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Een klein gebaar kan groot geluk brengen.
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Programma
• Kennismaken

• Kopp/kov-kinderen
 Kinderen zijn kostbaar voor ouders.
 Kopp/kov-kinderen; feiten en cijfers
 Ouders, een veilige basis en haven voor kinderen.
 Als het anders gaat…  ervaringen uit de praktijk (Ria)
 Risicokind of evenwichtskunstenaar?

• Klein gebaar, groot geluk
• Do’s and don’ts (Ria)
 Kind-kunnen-zijn bij familie, vrienden of gastgezin.
 Naasten die ouders steunen in woord en daad.
 Pastorale zorg aan ouders en kinderen.



Waarom zijn kinderen 
zo belangrijk voor 
ouders?



Kopp-kov-kinderen feiten en cijfers
• Kopp-kinderen zijn gewone kinderen die opgroeien in moeilijke 

omstandigheden.
• 405.000 ouders met psychische of verslavingsproblematiek (ondergrens).

577.000 kinderen jonger dan 18 jaar;                                                         
423.000 jonger dan 12 jaar.

• Kinderen lopen meer risico om zelf psychische of verslavingsproblemen te 
ontwikkelen.

• Kinderen lopen meer risico op mishandeling.
• Ongeveer een derde van de kinderen ontwikkelt geen problemen.



Ouders als een 
veilige basis en 
een veilige 
haven voor 
kinderen.



Als het anders gaat
• Levensloop Ria



Risicokind of evenwichtskunstenaar?

Kwetsbaarheid

• Extreem verantwoordelijkheidsgevoel.

• Moeite met het aangeven van grenzen.

• Negatief zelfbeeld.

• Moeite (h)erkennen en uiten van emoties.

• Moeite met aangaan van intieme relaties.

• Minder goede schoolprestaties.

• Eenzijdig Godsbeeld.

Kwaliteiten
• Zorgen voor anderen.

• Verantwoordelijkheid kunnen dragen.

• Kunnen organiseren.

• Achter de schermen meewerken.

• De sfeer snel aanvoelen.

• Goed kunnen luisteren.

• ‘Bruggen bouwen’ tussen mensen.

• Mensen opvrolijken



Wat hebben kopp-kinderen nodig?
• Ouders die elkaar respecteren en steunen.
• Informatie, passend bij de leeftijd en de ontwikkeling.
• Een open sfeer in het gezin; goede interactie tussen 

ouders en kinderen.
• Steun van naasten.



Wat kunnen familie, vrienden, buren doen?
• Bied ouders een helpende hand.
• Bied kinderen ontspanning/afleiding.
• Bemoedig kinderen.
• Geef kinderen de ruimte om zichzelf te zijn.
• Val ouders niet af.
• Help kinderen om goed voor zichzelf te zorgen.
• Bespreek zorgen met ouders; stimuleer hen indien nodig hulp te vragen.
• Bid voor ouders en kinderen.



Kopp-kinderen in de kerkelijke gemeente
• De gemeente als veilige basis en veilige haven.
• De gezindheid van Christus.
• Het beeld van Christus.
• Tips voor pastoraat: 
- luister de ander tevoorschijn.
- wees betrouwbaar en duidelijk (ook in taalgebruik).
- peil de behoefte en stem daarop af; maak samen een plan.
- ondersteun initiatieven in de gemeente.



Wat kunt u deze 
maand doen?
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