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Eindelijk kon ik mijn
moeder een plekje geven

Jennifer is de schoondochter van Sanne. In haar
weblog leest u wat zij, haar aanstaande man
Wichard en zijn dochter Rinke allemaal meemaken.

Margrietfilm

“Papa! Ik mag schilderen,” jubelt Rinke. Ik krijg
blik van Wichard. Blik zegt: wat ben je nu weer
dom bezig, Jennifer! Dit kind kan nauwelijks bin
nen de lijntjes kleuren. Mag ik haar zeker weer
duidelijk maken dat dat feest niet doorgaat? Maar
het blijft bij blik. Ik haal diep adem en zeg: “Rink,
liefie, luister. Eigenlijk ben je te klein om te schil
deren. Ik ben bang dat je er een bende van gaat
maken. Als jij nou helpt opruimen en ons drinken
geeft en zo. Of misschien kun je bij Mara spelen?”
En ik verwacht een hoop gedoe. Maar Rinke zegt:
“Goed hoor. Ik vraag wel of ik bij Mara kan.”

Anke is de ‘buddy’
van Rudolf, die sinds
een paar jaar zijn
drugsverslaving
heeft overwonnen.
Margriet-redacteur
Jan Denecke loopt
een dagje mee met
Anke om te zien wat
het ‘buddyschap’
precies inhoudt. En
hij wil graag weten
wat Ankes beweegredenen waren om
buddy te worden.
www.margriet.tv

Lees elke week Jennifers weblog
op www.margriet.nl/jennifer

Laat je kind geen pestkop
worden

De rubriek ‘Kwalitijd’ in Margriet 40 ging over pesten, een onderwerp dat mij
raakt omdat ik zelf erg ben gepest in de vijfde klas. Mijn ouders kozen er na
anderhalf jaar voor om mij te laten zitten en hoewel ik inmiddels een ‘naam’
had op school, bleek dat een goede beslissing: in mijn nieuwe klas vond ik een
vriendinnetje. Ik ben nu 38, maar nog vaak voel ik mij dat onzekere meisje dat
er niet bij hoort. Terwijl ik ook trots ben op wie ik nu ben. Mijn oudste dochter is elf; ze wordt niet gepest, maar als ik hoor dat andere kinderen in haar klas
worden gepest, vraag ik haar wel hoe zij daarmee omgaat. Zoals ik niet wil dat
ze over zich heen laat lopen, zo vind ik het ook niet fijn als zij zelf bewust pest.
Gelukkig wordt er op haar school aandacht besteed aan het onderwerp, maar
wij moeten als ouders onze taak daarin ook niet vergeten. SHSK
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Margriet selecteert voor u elke week de leukste

Mevrouw Heffels vroeg zich in Margriet 39 af
waar de as van haar moeder een laatste rust
plaats mocht krijgen. Toen mijn vader stierf
zochten mijn moeder en hun negen kinderen
een dierbare plek voor hem, maar alle neuzen
stonden een andere kant op. Toen mijn man
en ik voorstelden om de urn in onze tuin te
‘begraven’, was vooral mijn moeder daar heel
blij mee. Zíj wilde na haar dood dan graag een
plekje bij mijn broer. Ik vond dat een prima
oplossing, omdat ik het moeilijk zou vinden
om ook haar as in onze tuin te begraven: we
hadden een slechte band. Na het overlijden
van mijn moeder vonden we echter een brief
waarin stond dat ze toch graag een plekje bij
onze pap wilde. Een jaar lang stond haar as bij
een broer en hield ik een innerlijk gevecht.
Tot mijn dochter zei: “Mam, oma is voorbij,
geef haar toch een plekje.” En dat hebben we
gedaan. Mijn moeder ligt nu bij mijn vader
en gelukkig is het voor mij toch een speciaal
plaatsje geworden. En alle broers en zussen
hebben er vrede mee. Charlotte Huijben

Winnen: het verhaal áchter
52 dorpen en steden

In het boek 52x wandelen & lunchen in de mooiste dorpen en steden kunt u genieten van verhalen die grotendeels het karakter van 52 dorpen en
steden in Nederland, België en Duitsland bepalen.
De wandelingen die worden beschreven, vertellen
de geschiedenis van de omgeving en brengen u bij
de leukste musea, winkels en lunchadressen.
Margriet.nl geeft 10 exemplaren weg! Kijk op
www.margriet.nl/mailenwin.
fotografie: eric van lokven (beeld e-cards), anna van kooij
(beeld yo! opera festival). tekst mijn verhaal: laura kraeger

vrije tijdtips

Operafestival

Tijdens het Yo! Opera Festival, van
4 tot 8 oktober, zijn op bijzondere
locaties in Utrecht spannende
jeugdtheater- en operavoorstellingen te zien. Op het programma
staat onder andere De Operaflat:
achter elk van de vijfentwintig
deuren ‘schuilt’ een opera van één
minuut. www.yo-opera.nl

Goede thriller

Stel je voor: je wordt wakker
naast je geliefde, je draait
je naar hem toe en hij blijkt
dood te zijn. Dat overkomt
de hoofdpersoon in Over
steken. Alleen in haar dromen kan ze nog contact met
hem maken. Gaandeweg
raakt ze los van de werkelijkheid. Spanende thriller
van Judith Visser. Uitgeverij
De Boekerij, € 18,95.

Jonge Gezinnen Beurs

De Jonge Gezinnen Beurs is een aanrader voor íedereen die ‘iets’ met kinderen heeft. Met modeshows,
creatieve workshops, gratis stylingadvies, een uitgebreid (web)winkelplein en een theater vol entertainment. Jaarbeurs Utrecht, 5 t/m 8 november.
Kaarten: € 16,50 (5 t/m 12 jaar € 2,50 en t/m 4 jaar
gratis). www.jongegezinnenbeurs.nl

Onder water kijken
Het North Sea Film Festival begint op
6 november in Studio K in Amsterdam. Drie
dagen lang worden ruim veertig onderwaterfilms en –documentaires getoond, van onafhankelijke én professionele filmmakers. U kunt
workshops volgen en er is een kindermatinee.
www.northseafilmfestival.com

Vrijheid & angst

Kunstmaand
Ameland

Tijdens Kunstmaand Ameland, de hele
maand november, tonen op het eiland ongeveer zeventig nationale en internationale
kunstenaars hun schilderijen, keramiek, foto’s,
beeldhouwwerk en textielkunst. De zaterdagavonden zijn gereserveerd voor uiteenlopende
concerten. www.kunstmaandameland.com

Kunstliefhebbers kunnen
in november hun hart
ophalen op Ameland!

Vijf vrouwen gaan een cursus volgen op een kasteel.
De docent komt echter niet
opdagen en de vrouwen
besluiten toch te blijven
overnachten. Wat zich daar
ontwikkelt leest u in de fascinerende roman van Claire
Polders, over moeders en
dochters en hoe om te gaan
met vrijheid en angst. Salto
mortale, uitgeverij De Geus,
€ 19,90.
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