
Meer informatie 

Heb je behoefte aan meer informatie of hulp bij de scheiding van je ouders? Onderstaande drie 

organisaties zijn hierin gespecialiseerd en kunnen je verder helpen met je vragen. 

 

Villa Pinedo 
Villa Pinedo is dé plek in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen, 

elkaar adviseren en steunen. Zij maken volwassenen bewust van wat er in hun hoofd en hart omgaat. 

Villa Pinedo werkt zo samen met jongeren aan gedragsverandering van ouders, in het belang van het 

kind.  

Kijk op www.villapinedo.nl 

 

Kindbehartiger 
De Kindbehartiger helpt een kind ontdekken wat hij/zij nou eigenlijk echt vindt en voelt over de 

scheiding. Ze bieden een luisterend oor en zijn er voor het kind als ze soms niets begrijpen van de 

scheiding. Of als het kind zich verdrietig voelt.  

De Kindbehartiger helpt ook om het kind een mening te geven in de scheiding, bijvoorbeeld als de 

ouders willen weten waar het kind wilt wonen. Ook geven ze informatie, zodat kinderen beter 

snappen wat er tijdens de scheiding gebeurt. 

Kijk op www.kindbehartiger.nl 

 

Sterk Huis 

Als je ouders uit elkaar gaan, dan moeten ze veel regelen. Meestal gaat dat goed, maar soms komen 

ouders daar niet uit. Ze maken veel ruzie of praten helemaal niet meer met elkaar. Sterk Huis helpt 

ouders en kinderen in dat geval om ervoor te zorgen dat een scheiding goed verloopt, of als er al 

problemen zijn, deze problemen te verminderen. En daarbij luisteren we goed naar de wensen van 

het kind. Want bij Sterk Huis sta je als kind centraal in de behandeling die wij bieden.  

 

Je kan contact opnemen via het Klantenbureau van Sterk Huis door te appen op 06 305 859 43 of 

bellen met 013 543 30 73. Vraag naar de afdeling complexe scheidingen en we helpen je verder! 

Of kijk op www.sterkhuis.nl 
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