat…
Dit is afgesproken…
Wensen, zorgen en behoefte van het kind?
De grootste wens die jij hebt is…
De grootste zorg van jou is…
Je heb het meeste behoefte aan…
Samenvatting van het proces.
Papa en mama zijn gescheiden omdat…
Dit is er gebeurd:…
Jij hebt gezegd dat…

AFSLUITING
Welke afspraken zijn er gemaakt?
Met mama is afgesproken dat…
Met papa is afgesproken dat…
Met jou is afgesproken dat…
Boodschap aan kind
Ik hoop voor jou in de toekomst dat …
(Hier kan een terugkoppeling gemaakt worden bij de wensen, zorgen en behoefte van het kind).
Eventuele extra’s
Noem bijvoorbeeld de rechten van het kind of een boodschap uit boek van Villa Pinedo.
Vervolg opties benoemen
Weet dat je nooit hoeft te kiezen tussen papa en mama en je van allebei mag houden.
Ieder mens / kind heeft gevoelens bij de scheiding van zijn ouders. Deze komen en gaan. Wat je
kan doen als ze er zijn: lief zijn voor jezelf en hulp vragen.
Mocht je in de toekomst er nog met iemand over willen praten kun je hier terecht: bel naar de
kindertelefoon (0800-0432) of neem een kijkje op Villa Pinedo (villapinedo.nl).

