
CADEAUS VAN LIEFDE

December is de tijd van cadeautjes kopen en geven. Veel ouders genieten van de stralende 
glimlach en enthousiaste uitroepen van hun kinderen als die hun presentjes uitpakken. 
Ouders geven hun kinderen cadeautjes uit liefde en willen graag hun wensen vervullen.
 
Niet alle ouders kunnen zich veroorloven om het nieuwste speelgoed te kopen. Maar ook 
als je dat wel kan, bedenk dat ouders en opvoeders hun kinderen elke dag ‘cadeautjes van 
liefde’1 kunnen geven die de band tussen ouder en kind versterken. Die zijn belangrijker 
dan alle geschenken bij elkaar!

Hoe zien die bijzondere ‘cadeautjes van liefde’ eruit?
Het ontwikkelen van een hechte band tussen ouders en kinderen begint met alledaagse 
dingen. Regelmatig even tijd vrijmaken voor je kind, al is het maar een paar minuten, 
kan veel betekenen. Wanneer je kind naar je toekomt om iets te vertellen, te vragen 
of jou iets te laten zien, stop dan je bezigheden en besteed even tijd aan je kind. Deze 
momenten van betrokkenheid, hoe kort ook, zijn van grote waarde. Je laat daarmee zien 
dat je geïnteresseerd bent in waar je kind mee bezig is of wat het te vertellen heeft. Dat 
stimuleert zelfvertrouwen.
 
Een ander bijzonder cadeau is een complimentje. Zowel kinderen, tieners als volwassenen 
vinden het fijn om af en toe een compliment te krijgen. Het hoeft niet over grote 
prestaties te gaan, juist de kleine dingen die toch eigenlijk heel normaal zijn, mogen ook 
wel eens aandacht krijgen. Bijvoorbeeld dat extra telefoontje van je dochter naar oma 
in het ziekenhuis of je zoon die zo lekker ruikt. Het laat kinderen zien dat wij hun inzet 
waarderen en het fijn vinden als zij anderen helpen.

Een knuffel of kus oftewel aanraking is ook een echt cadeau. Zeker jonge kinderen en 
baby’s kunnen niet overleven zonder onze warme aandacht en aanraking. Maar ook de 
meeste tieners vinden een knuffel of even kriebelen op het hoofd nog heerlijk, maar 
natuurlijk niet in het bijzijn van anderen.
 
Laten we deze feestdagen en alle dagen van het jaar ‘cadeautjes van liefde’ geven aan 
onze kinderen, tieners en aan elkaar!

Families Foundation wenst je gezellige feestdagen! 

Anne, Britt, Cecile, Jolyn, Marion, Miranda, Mireya, Paula.

1  Cadeautjes van liefde is gebaseerd op de opvoed strategieën van Triple P, Positief Opvoeden en de  5 Talen van de 
Liefde van Gary Chapman.


