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Bang Boos Blij is een doeboek voor kinderen van gescheiden ouders. Aan de hand van vragen en creatieve 
opdrachten wordt het verhaal van de echtscheiding van de ouders van het kind dat met het boekje werkt, 
geschreven. De vragen en opdrachten zijn georganiseerd rond verschillende thema’s: 
 

• Wat is een gezin? 

• Het concrete gezin van het kind. 

• De problemen voorafgaand aan de echtscheiding. 

• De echtscheiding. 

• Het (éénouder-)gezin na de echtscheiding. 

• Het nieuw samengesteld gezin. 
 
Het doel van dit werkboekje is simpel: kinderen helpen om de echtscheiding van hun ouders te begrijpen en een 
plaats te geven. Om dit te bereiken gaat het voortdurend in op de gevoelens en gedachten van het kind zelf. 
Boosheid, angst, schuldgevoel, verwarring, verdriet9 het zijn allemaal gevoelens die in het boekje aan bod komen 
en bespreekbaar worden gesteld. Sommige vragen worden schriftelijk beantwoord, andere kunnen worden 
getekend. Af en toe is er plaats voor vormen van mondelinge en dramatische expressie. 
 
Het werkboekje kan door oudere kinderen zeker zelfstandig worden ingevuld. Jongere kinderen zullen dan beter 
begeleid worden door een volwassene. Dit kan een ouder zijn, maar deze moet er rekening mee houden dat een 
aantal vragen en opdrachten ook voor hem zeer confronterend kunnen zijn. Professionele hulpverleners kunnen 
het dan weer gebruiken als aanknopingspunt voor of verwerking van therapeutische gesprekken. Leerkrachten 
kunnen het gebruiken als leidraad om een kind als vertrouwenspersoon te begeleiden. 
 
De meerwaarde van dit werkboekje ligt in zijn gestructureerde aanpak. Stapsgewijs krijgt het kind een 
verduidelijking van de situatie waarin het zich bevindt waarbij de concrete opdrachten er op gericht zijn de 
gevoelens van het kind naar de oppervlakte te brengen en bespreekbaar te stellen. Daarenboven beperkt het zich 
niet tot de echtscheiding zelf, maar gaat het ook bewust in op de periode na de echtscheiding waarin het kind bij 
één ouder leeft en zijn leven moet herorganiseren. Tot slot is er ook aandacht voor het leven in een nieuw 
samengesteld gezin en wat dit emotioneel kan teweeg brengen bij een kind. 
 
De handleiding bij dit werkboek kun je gratis van de website van Ninõ halen. 
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