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NIEUWE OPEN BRIEF OVER 

CONTACTVERLIES  
 

 

Meer bewustwording en kennis over (alle 
vormen van) contactverlies is dus hard nodig. 
Daarmee komt er hopelijk meer begrip en 
betere steun voor de kinderen die hiermee te 
maken krijgen. 
 

Om bewustwording te creëren en erkenning te 
geven (#erkencontactverlies) doet Villa Pinedo 
vandaag de eerste stap en lanceert een 
gloednieuwe Open Brief:  
‘Aan alle gescheiden ouders met wie wij het 
contact (even) zijn verloren’.  
Geschreven door jongeren die dit zelf hebben 
meegemaakt en daar nu op terugkijken. En 
aangevuld met tien persoonlijke brieven van 
dappere jongeren die hun eigen, kwetsbare 
verhaal delen. Brieven die raken. Brieven die 
laten zien dat elke situatie anders is. Soms is 
het contact intussen weer hersteld, bij anderen 
niet. Dit zijn hun verhalen, hun gevoelens en 
hun perspectief. Het perspectief wat vaak nog 
niet écht serieus wordt genomen door 
volwassenen, terwijl dit zo belangrijk is!   
 

Het hele persbericht is hier te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Villa Pinedo. Open brief aan alle gescheiden ouders met wie wij het contact (even) verloren zijn 

 

Villa Pinedo  
 

SNEL OORDELEN OVER CONTACTVERLIES DOET 
KINDEREN PIJN 

 
De meest recente updates om u door de dag te helpen  

Vrijwilligers bij Villa Pinedo - allemaal jongeren 
met gescheiden ouders - weten uit eigen 
ervaring dat de omgeving snel conclusies trekt 
bij contactverlies en niet altijd goed luistert naar 
wat er in een kind omgaat. Als mensen tegen 
hen zeggen ‘je bent het gelukkigst als je beide 
ouders in je leven hebt’, maar zij zelf die ruimte 
niet voelen, doet dat pijn. Als hen wordt 
gevraagd ‘vind je het niet zielig voor de ouder 
die je niet ziet?’, voelt dit als een veroordeling. 
Iedere situatie waarbij sprake is van 
contactverlies vraagt om iets anders. Alle 
kinderen verdienen het dat hun verhaal 
(h)erkend en gehoord wordt. De jongeren bij 
Villa Pinedo die dit hebben meegemaakt doen 
daarom deze hartenkreet:  
 

 

“Wij hebben allemaal een andere 
situatie. Een ander verhaal. Luister 
écht voordat je oordeelt en een 
stempel op ons plakt. Spreek over 
contactverlies als je praat over een 
situatie waarin een kind (even) geen 
contact meer heeft met één of beide 
ouders. In de politiek, bij de rechter, in 
de hulpverlening en in de media. 
Zeker als je niet weet wat er in ons 
omgaat en waarom we (even) geen 
contact hebben.”  

 
Meer bewustwording en kennis over (alle 
vormen van) contactverlies is dus hard nodig. 
Daarmee komt er hopelijk meer begrip en 
betere steun voor de kinderen die hiermee te 
maken krijgen. 
 

 
 

Logo Villa Pinedo. wwwvillapinedo.nl 
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 Dit jaar vragen wij aandacht voor alle 
kinderen die na de scheiding van hun 
ouders het contact met (een van) hun 
ouders verliezen. Jaarlijks zijn dat ongeveer 
16.000 kinderen. De aanleidingen voor 
contactverlies lopen enorm uiteen. 
Contactverlies na een scheiding kenmerkt 
zich door het feit dat het áltijd anders is. En 
juist dat is nog onderbelicht vinden wij en 
de ervaringsdeskundige jongeren bij Villa 
Pinedo. Helpen jullie ons mee dit te 
veranderen?  

Komende 10 dagen deelt Villa Pinedo online 

elke dag een open brief  

Stichting Villa Pinedo (@villa_pinedo) • 

Instagram-foto's en -video's 
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Wil je Villa Pinedo helpen om meer 
kinderen, jongeren en hun ouders te 
bereiken? Dan kun je  taggen en 

#erkencontactverlies gebruiken?   
Pagina XX 

 Pagina 1  

https://www.villapinedo.nl/open-brief-gescheiden-ouders-met-wie-wij-het-contact-even-zijn-verloren/
https://www.villapinedo.nl/open-brief-gescheiden-ouders-met-wie-wij-het-contact-even-zijn-verloren/
https://www.villapinedo.nl/wp-content/uploads/2022/09/Persbericht-5-september-2022-Aandacht-voor-contactverlies-na-scheiding-hard-nodig.pdf
https://www.instagram.com/villa_pinedo/
https://www.instagram.com/villa_pinedo/


 


