
‘In mijn praktijk merk ik dat kinderen graag 
houvast willen hebben tijdens een scheiding. 
Een tastbaar symbool is voor hen heel 
belangrijk. 

Mamagaai-Papagaai is dat symbool. Het 
biedt troost en maakt op kindniveau helder 
hoe ouders verder gaan na de scheiding.’

Prentenboek
‘Dubbel feest voor Gaaiker’ is het 
prentenboek dat bij Mamagaai-Papagaai 
hoort. Het boek vertelt het verhaal van 
Gaaiker, wiens ouders gaan scheiden. Het 
boek is voor kinderen geschreven en bevat 
prachtige illustraties. Het verhaal kan ouders 
en professionals ondersteuning bieden om 
over scheiding te praten.

Knuffels bij 
scheiding

Marieke Martens
 Kinder- en jeugdcoach

Als je als ouders van jonge kinderen 
eenmaal het besluit hebt genomen om 
te gaan scheiden, dan volgt één van de 
moeilijkste momenten. Je moet het je 
kinderen gaan vertellen. 

Dat wil je zo goed mogelijk doen. En hoe 
begeleid je jouw kinderen tijdens deze 
lastige fase in hun leven? 
Mamagaai-Papagaai helpt daarbij.

“De rol van 
partners laat 
je los, de rol 
van ouders 
houd je vast”

Meer weten?
Ga naar onze website: 
 www.mamagaai-papagaai.nl 
of stuur een e-mail: 
 info@mamagaai-papagaai.nl



Toen Eva in 2015 te maken kreeg met 
een scheiding, waren de kinderen haar 
grootste zorg.

“Ik wilde ze zo goed mogelijk begeleiden in 
deze fase. Ik speurde internet af en kocht 
allerlei boeken. Ik merkte dat ik behoefte 
had aan iets tastbaars dat de kinderen in 
deze periode zou helpen. Ik kocht een knuffel 
voor de kinderen en die werd erg dierbaar. 
Ze hadden er steun aan. Omdat ik denk dat 
andere kinderen ook baat hebben bij zo’n 
knuffel is Mamagaai-Papagaai ontwikkeld. En 
zo gemaakt dat hij ook ingezet kan worden 
bij het moeilijkste in het proces: hoe vertel je 
de kinderen dat je gaat scheiden?

Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter 
voelen als ouders goed uitleggen waarom ze 
gaan scheiden. De papagaaien symboliseren 
hoe je als partners uit elkaar gaat, maar als 
ouders er samen bent voor kinderen. De 
knuffels voelen zacht aan en bieden troost 
aan kinderen.”

 Bij het gesprek
Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat 
ouders samen aan hun kinderen vertellen 
dat ze uit elkaar gaan. Bij het gesprek komen 
veel emoties los, zowel bij de kinderen als 
bij de ouders. De knuffel(s) kun je tijdens dit 
moeilijke gesprek gebruiken om uit te leggen 
hoe de nieuwe gezinssituatie zal zijn. Vooral 
jonge kinderen begrijpen beter wat hen te 
wachten staat als iets abstracts inzichtelijk 
wordt gemaakt met een tastbaar product als 
een knuffel. Met de vleugels in elkaar staan 
de papegaaien symbool voor het gezin: dat 
zal altijd bestaan, ook als ouders niet meer bij 
elkaar zijn.

De knuffels met de vleugels uit elkaar 
symboliseren de nieuwe situatie: de ouders en 
kinderen vormen nog steeds een gezin maar 
de ouders wonen niet meer bij elkaar. Door de 
knuffel aan je kind te geven, laat je weten dat je 
er voor ze bent, ook als je er fysiek niet bent. 

Hoe helpt Mamagaai-Papagaai?
Mamagaai en Papagaai zijn knuffels, 
gemaakt van zachte materialen. 
De knuffel werkt voor jou en jouw 
kind op drie manieren:

1.

 Bij de overgangsfase
Als eenmaal besloten is dat ouders uit 
elkaar gaan volgt een roerige periode. 
Kinderen zien beide ouders niet meer 
dagelijks. Vaak krijgen ze te maken met één 
of meerdere verhuizingen en soms gaan ze 
ook naar een andere school. In deze periode 
is een knuffel die troost en houvast biedt 
een constante in een moeilijke fase. In de 
psychologie heet dat een transitie-object: 
een knuffel die tijdens deze levensfase met 
jouw kinderen meegaat.

 Als herkenning
Met Mamagaai en Papagaai hebben kinderen 
soms geen woorden nodig: het zien van de 
knuffel bij een vriendje of vriendinnetje geeft 
herkenning en verbondenheid. Als andere 
kinderen ook een Mama- of een Papagaai 
hebben, zien kinderen dat ze hierin niet alleen 
zijn. Ook maakt de knuffel het makkelijker 
voor kinderen om met andere kinderen over 
de scheiding te praten. Uit onderzoek weten 
we dat het praten met lotgenoten kinderen 
helpt om de scheiding te verwerken.

2.

3.

Eva Zoutenbier
   Ontwikkelaar van 
 Mamagaai-Papagaai


