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Bureau Jip start met stiefcoaching
Eén scheiding is al erg genoeg
Anderhalf jaar geleden maakten Elly van Driel en Anja de
Bruin een doorstart met Bureau Jip, een bureau dat kinderen
begeleidt die thuis, op school of persoonlijk vastlopen. Denk
bijvoorbeeld aan trauma’s, faalangst, ADD en ADHD. Nu is de
rust een beetje wedergekeerd en hebben de dames tijd om te
starten met een nieuw project.
SOMMELSDIJK - “Ik heb het
afgelopen jaar een opleiding
gevolgd over het begeleiden
van stiefgezinnen,” vertelt Elly.
“Een scheiding is een verwarde en moeilijke periode voor
een kind, want er verandert
een hoop. De kinderen zitten
in een scheiding, dan gaan ze
wennen aan de nieuwe situatie, één of beide ouders krijgen een nieuwe partner waardoor het gezin weer wordt
uitgebreid en in ruim zestig
procent van de gevallen gaat
ook het stiefgezin weer uit elkaar.” Het blijkt dus dat het
niet gemakkelijk is om het
nieuwe gezin, waaraan vaak

KINDEREN LOSSEN
HUN EIGEN
PROBLEMEN OP
MET ONZE HULP
vol enthousiasme is begonnen, in stand te houden. De
ingewikkelde opbouw van
een stiefgezin is daarvan een
van de belangrijkste oorzaken.
“Dat zorgt niet alleen voor nog
een moeilijke en verwarde
scheiding,” vult college Anja
de Bruin haar aan. “Het kind
moet nu een bezoekregeling
gaan treﬀen met nog meer
mensen, want ook de stief-familie is familie geworden. Het
gezin van de nieuwe partner
had misschien al kinderen uit
een vorig huwelijk en dan met
de nieuwe scheiding zijn ze

ineens broertjes of zusjes
kwijt.”
“Ons doel is om die gezinnen
te helpen en er is op dit moment maar een mager aanbod
van stiefcoaches,” vertelt Anja.
“Er moet onderling gepraat
worden over het feit dat het
fout zou kunnen gaan in het
nieuwe gezin, want als er niet
gecommuniceerd wordt, gaat
het sowieso fout. Samen met
het gezin gaan we een stiefplan opzetten waarin duidelijk
wordt wie welke rol op zich
neemt en hoe de stiefouder de
kinderen van zijn of haar partner behandelt.” “We zijn nu
bezig met het opzetten van dit
nieuwe project. Ik heb de opleiding gevolgd, dus de kennis
is er. We kunnen beginnen,”
zegt Elly. “Anja komt uit de reguliere GGZ en we worden bijgestaan door een neuropsycholoog voor kinderen. Onze
methodieken kunnen overlappen, maar we kijken allemaal vanuit een andere hoek,
wat af en toe best handig kan
zijn. We kunnen per kind heel
goed oordelen wat de beste
manier is om te helpen doordat we allemaal onze eigen
ervaringen en invalshoeken
hebben.”
“Maar het is niet zo dat wij de
problemen oplossen voor een
kind,” valt Anja haar collega
bij. “De kinderen lossen hun
eigen problemen op met onze
hulp. Mocht dat niet lukken,
dan zoeken we het hogerop.

Elly van Driel (links) en Anja de Bruin starten bij Bureau Jip met stiefgezinnencoaching. FOTO: Sam Fish

Wij bieden begeleiding; daar
kun je alle kanten mee op.”
Wachttijden
“Bij sommige instellingen kan
het soms heel erg lang duren
voordat een gezin aan de
beurt is, maar bij ons is dat
gelukkig niet zo,” vertelt Elly.
“We hebben hier geen wachtlijsten, dus we plannen binnen twee weken een intakegesprek en dan zouden we
vrijwel meteen aan de slag
kunnen.” “Sommige problemen zijn echter zo belangrijk
dat we ze proberen diezelfde
dag nog hulp te bieden,” vult
Anja aan.

De Boei weer open
OUDDORP - Inloophuis de
Boei is iedere tweede en vierde dinsdag van de maand
weer open van tien tot vier
uur. Het inloophuis wordt gehouden in cultureelcentrum
de Overkant aan de Dijkstelweg 33 in Ouddorp. De Boei is
een plek waar gelegenheid
wordt geboden om met ervaren gastvrouwen, lotgenoten
en hun familie of vrienden te
praten over wat het hebben
van kanker voor gevolgen
heeft. Het is ook de plek waar
je vragen kunt stellen. En kunt
horen hoe anderen met de
ziekte omgaan, of wat hun er-

varingen zijn na een chemokuur, medicatie of bestraling.
Workshop
In de middag staat er om half
twee een workshop op het
programma. Er wordt een herinneringsbord van stof gemaakt. De organisatie vraagt
een bijdrage van vijf euro voor
de onkosten. Wie wil deelnemen moet zelf een of meerdere stoﬀen meenemen om het
bord te bekleden. De afmeting
is 60 x 80 centimeter. Oude
knopen van een jas of mooie
linten kunnen als decoratie
dienen, dus neem die mee als

je ze hebt liggen.
Voor wie de afstand naar het
inloophuis te groot is, of niet
de beschikking heeft over eigen vervoer, kan contact opnemen met de chauﬀeursdienst van De Boei, telefonisch
bereikbaar via tel. 06-22111572.
Deelnemers worden indien
gewenst thuis opgehaald en
nadien weer thuisgebracht.
In verband met de aanschaf
van materialen is aanmelden
voor de workshop vooraf verplicht. Dat kan via bovenstaand telefoonnummer of
per mail info@deboeigo.nl.
Meer info: deboeigo.nl.

Gezellige herfstmarkt in Ouddorp
OUDDORP - De activiteitencommissie van de Hersteld
Hervormde gemeente in
Ouddorp houdt zaterdag een
gezellige markt. Die vindt
plaats bij de familie Hoek aan
de Oudelandseweg 4 in Oud-

dorp. Naast oliebollen en kibbeling zijn er veel andere
producten te koop. Denk aan
tweedehands boeken maar
ook verse producten als
groente, fruit, kaas, bloembollen en kruiden. Een deel

van de opbrengst gaat naar
Adullam. Ook is er kinderkleding te koop. De opbrengst
van de markt is bestemd voor
de aflossing van het kerkgebouw. De markt is van half
tien tot drie uur.

Bureau Jip, Jeugd In Perspectief, werd tien jaar geleden opgericht door Elly van
Driel en Geertje van Rossum in Geertjes eigen huis in Dirksland. Anderhalf jaar geleden
besloot zij te stoppen en maakte Elly van Driel samen met Anja de Bruin een doorstart.
Inmiddels is Bureau Jip te vinden aan de Oostelijke Achterweg 17 in Sommelsdijk.

Kleding
verkoop
MIDDELHARNIS - De kledingschuur aan de Oostelijke Achterweg in Middelharnis is zaterdag 21 en 28
oktober weer open. Het
aanbod is divers en loopt
uiteen van sieraden, sjaals,
riemen tot schoenen en
hoeden. Voor een leuke
prijs, koop je iets leuks. Zowel dames-, heren-, als
kinderkleding in alle maten. De kleding is gesorteerd en gestreken. De opbrengst
van
de
kledingverkoop gaat naar
de Exoduskerk. Open van
negen tot drie uur.

COLLECTE

Collecte voor kinderen met
een visuele beperking. In ons
land zijn duizenden blinde en
slechtziende kinderen. Daarom collecteert Vereniging Bartiméus Sonneheerdt van 23 tot
28 oktober op ons eiland om
geld in te zamelen voor onderwijs en onderzoek.

Kinderen Ollie B
Bommel op de planken
DEN BOMMEL - Alle leerlingen van openbare basisschool
Ollie B Bommel stonden donderdag op de planken van de
Bommelstee. Dat gebeurde in
het kader van de kinderboekenweek. Twee leerlingen uit
groep acht kondigden de di-

verse groepen aan. Na een
spetterende opening met het
lied ‘Gruwelijk eng’ van Kinderen voor Kinderen was het de
beurt aan de leerlingen van de
groepen 1 en 2. De spanningen
liepen op het podium soms
hoog op.

Seniorenvoorstelling
SOMMELSDIJK - De Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee organiseert donderdagmiddag 26 oktober in de zaal
van De Zwaluw aan de Sperwer 55 in Sommelsdijk een
ouderwets gezellige voorstelling voor senioren die wordt
gegeven door theatergroep
Mooi Weer. Het theatergezelschap verwelkomt de bezoekers in een oud-Hollandse
keuken, waar de keukenkast
gevuld is met lekkernijen.
Tijdens de middag die om half
twee begint, passeren liedjes
van toen de revue. Ondertussen is er volop ruimte om bij
te kletsen met bekenden over
die goede ouwe tijd. Zoals

over nieuwsfeiten van toen of
de leukste radio- en televisieprogramma’s. Pak een stoel en
schuif aan is de boodschap
van theatergroep Mooi Weer.
Kosten
Om de kosten te drukken is er
een verloting met prijzen. De
middag kost 10 euro, inclusief
koﬃe of thee. Niet-leden betalen 15 euro per persoon. De
zaal in De Zwaluw is om een
uur open voor het publiek.
Aanmelden kan bij Marrie
Breeman, tel. 0187-484559 of
06-1305 8237.
Kosten overmaken kan op
bankrekening NL15RABO 0307
4304 21.

