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In dit boekje staan gedichtjes van kinderen met een pappa en 
mamma die willen gaan scheiden. Ze vertellen je hoe ze zich 
voelen in verschillende situaties. Ze zijn boos, bang, verdrietig, 
alleen of juist heel flink. Als die pappa of mamma dan ergens 
anders gaat wonen, willen ze zien wáár dat is. Toch vinden ze 
het eigenlijk niet eerlijk.

Voor zowel ouders als kinderen kan het 
fijn zijn om te lezen wat anderen zouden 
doen. Dan zou het zo maar kunnen dat 
jij niet de enige bent die zich zo voelt.
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Flink

Stilletjes huilen

Onder m’n jasje zit een krasje,
heel per ongeluk of expres,
’t zijn er wel een stuk of zes.
Niemand die ze echt kan zien,
maar ik voel ze als ik grien.
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In het boekje wanneer komt pappa thuis? staan gedichtjes van 
kinderen met een pappa en mamma die willen gaan scheiden. 
Ze vertellen je hoe ze zich voelen in verschillende situaties. 
Ze zijn boos, bang, verdrietig, alleen of juist heel flink. Als die 
pappa of mamma dan ergens anders gaat wonen, willen ze zien 
wáár dat is. Toch vinden ze het eigenlijk niet eerlijk.

Voor zowel ouders als kinderen kan het 
fijn zijn om te lezen wat anderen zouden 
doen. Dan zou het zo maar kunnen dat 
je merkt, dat jij niet de enige bent die zich 
zo voelt.
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