Ben ik soms zo’n bemoeizuchtig kreng?
Pubers laten aan hun stiefouder nogal eens duidelijk blijken dat zij NIKS te zeggen hebben
over hen. Als stiefmoeder met een verstandig en goedbedoeld advies komt wordt zij door
stiefdochter gedecideerd op haar plaats gezet: dat maken papa en ik wel uit! Zoiets zouden
ze niet gauw tegen hun eigen vader of moeder zeggen (behalve als ze erg boos zijn
)
Veel wijsheid van de betreffende stief-/bonusmoeder is nodig om hierop goed te reageren.
Terwijl de eerste gedachte is: “verdorie snotneus, ik probeer je een goed advies te geven en
jij schuift mij zo maar aan de kant…”. Ronduit beledigend toch om bijna uitgemaakt te
worden voor indringer of bemoeizuchtig kreng.
Een goed advies wordt niet altijd gewaardeerd, en zeker niet door de “stief-puber”. Goede
bedoelingen of niet, ze worden al snel gezien als bemoeizucht als je stiefouder bent.
Iets anders is de puber die binnenkomt en de eigen ouder groet, maar nadrukkelijk jou als
niet. Nou, dan heb je als stiefouder niet bepaald het gevoel dat dit kind een “bonus” voor je
is. Je wilt gezien en gehoord worden, net als ieder ander.
Je kunt verschillend reageren:
- Beledigd of boos reageren heeft weinig nut.
- Niets zeggen en later tegen je partner mopperen?
Reageren is prima, maar welke reactie verstandig is hangt
van diverse factoren af: Hoe goed ken jij het kind en hoe
goed kent het kind jou? Mag het kind jou wel of niet? Zit er
wacht achter? Is het gewoon pesterig gedrag omdat ie
toevallig boos is? Doet hij/zij dat steeds?
Steun van je partner is onontbeerlijk, maar het kan soms ook een heel lichte reactie zijn, die
het beste werkt. Humor kan heel goed werken, maar soms is een serieus gesprek hierover
beter. Hulp nodig? Bel of mail direct.

