
Als je uit elkaar gaat, komt er veel op je af. Het is belangrijk om goede 
afspraken met elkaar te maken, bijvoorbeeld over financiën of de omgang  
met de kinderen. Op de achterzijde leest u het verhaal van Manuel de Jong.  
Hij vertelt hoeveel verschil het maakte om te praten over zijn problemen.

Uit elkaar?  
Blijf samen in gesprek



Een scheiding is een emotioneel proces. Dan is het niet altijd gemakkelijk  
om samen in gesprek te blijven. Het is daarom prettig als er iemand naar  
u luistert en met u meedenkt. Iemand in uw omgeving bijvoorbeeld. Maar 
u kunt ook terecht bij de deskundigen van het spreekuur Echtscheiding 
van 1.Hoorn. Zij zijn onafhankelijk en helpen u graag verder.

Meer  
informatie

Herkent u zich in de situatie van Manuel of is er  
iemand in uw omgeving die hulp kan gebruiken? Kijk  
op www.hoorn.nl/zorgdichtbij. Hier vindt u ook tips  
en adviezen, bijvoorbeeld over de mogelijkheid om  
een mediator in te schakelen.

Telefoon 0229 25 22 00 
info@1punthoorn.nl  •  www.1punthoorn.nl

De ervaring van Manuel
Manuel scheidde twee jaar geleden van Anne. Hun dochter Sarah was toen tien. In de  
eerste maanden na de scheiding sprak hij met niemand. Uit boosheid: ‘Zoek het allemaal 
maar uit, ik heb niemand nodig, ik regel het allemaal zelf wel.’ Dat bleek toch lastiger  
dan gedacht en daarom zocht hij hulp. Praten over zijn problemen heeft Manuel veel  
opgeleverd, zoals beter contact met zijn ex-partner en een dochter die nu beter met de 
situatie kan omgaan.

Manuel de Jong, 46 jaar: “Afscheid nemen van een leven samen viel mij zwaar. Ik voelde 
me mislukt en alleen. De ondersteuning van vrienden en hulp van deskundigen bij 1.Hoorn 
hielpen me de draad weer op te pakken. Ik gun het anderen in een soortgelijke situatie dat 
ze eerder over hun problemen praten. Ik weet hoe lastig dit kan zijn, maar ook wat het mij 
heeft gebracht. In het jaar na de scheiding was ik zo met mezelf bezig, dat ik niet inzag hoe 
moeilijk mijn dochter het had. 
Dat besefte ik mij pas na een maand of acht, toen ik als ‘voetbalvader’ langs de lijn stond bij 
een wedstrijd. Mijn ex stond aan de overkant. Na afloop zag ik onze dochter eerst naar mijn 
ex en vervolgens naar mij kijken, om vervolgens huilend het veld af te rennen. Later vertelde 
ze me dat ze op dat moment niet had geweten naar wie ze het eerst toe moest gaan, bang 
om ofwel mij, ofwel haar moeder te kwetsen. Dat gesprek opende mijn ogen: Anne en ik 
moeten samenwerken, voor onze dochter.”


