KOContact – gezin 11
Beste ouder(s) / opvoeder(s),
Buiten is het koud en soms nat, binnen is het warm en gezellig. Dat is hoe we het graag willen.
De alledaagse gezinspraktijk is soms anders. Meestal zijn we blij als we op maandag na de
vakantie in het gewone ritme kunnen starten. Nu was dat anders omdat de scholen dicht
waren. Geen gewoon ritme, maar in veel gezinnen een wat rommelige start
omdat thuisonderwijs nog geen routine is. Na een paar dagen hebben
de meeste gezinnen toch weer een ritme gevonden, hoewel het
thuisonderwijs van gezinnen veel vraagt. Volgens de laatste nieuwsberichten zullen de scholen in elk geval tot en met 5 februari dicht
blijven. In deze bijzondere tijd schrijven we voor u een KOContact
over het thema ‘warmte’. U leest over het bieden van warmte en
krijgt handvatten voor momenten als de gemoederen hoog oplopen.
Ook voegen we een recept toe, waarmee u warmte en gezelligheid
kunt creëren.
Met een warme groet wensen wij u veel liefde en saamhorigheid
toe. Hen die zorgen en verdriet ervaren (en wie kent dat niet?)
wensen we in het bijzonder Gods hulp en bijstand toe.

RECEPT VOOR KOUDE WINTERDAGEN

UITSPRAKEN

•
•
•
•
•
•
•
•

•

300 g basismix cupcakes naturel
100 g ongezouten roomboter
2 middelgrote eieren
100 ml halfvolle melk
6 el zuivelspread naturel
20 g geraspte kokos
12 abrikozenstenen
40 g krenten

•

•

•

Tijdens
het
gourmetten
in
de
Kerstvakantie merkt Hendrik (10 jaar) op:
“Nu kan ik ook eindelijk eens leren koken
en bakken, dat heb ik nog nooit gedaan”.
Als
ik
potjes met consequent
kon
verkopen, dan was ik inmiddels rijk
geweest (zegt een hulpverlener met een
glimlach).
Anna (6 jaar) is met haar tante aan het
knutselen en reageert complimenteus:
“Dat is écht mooi! U kunt dat super goed,
dat kan mama niet hoor”. Dan opkomend
voor haar moeder: “Misschien kan ze het
wel hoor, maar ik heb het nog nooit
gezien. Ze kan andere dingen wel heel
goed”.
Hoe kom ik zelf tot rust, ik sta de hele dag
op ‘aan’ (een moeder).

Verwarm de oven voor op 170 °C. Zet
de
papieren
vormpjes
in
de
muffinvorm. Maak de cupcakemix
volgens de aanwijzingen op de
verpakking. Verdeel het beslag over de
vormpjes en bak in ca. 20 min. gaar in
de oven. Laat helemaal afkoelen.
Bestrijk de bovenkant van de
afgekoelde
cupcakes
met
de
zuivelspread. Bestrooi de cupcakes met
de kokos. Maak een gezichtje met een
abrikozensteentje als neus en krenten
als ogen en mond. Eet smakelijk!
www.koc.nu
toegang@koc.nu
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EEN WARM TRUITJE
In deze winterperiode hebben we allemaal behoefte aan warmte, aan een behaaglijk
gevoel. Een heerlijk warm huis, een lekkere dikke winterjas, een fijne warme trui. Die warme
trui moet niet te krap zitten, maar ook niet te wijd zijn. Te krap dan krijg je er last van. Te
wijd dan heb je er geen warmte van. Een passende trui is het fijnst. Zo is het ook wat betreft
emotionele warmte. Warmte die u en uw kinderen hopelijk ervaren in het gezinsleven.
Emotionele warmte ontstaat bij een veilige hechting. Een veilige hechtingsrelatie is van belang
voor de ontwikkeling van ieder kind/mens, zowel op sociaal, emotioneel als cognitief gebied.
De twee pijlers van een veilige hechting zijn: nabijheid en begrenzen. Nabijheid ervaart een
kind als ouders oprechte belangstelling hebben, het kind positief benaderen, als een ouder zich
kan verplaatsten in het kind, de tijd neemt om samen iets te
ondernemen enz. Daarnaast is grenzen stellen heel belangrijk. Een kind
zoekt vaak de grenzen op, maar het ervaart veiligheid als het begrensd
wordt. Voorspelbaar, betrouwbaar en duidelijk zijn de sleutelwoorden.
Ouders weten dit ook wel, maar het in praktijk brengen kan behoorlijk
lastig zijn. We stappen allemaal wel een keer in de valkuil om iets toe
te geven en hebben dat vaak nog prima door ook. Als we moe zijn, zijn
we eerder geneigd om iets toe te geven, maar de volgende keer plukken
we er de vruchten van. Als we toegeven, leert het kind dat zeuren loont
en zal het een volgende keer weer proberen.

CORONATIJD
Deze tijd kent zijn diepe dal.
Het voelt voor mij dan ook alsof ik val.
Het virus maakt mij verdrietig, boos en bang.
De maatregelen duren mij echt te lang.
Ik snap de maatregelen heus wel,
maar kom toch met mijzelf in de knel.
Ik voel me zoveel tegelijkertijd.
Oude patronen komen terug, terwijl ik die liever vermijd.
Ik lijk wel overspoeld te raken,
en het coronavirus blijft maar in mijn hoofd kraken.
Mijn angsten spelen weer op,
maar gelukkig zet jij mijn behandeling niet stop.
Gedicht van een 11-jarig meisje

CITAAT – LIEFDE
De liefde van God is een bovennatuurlijke genade en een vrucht van Gods Geest. De overdenking
daarvan zal alle Christelijke huisvaders en huismoeders tot de beoefening van de godzaligheid
opwekken. Die liefde groeit niet in onze hoven, maar wordt door Gods Geest in ons geplant.
Onze harten zijn van nature hard en koud. Maar die worden door Gods Geest zo bewerkt dat ze
door de wet verbroken worden. Zij worden door het Evangelie zo genadig verbonden en door de
aangename stralen ervan zo verwarmd, dat zij de vriendelijke nodigingen tot de Koninklijke
bruiloft, de rijke aanbiedingen van genade met evenzovele wereldse uitvluchten (Matth. 22:35) niet langer kunnen afwijzen. Maar omdat zij de gewillige genegenheid van hun Zaligmaker
kunnen zien, is het dat zij als evenzovele ellendige, arme en gebrekkige mensen hem als hun
Verlosser, Heere en Medicijnmeester aannemen en met een standvastige genegenheid
liefhebben en beminnen.
Ds. Petrus Wittewrongel
www.koc.nu
toegang@koc.nu
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AFKOELEN NA EEN CONFLICT
In de coronanieuwsberichten wordt regelmatig
gesproken van brandhaarden en de coronaescalatieladder (waakzaam, zorgelijk, ernstig).
Vaak beeldend weergegeven in kleuren die
‘warmte’ uitstralen. Hoe warmer en donkerder
de kleur, hoe zorgelijker de situatie.

EERSTE HULP
Bij acuut oplopende spanningen
Als we eerlijk zijn hebben we in deze
coronawinter sneller last van een korter lontje.
Met een korter lontje, ontstaat er sneller een
conflict. Conflicten kunnen we weergeven in een
emotionele escalatieladder. Een conflict begint
altijd als probleem. We staan dan bovenaan de
trap, we voelen irritatie. Als we daar niets mee
doen, gaan we steeds een stapje lager op die
escalatieladder. Er ontstaat strijd. Tot het
uitloopt op een echt dieptepunt. Het is dan
‘oorlog’. Strijd en ‘oorlog’ willen we voorkomen.
Iedere stap op de ladder heeft gevolgen voor
gedrag, emoties, houding en manier van denken.
Deze ladder geeft inzicht in welke fase van het
conflict we ons bevinden. Zitten we nog in de
rationele fase, waarin we het probleem rustig
met de ander kunnen bespreken? Of zitten we al
in de emotionele fase, waarin het conflict een
strijd geworden is? Denk hierbij aan een heftige
woordenwisseling. Of is het conflict zo heftig dat
het bijna niet op te lossen is? Denk hierbij aan
het gebruik van agressieve woorden. Herkent u
deze escalatiepatronen? Als we ons bewust zijn
waar we staan op de ladder, is dat de eerste stap
om strijd en oorlog om te voorkomen. Wat helpt
u om uit de escalatie te komen? Vaak helpt
afstand nemen van elkaar om af te koelen. In het
contact met uw kinderen, met uw pubers, is dit
ook toepasbaar. Ga niet in discussie als emoties
hoog opgelopen zijn. Dat zorgt alleen maar voor
hete hoofden en koude harten.

www.koc.nu
toegang@koc.nu

1. Neem met zijn allen (maar los
van elkaar) een time out.
2. Blaas stoom af: rondje rennen,
de trap op en af rennen,
stompen in een kussen.
3. Praat over de situatie/escalatie;
wat ging er mis?
4. Zoek nieuwe oplossingen die
jullie als gezin helpen en stem
oplossingen met elkaar af.
5. Zoek steun bij andere ouders.
6. Maak een plan om nieuwe
escalaties te voorkomen.
Tip van andere ouders
Maak een STOP-KNOP of een TIMEOUT-KAART. Ieder gezinslid mag deze
één keer per dag inzetten om een
situatie te pauzeren. Dit betekent
niet dat het onderwerp verdwijnt,
maar dat je het er even niet over
hebt. Pak het op een later en rustiger
moment weer met elkaar op.
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KNUTSELTIPS

WINDCHILL

Winterslinger
Haal met deze slinger de winterse
sfeer in huis. Print de mutsjes 2 keer
uit en versier ze met potlood, wasco,
stift of verf en watjes. Plak de twee
mutsjes tegen elkaar en doe er een
touwtje tussen. Klaar is je winterknutsel!

Van de boswachter
Nederland heeft een gematigd zeeklimaat, met
milde winters. Toch kan het behoorlijk vriezen in
de winter. En in de wind kan het nog veel kouder
aanvoelen dan wanneer je op een beschut plekje
staat,
dit
noemen
we
‘windchill’.
De
gevoelstemperatuur wordt berekend uit een
combinatie van luchttemperatuur en gemiddelde
windsnelheid.
Gemiddeld
komt
de
gevoelstemperatuur 3 dagen per jaar onder de -15
graden, op 10 dagen per jaar onder de -10 graden
en eens in de 2 jaar voelt het kouder dan -20
graden.

Sneeuwpop
Plak twee wattenschijfjes op een
ijsstokje. Knutsel er met papier een
sneeuwpop van.

Wintermobiel
Knip uit papier twee wolken. Plak die
op elkaar met wat lintjes ertussen.
Hang daaraan een sneeuwpop, muts,
wanten, een slee enz. Wissel die af
met sneeuwvlokken van watjes.

Biologie/bewegingsopdracht
De kinderen ontdekken hoe je warm kunt blijven,
zodat je toch buiten kunt spelen als het koud is. Je
begint natuurlijk met warme kleren zoals een dikke
jas, muts, sjaal, wanten, dikke sokken. Op een
plekje uit de wind is het minder koud dan in de
wind. Kruip dicht tegen elkaar aan. Je kunt
stampen met je voeten, in je handen klappen, je
benen warm wrijven. Blijf in beweging. Laat
bijvoorbeeld een denkbeeldige hoelahoep rond de
armen, benen, nek, het lichaam draaien. Gooi de
hoelahoep in de lucht en vang hem weer op, alles
kan met een denkbeeldige hoelahoep. Doe
renspelletjes zoals tikkertje of overlopertje.
Hebben de kinderen het nu lekker warm?
(bron: Staatsbosbeheer.nl)

Maak een knutselwerkje en geef het
aan opa of oma, aan de oude
mevrouw in jullie straat, aan een
zieke tante enz. En zo verspreiden we
met elkaar een beetje warmte.

www.koc.nu
toegang@koc.nu
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HULP NODIG?

NIEUWTJES
•

KOC-diensten
herdenkt
in
het
cursusjaar 2020/2021 haar 40-jarig
jubileum. 8 Januari jl. was hiervoor
een jubileumsymposium. KOC-diensten
heeft
op
die
dag
een
jubileummagazine
uitgegeven, dat
verspreid wordt onder de abonnees van
Criterium (een uitgave van KOC-visie).
Leest u Criterium nog niet? Maak dan
eens kennis via KOCvisie.nu.

•

De volgende brief volgt maart 2021.
KOContact is terug te lezen op de
website:

•

Neem contact met ons op als u vragen of
zorgen hebt over uw kind. We denken met
u mee op een breed terrein aan thema’s:
uiten van gevoelens, weerbaarheid,
negatief denken over zichzelf en anderen,
(faal)angst, sociale angst, verlatingsangst,
dwangmatig gedrag, moeite met leren,
dyslexie,
dyscalculie,
goed kunnen
leren/hoogbegaafdheid,
omgaan
met
rouw,
geplaagd
worden,
sociale
vaardigheden, slaapproblemen, hechting,
eetproblematiek, trauma, ADHD/ ADD,
autisme, seksuele ontwikkeling, planning
en organisatie van huiswerk, taken,
zelfredzaamheid, enz. Wanneer u vragen
heeft of u wilt zich aanmelden voor
diagnostiek, begeleiding of behandeling,
stuurt u een mail naar toegang@koc.nu
met vermelding van uw naam en
telefoonnummer.

https://kocdiensten.nu/kocontact/

Voor alle data in dit KOContact geldt:
Deo Volente.

Veel wijsheid, geduld en sterkte toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Advies- en Redactieteam KOContact gezin
www.koc.nu
toegang@koc.nu
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