
Bij elkaar Uit elkaar

Als grote mensen verliefd worden, 
vinden ze het fijn om altijd bij elkaar te zijn. 

Ze gaan samen in een huis wonen en zijn heel blij. 

Soms gaat de verliefdheid tussen een papa en mama over. 
Ze krijgen misschien ook ruzie. Ze vinden het niet meer 

zo fijn om bij elkaar te zijn. Dan is het beter om niet meer 
samen in één huis te wonen. De ouders van de kinderen 
gaan scheiden. Ze wonen nu allebei in een eigen huis. 

Een kindje 
Ze zijn zo gelukkig dat ze 

heel graag een kindje willen. Wat zijn 
ze blij als het geboren is! Na een tijdje 

komt er misschien zelfs wel een broertje 
of een zusje bij. 

In welk huis? 
Nu is één huis dus niet meer 

genoeg. De vader blijft misschien 
in het eerste huis en de moeder 

gaat ergens anders wonen. Maar 
het kan ook dat iedereen gaat 

verhuizen. Dan gaan beide ouders 
in een eigen nieuw huis wonen. 

En de kinderen dan? 
De ouders houden alle twee heel veel 

van hun kinderen. Ze willen allebei heel 
graag voor hen zorgen. Samen bedenken 
ze wat het beste is. De kinderen kunnen 
bijvoorbeeld steeds een paar dagen bij 

papa wonen, en een paar dagen bij mama. 

Anders  
Maar het kan ook anders 
gaan. Sommige kinderen 
kunnen hun papa niet zo 

vaak zien, bijvoorbeeld als 
hij ver weg gaat wonen. Of 
als dat beter is. Elke familie 
bedenkt zijn eigen regels.

Woon jij in één huis of 
woon jij in twee huizen? 

Is dat fijn? 



Papa is verhuisd Een nieuw huis 
bij papa Gescheiden 

‘Zullen we morgen weer spelen?’ Luuk en Kai graven samen een kuil. 

‘Dat kan niet,’ zegt Kai. ‘Morgen ben ik bij papa. Die woont nu in een ander huis.’ 

‘Een ander huis, waarom?’ wil Luuk weten. ‘Gewoon,’ zegt Kai. ‘Omdat ze gescheiden zijn.’ 

Luuk snapt het nog steeds niet zo goed. ‘Wat is dat, gescheiden zijn?’ ‘Mijn mama en papa zijn niet blij 

met elkaar. Maar wel met mij.’ Dat snapt Luuk wel. Luuk is ook blij met Kai. Kai is zijn vriend! 

‘Papa en mama maakten eerst steeds ruzie. Dat was stom. Maar nu niet meer. Want papa is verhuisd.’ 

Kai wijst met zijn schep naar zijn huis. ‘Ik heb nu twee eigen kamers. Eentje hier bij mama 

en een in het nieuwe huis van papa. Daar ga ik straks naartoe.’ Luuk kijkt een beetje sip. 

‘Maar ik kom wel terug, hoor!’ lacht Kai. ‘Ik woon nu half hier en ik woon half bij papa.’ 

Hij gaat naast Luuk in het zand zitten. ‘Over een paar dagen ben ik weer hier 

bij mama.’ Opgelucht lacht Luuk naar Kai. 

‘Dan gaan we nog dieper graven!’

Kais mama en papa zijn gescheiden. Daarom 
wonen ze niet bij elkaar. Eerst woonden ze met 
z’n allen samen in één groot huis. Maar nu is 

papa verhuisd naar een ander huis. 

Kai woont nu steeds een paar dagen bij 
mama. Daarna een paar dagen bij papa. 

En in het nieuwe huis van papa ook! 
Kai kreeg een nieuw bed voor in papa’s huis. 

Onder het bed zijn grote lades. 
Daar ligt zijn speelgoed in. 

Kai heeft een eigen kamertje in het huis van mama. 

Hoeveel bedden heb jij?




