
Nieuwsbrief december 2014  'Grootouders van nu'

Grootouders van nu: ze staan nog volop in de maatschappij en vaak hebben ze als

oppas-opa en oppas-oma een aandeel in de opvoeding van hun kleinkinderen. 

Wat brengt dat oppassen hun, welke meerwaarde hebben zij in het leven van hun

kleinkinderen? Wat betekent het voor de relatie met kinderen en kleinkinderen?

Grootouders en kinderen vertellen, in aflevering 26 van Good Veurein:

'Grootouders van nu'.

 

Als je je kleinkinderen van dichtbij

mag meemaken brengt je dat vreugde

en troost. Het maakt je bewust van je

eigen keuzes en het versterkt de band

met je kinderen en kleinkinderen.

Cas bakt met oma Tessie Veugen appelflappen

Math Veugen over de de rol van
oppasopa: "Je besteedt 100 % van je
tijd aan hen. Met je eigen kinderen
moest je je tijd verdelen tussen
huishouden, werk en kinderen". 

 

Martin Bongers met kleindochter Jasmijn

"Het is in een fase van je leven dat je

ouder wordt en dan komt er ineens

zoiets jongs en verrassends bij",

aldus Martin Bongers.
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Opa Twajn en oma Irma met Fenne

Wilt u reageren op deze aflevering van
Good Veurein? Via gastenboek, email
of Facebook zien wij uw berichtje
graag tegemoet. Via de homepage
van onze site www.goodveurein.nl
kunt u zich inschrijven voor onze
maandelijkse nieuwsbrief. Als u ons
een 'like' geeft op
FB www.facebook.nl/GoodVeurein blijft
u ook tussendoor op de hoogte van
onze activiteiten.

Yolanda te Poel

Als lector Orthopedagogiek deed

Yolanda te Poel onderzoek naar de

waarde van grootouders voor kinderen

en kleinkinderen. Het 'grootouderen'

heeft naast een praktische ook een

opvoedkundige meerwaarde:

grootouders hebben vaak meer rust

voor de kleinkinderen, weten uit

ervaring dat moeilijke perioden voorbij

gaan.

 

'Grootouders van nu' is te zien op RTV Maastricht v anaf 5 december aansluitend aan het

nieuws van 19.00 uur en vervolgens in de weekendcar rousel.

De kijkers van andere lokale omroepen kunnen deze a flevering later in het jaar verwachten.

Heeft u niet de mogelijkheid de aflevering via RTV Maastricht te bekijken, dan kunt u altijd

de aflevering zien via onze site www.goodveurein.nl.
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