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ANN VAN ELSEN VOELT ZICH ZES JAAR NA BREUK NOG ALTIJD SCHULDIG
Als kind van gescheiden ouders wilde Ann
Van Elsen (38) allesbehalve hetzelfde voor
haar dochter June. Toch gebeurde het en
die pijn kan ze niet veranderen. Iedereen
kent immers het gezegde: scheiden doet
lijden, en bij een kind duurt dat gemiddeld
2 à 3 jaar. Tijd die het nodig heeft om opnieuw veiligheid en vertrouwen te vinden,
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stelt een experte.
De laatste jaren kon het gezinsgeluk
van Ann Van Elsen niet op: in december schitterde de ex-Miss België en
Joe-dj als nieuwbakken bruid van Filip
De Snoeck, een jaar eerder als kersverse mama van Jackie-Lou (intussen 2),
halfzusje van June (8). Maar de scheiding van haar eigen ouders op haar
negende en de breuk met ex-partner
Gunther Van Handenhoven in
2012 bleken nog altijd tere thema’s, toen ze woensdagavond
bedgeheimen deelde met
James Cooke in ‘Gert Late
Night’. Dat Ann zich
schuldig voelt, soms zelfs
dat ze als moeder gefaald heeft, vanwege de
geschiedenis die zich
herhaald had.
Ann kreeg veel reacties, zo herkenbaar
bleken de gevoelens. «Natuurlijk
ben ik volledig óver
die breuk, maar dat
neemt niet weg
dat June het kind
blijft van gescheiden ouders», vertelt ze om haar
emoties te duiden. June was
amper 2,5 toen de
twee uit elkaar
gingen. «Die pijn
kan je niet veranderen, ook al weet
ik dat ik álles doe
om de situatie zo
goed mogelijk
aan te pakken. Dat betekent: open communiceren met June. Al
heel vroeg heb ik haar de
scheiding proberen uit te
leggen, bijvoorbeeld met
twee huisjes. En ook al mist
ze soms één van ons, haar
plusmama en pluspapa zou ze
niet meer kunnen missen. Stabiliteit vindt ze bij ons beiden.»

Zwijgen is goud
Heel anders dan toen Anns ouders
met elkaar braken. Zwijgen was
goud. «Zij zaten in de knoop met
de situatie en zichzelf, op mijn
beurt wilde ik het hen niet
moeilijker maken met mijn
verdriet. Ik vulde dan maar
zelf de vraagtekens in en
zocht de schuld bij mezelf.
Op school voelde ik me dan weer niet
normaal — we waren de enigen met
gescheiden ouders. Bij vriendinnetjes
zag ik een hecht, liefdevol gezin, en
dat wilde ik ook. Maar dat er nu opener over gecommuniceerd wordt en
het in de klas vaker voorkomt, verandert het gevoel van het kind niet. Het
moet nog steeds week om week
iemand missen.»
Dat klopt, stelt psychotherapeute
Claire Wiewauters. Zij is verbonden
aan de opleiding Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool en

Tijdens ‘Gert Late Night’ barst Ann in bed met James Cooke in tranen uit. Foto’s Vier, Dieter Bacquaert

Als June vragen stelt,
maak ik duidelijk dat de
scheiding losstaat van
onze liefde voor haar.
Mocht ze die antwoorden
niet krijgen, zou ze die
misschien bij zichzelf
zoeken

«June blijft voor
altijd kind van
gescheiden ouders»
«Een tijdje hebben we dat onderschat:
zolang ouders maar zo goed mogelijk
bleven communiceren en geen ruzie
maakten, zouden de kinderen geen
last ondervinden. Toch blijken kinderen een rouwperiode van twee à drie
jaar — langer wanneer er bijvoorbeeld
een aanhoudend conflict is tussen expartners of als één van beide ouders
uit het zicht verdwijnt — nodig te heb-
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schreef het boek ‘Eén week papa, één
week mama? Wat kinderen bij een
scheiding echt nodig hebben’. «Een
goede communicatie bevordert de
verwerking, maar heeft weinig invloed op die eerste pijnervaring», zegt
ze. Vertellen mama en papa dat ze
gaan scheiden, valt de veilige haven
weg. «Even krijgen kinderen het gevoel er alleen voor te staan en verliezen ze het vertrouwen in de ouders,
met wie ze plots elk apart een band
moeten opbouwen.»
Hoe kinderen daarop reageren, heeft

niet alleen te maken met de omstandigheden van de scheiding, ook de
leeftijd speelt een rol. «Hoe jonger, hoe
minder ze de situatie begrijpen. Zo zal
een kind van 2 zich angstig voelen,
omdat het vreest ook verlaten te
worden, en denkt een 5-jarige dat hij
de schuld is van de scheiding. Een tiener zal dan weer met waardeoordelen
reageren.»

Veerkracht
Dat scheiden — tijdelijk — doet lijden,
wordt bevestigd door onderzoek.

Na een scheiding
blijken kinderen
een rouwperiode van
2 à 3 jaar nodig te
hebben om zich aan
te passen
PSYCHOTHERAPEUTE
CLAIRE WIEWAUTERS
ben om zich aan te passen, waarna ze
opnieuw met veerkracht in het leven
staan. Dat is een hele opdracht. Dat de
pijnherinnering terugkeert bij een
eigen scheiding, is logisch, maar hoeft
geen reden tot schuldgevoel te zijn:
niemand ziet dit graag bij zijn kind gebeuren.»

Tijdens dat rouwproces valt de bijdrage van ouders en omgeving niet te
onderschatten. «Elk moet opnieuw op
een betrouwbare manier met het kind
omgaan. Afspraken nakomen, op tijd
alimentatie betalen, hen oppikken op
het juiste uur, hen informeren over
een nieuwe relatie. Zo niet, denken
kinderen dat ze er niet meer toe doen.
Terwijl het gevoel nog steeds belangrijk te zijn als kind ondanks de scheiding, cruciaal is.»
Ann Van Elsen beaamt: met Gunther
komt ze nog heel goed overeen en samen zetten ze Junes geluk op de eerste
plaats. «Mijn tenen krullen van ouders
die hun ego laten primeren en kinderen inzetten in de strijd met hun ex.
Wanneer June vragen stelt, maak ik
duidelijk dat de scheiding losstaat van
onze liefde voor haar. Mocht ze die
antwoorden niet krijgen, zou ze die
misschien bij zichzelf zoeken — zoals
ik vroeger genoeg gedaan heb.»
«In de eerste periode na de scheiding
is het belangrijk aan het kind duidelijk
te maken dat er met anderen over gepraat mág worden», stelt Wiewauters
nog. «Liefst van al met andere volwassenen: leerkrachten, grootouders of
ouders van vriendjes. Met mama en
papa blijven sommige dingen in het
begin nu eenmaal onbespreekbaar.»

OORZAAK KLACHT

Van kapotte bh tot peperdure loodgieter: hiervoor klopt u aan bij ombudsdienst
De Consumentenombudsdienst heeft vorig jaar
9.574 dossiers behandeld met klachten over de
aankoop van goederen en diensten. Dat is een
stijging met 32% tegenover 2016. In 1.105 gevallen werd een minnelijke schikking bereikt. De
dossiers gaan van klachten over kapotte beha’s
tot peperdure loodgieters.
Op 1 juni 2015 ging de Consumentenombudsdienst van start. De dienst informeert consumenten over hun rechten, verwijst dossiers door naar
andere ombudsdiensten of probeert zelf een
minnelijke schikking te bereiken. De stijging van
het aantal dossiers is toe te schrijven aan de grotere bekendheid, klinkt het. In z’n jaarverslag

vraagt de dienst ondernemingen om klanten beter te informeren voor een aankoop. «Het moet
altijd en overal duidelijk zijn wat de consument
kan verwachten, hoeveel hij zal moeten betalen
en wat zijn basisrechten zijn. Op die manier worden onaangename verrassingen vermeden.»
Dat de meeste klachten worden ingediend tegen
grote en bekende bedrijven, is logisch: hoe meer
een winkel verkoopt, hoe groter het risico op geschillen. «Terwijl sommige firma’s goed meewerken, blijven andere stoïcijns doof en weigeren
elke medewerking», luidt het. «Vanden Borre verdient een positieve vermelding. De keten werkt
steeds goed en constructief mee aan een oplossing. De houding van de Belgische luchtvaart-

maatschappijen is dan weer bedroevend.»
In het verslag staan ook enkele concrete voorbeelden. Zo klopte een vrouw aan bij de dienst
nadat een bh die ze voor 85 euro gekocht had al
na één wasbeurt ernstig beschadigd was. Uit onderzoek van de fabrikant bleek dat het kledingstuk duidelijk had klemgezeten in de wasmachine. Resultaat: de ombudsdienst gaf de winkel en
fabrikant gelijk. En dan is er nog het verhaal van
een man die een loodgieter belde omdat hij met
enkele verstopte leidingen zat. Na één uur werk
presenteerde de loodgieter een rekening van
liefst 927,50 euro. De ombudsdienst probeerde
een minnelijke schikking te vinden, maar het bedrijf weigerde mee te werken. (PhG)
**

VAAKST GERICHT AAN...
1. Vanden Borre
2. TUI Airlines
3. Brussels Airlines
4. Basic Fit
5. Krëfel
6. Coolblue
7. MediaMarkt/Saturn
8. Caltexx (Pharmaxx)
9. Groupon
10. Vivabox

1. Defecten/schade
2. Niet geleverd
3. Wettelijke garant
ie
4. Voldoet niet
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516
466

84
51
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48
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