
Zie j i j  op tegen die dagen, waarop je l ieverdjes
'lekker' thuis zijn? Vraag je je nu al af wat je
allemaal zou kunnen gaan doen en maak je je op
voor een aantal weken afzien, kinderen vermaken,
brandjes blussen, ontplofte bommen opruimen en
ruzies beslechten?  
 
Pfff, de gemiddelde ouder kijkt enerzijds uit naar dit
soort lange, enigszins 't i jdloze' dagen, waarin alles
trager gaat en je even niet hoeft te rennen om op
tijd te zijn voor school. En anderzijds staat het zweet
bij voorbaat op het voorhoofd, denkend aan de
zojuist geschetste situaties die kunnen ontstaan.
 
Hoe kom je nu goed deze dagen door? Op een
manier die ook nog een beetje leuk is en waarin
iederéén kan ontspannen? 
 
In deze survival kit een aantal steengoeie tips om je
te helpen.
 
Succes!
 
 

Survival kit

ZONDER  S T R E S S  DE  CR I S I S  DOOR
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Hoe ga ik dit allemaal 
doen...

WWW .VROUWEN -MET -POWER .NL

 

Hoe  hou  je  het  leuk?

‘Mam, ík had dat knuffeltje het eerst en hij pakt het af!’ ‘Niet waar, ik
had hem het eerst vast, jij pakte het van mij af.’ ‘Pap, ik verveel me… er
is hier gewoon niets te doen!’ ‘Pap, ik wil niet zelf werken en spelen, ik
wil met jóu een spelletje doen. En daarna voetballen en daarna naar
de paarden kijken en daarna moet je me een verhaal voorlezen en
daarna…’ Natuurlijk ben je gek op je kids, want het is juist een zegen
dat je ze hébt… maar hoe leidt je dit alles in goede banen?
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Tip 1

Als je wilt kun je elke dag de hele dag bezig zijn met je kinderen. Ja, het is
leuk om samen een spelletje te doen, maar waar ik vooral op doel is:
continu het gevoel hebben dat je hun troep aan het opruimen bent (‘Hè, ik
had het hier toch net netjes? Hoe kan dat nou, het lijkt wel een ontplofte
bom!’), ruzies moeten beslechten en natuurlijk de catering verzorgen, voor
taxichauffeur spelen en dan trekken ze ook nog de hele dag aan je, omdat
ze dingen met jou samen willen doen… Pff, wat is continu thuis zijn toch
vermoeiend! 
 
Kies ervoor om elke dag iets aan me-time in de plannen, oftewel gewoon
even tijd hebben voor jezelf, waarin jij zelf kunt kiezen wat je op dat
moment wilt doen, zonder gestoord te worden. Op die manier creëer je een
buffer met energie, waardoor je je daarna weer over kunt geven aan alles
wat er op je af komt. Belangrijk is dat je het communiceert met je
(eventuele) partner en kinderen, zodat zij ook weten: ‘nu heeft papa of
mama even voor zichzelf, straks kom ik weer aan de beurt…’ 
 
En wat nog beter werkt: zorg dat iedereen even me-time heeft, dan heeft
iedereen lekker zijn of haar eigen tijd en kan iedereen even bijkomen van
het continu samenzijn. Plan bijvoorbeeld dagelijks op een vast tijdstip een
uurtje waarop iedereen zichzelf vermaakt en spreek dit goed af met
elkaar!

Plan  elke  dag  me-time  in



WWW .VROUWEN -MET -POWER .NL

Tip 2 Een van de storende factoren als je constant thuis bent, is dat
er sneller ruzie is of in elk geval lijkt te zijn. En dat komt vaak
simpelweg doordat je ineens 24/7 op elkaars lip zit. Het helpt al
als iedereen elke dag even wat me-time heeft. 
 
Verwachtingen managen helpt. Maar ook: bid voor eenheid en
harmonie. Harmonie is een energie-gever, terwijl ruzies heel
veel energie kosten. En je zou deze tijd thuis juist kunnen
gebruiken om nieuwe energie op te doen! 
 
Je kunt alleen jezelf veranderen en jouw eigen gedrag
aanpassen, maar je hebt geen controle op hoe een ander
reageert. God kan harten verzachten. De heilige Geest kan
vrucht dragen in mensen (van geduld, liefde, zelfbeheersing…),
dus waarom niet Hem betrekken in jullie gezin, in deze bizarre
tijden? 

Bid  voor  eenheid  en  harmonie
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Tip 3
Kinderen willen aandacht. Zeker als je inde buurt bent, zullen ze
ieder moment waarnemen om je aandacht ook te vragen. Tijd
met papa of mama is nou eenmaal het fijnste. 
 
Zorg voor de me-time, zodat je niet helemaal leegloopt, en
focus daarna gewoon op je kinderen. Want kijk eens wat een
leuke kinderen je hebt als je gewoon even lekker met ze mee
doet! Laat hen kiezen wat jullie spelen, want dat vinden ze heel
erg leuk. En wat kan jou het schelen als je je moet verkleden,
moet picknicken in de badkuip, of als je urenlang hetzelfde
spelletje aan het doen bent… Het zal jou, je kind en jullie relatie
goed doen. 
 
En daarbij: jij bent aan het liefhebben en dat is het
allerbelangrijkste wat je in deze wereld kunt doen!

Doe  gewoon  lekker  met  ze  mee
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Dit kun je thuis allemaal doen met je kids

 

Kom  deze  weken  op  een  leuke  manier  door

‘Terwijl de kinderen voor de zoveelste keer komen vragen wat ze
kunnen doen, omdat ze zich vervelen, hoor je jezelf neuriën: ‘En we
gaan nog niet naar school, nog lange niet, nog lange niet…’ Heerlijk
zo’n lange 'extra vakantie' voor de kinderen, maar o, wat kan het ook
vreselijk lang duren!
 
50 Tips om deze weken op een leuke manier door te komen:



1. Maak een dagschema; weet iedereen waar hij/zij aan toe is én kun
je zelf ook nog wat doen!
 
2. Maak een weekplanning waarop je iedere dag iets leuks inplant
voor na het schoolwerk. Start er direct mee; is makkelijker dan
wanneer je het na 2 weken alsnog introduceert, omdat iedereen zich
verveelt, of steeds minder geneigd is te luisteren ;-).
 
3. Bak met elkaar een taart.
 
4. Organiseer een proeverij: bind de kids een blinddoek (theedoek)
voor en leg zoveel mogelijk verschillende hapjes op bordjes
(bijvoorbeeld appel, olijven, kaas, worst, koek, chocolade, pesto,
tomaat, komkommer enzovoorts). Iedereen komt aan de beurt. Als het
je beurt is krijg je alle hapjes één voor één in je mond en je raadt wat
het is. Ieder goed geraden hapje is een punt. Bij iedere deelnemer
worden de bordjes opnieuw gehusseld. Ook leuk om alleen fruit te
doen (hebben ze meteen de vitamientjes binnen).
 
5. Organiseer een online feestje met je vriendjes/vriendinnetjes –
 gewoon omdat iedere dag dat je leeft een feestje is.
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Ideeën voor
binnen

50  tips  tegen  verveling
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 6. Thuiswerkende papa? Schrijf met elkaar een leuk liedje en vertel
daarin wat je zo leuk vindt aan papa. Verras hem tijdens de lunch met
een lunchconcert.
 
7. Organiseer een karaoke-show en zing mee met de leukste liedjes
 
8. Verzin een knutselproject: bijvoorbeeld feestmutsjes knutselen voor
een online feestje (zie www.vrouwen-met-power.nl)
 
9. Doe een spelletjes-kermis: zet op alle beschikbare tafeltjes een
spelletje klaar en ga ze allemaal langs. Goed voor uren spelgenot.
 
10. Lief-belletje-lellen: Bloementeler in de buurt die van zijn voorraad
bloemen af moet? Haal voor de hele wijk een bosje tulpen; doe er een
lief kaartje aan, leg voor de deur, bel aan en ren weg – natuurlijk wél
zorgen dat niemand je ziet.
 
11. Speel verstoppertje in huis; klassieker die leuk blíjft.
 
12. Trampoline in de tuin? Organiseer een acrobatenshow. Iedereen
krijgt 5 minuten ‘showtijd’ - tussendoor uiteraard enthousiast applaus.
 
 

50  tips  tegen  verveling

Ideeën voor
binnen
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13. Klasgenootje jarig? Schrijf een eigen verjaardagsliedje op de
melodie van ‘happy brithday’ en zing het liedje vervolgens met het hele
gezin – maak een video en stuur naar je klasgenootje.
 
14. Speel online een spelletje met vriendjes uit je klas. Houdt
ondertussen op de telefoon van je moeder een groeps-skypegesprek,
zodat je elkaar ook kunt zien.
 
15. Doe een zomer-modeshow; weet je gelijk wat ze nog passen voor
de zomer; bestel direct erna je zomerkleding online. Heb je dat ook
maar vast gedaan. Ruim gelijk even je kledingkasten op en maak ze
voorjaarsklaar.
 
16. Geef met elkaar de schuur een likje verf.
 
17. Maak de tuin voorjaars klaar (Tegels spuiten, meubels
schoonmaken, plantjes poten).
 
18. Kijk een film (lekker op de bank, onder een dekentje)
 
19. Houd een pyamadagje (Papa en mama doen ook mee –
thuiswerken in pyama en tijgersloffen kan prima-, gordijnen dicht,
kaarsjes aan, spelletjes doen, Donald Duckies lezen)

50  tips  tegen  verveling
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20. Bak met elkaar popcorn (ook lekker met druivensuiker)
 
21. Dagelijks gym-halfuurtje (maak een wandeling, doe een wedstrijd;
wie houdt het het langste vol om de trap op- en af te lopen -denk aan
de buren - , doe met elkaar de gratis 'Family Fun Work-out' van HeroIk
- zie google).
 
22. Maak een legpuzzel.
 
23. Kook met elkaar elkaars favoriete maaltijd.
 
24. Lees een verhaal voor (als je dan tóch tijd hebt...)
 
25. Zet een speurtocht uit in huis.
 
26. Vertel met elkaar een verhaal. Iedereen vertelt om de beurt één
zin; de volgende bouwt daarop voort enzovoorts.
 
27. Schrijf een lief kaartje of briefje aan alle buren. (Handen wassen
voordat je ze rond gaat brengen en telefoonnummer erop voor als er
hulp nodig is)
 
28. Maak met elkaar een lijst van leuke/gekke woorden en beeld ze
erna om de beurt uit. De rest moet het woord raden.
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29. Schrijf allemaal een verhaaltje en lees ze erna aan elkaar voor
 
30. Kleur een kleurplaat (papa en mama doen ook mee)
 
31. Verzamel al je playmobil/LEGO/Sylvanian Family en maak van
je huiskamer een leuk dorp; zet alles op wat je hebt. Kussens met
deken erover zijn de bergen, het bijzettafeltje het helikopterplatform,
een andere deken op de grond de zee…
 
32. Bouw een hut onder de keukentafel en houdt daar met z’n allen
een picknick.
 
33. Kies dagelijks een ‘zonnetje in huis’ (iedereen komt aan de beurt-
ook papa en mama): het zonnetje mag iets vertellen over zijn/haar
favoriete speelgoed en je vult met alle anderen een vel met
complimenten voor het zonnetje. Hang alle vellen aan een waslijn in de
kamer.
 
34. Maak een tekening van jezelf en zet er woorden bij die bij jou
passen/waarvan je houdt, of wat je leuk vindt. Hang alle schilderijen
aan de muur: galerij met Master Pieces. Knutsel met elkaar tickets en
speel museumpje. Wat vind je mooi/leuk aan ieders schilderij?
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35. Meerdere kids in huis? Houd een interne rommelmarkt: ieder kind
zoekt in zijn kasten/kamer naar spullen die hij/zij niet meer wil en richt
op zijn/haar kamer een kleedje in. Om de beurt worden de kamers
bezocht door de andere kids die spullen kunnen kopen van hun
zakgeld. Houd je spullen over? Zet ze na afloop in een doos in de
schuur en breng ze (zodra het kan) naar de kringloopwinkel of
verkoop ze op een rommelmarkt. Opgeruimd staat netjes.
 
36. Luister met elkaar een mooi verhaal (Lang leve Youtube of
luister-CD’s).
 
37. Iedere ochtend met alle knuffels uit huis een kringmomentje met
bijbelverhaal en liedjes zingen. Om de beurt is iedereen een keer de
meester of juf.
 
38. Schrijf een brief aan je Compassionkindje(s)
 
39. Zoek met elkaar foto’s uit en maak een (digitaal) foto-album 
 
40. Speel lekker buiten (eventueel met een vast vriendje/vriendinnetje
om verspreiding van het virus te voorkomen)
 
41. Maak een collage van alle dingen waarvan je houdt – lekker met
z’n allen rond de keukentafel, muziekje aan en wat lekkers erbij.
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42. Maak een kunstwerk van fruit op je bord. – Zet verschillende
soorten fruit in bakjes op tafel en laat je creativiteit de vrije loop. Erna
lekker opsmullen; wie heeft als eerste zijn/haar kunstwerk op?
 
43. Bestel online een leuk knutselpakket of een bouwplaat en plan
een knutselmoment.
 
44. Maak met elkaar een ‘Corona-quiz’. Ieder kind verzint een aantal
vragen over het virus en schrijft deze op een kaartje. Papa en mama
schrijven de antwoorden op de achterkant en leggen de kaartjes op
een stapel met de vraag naar boven. Om de beurt pakt een team een
kaartje. Ieder goed antwoord is een punt. De kids zijn gelijk op een
luchtige manier op de hoogte van de realiteit.
 
45. Maak fruitspiesjes van verschillende soorten fruit. Zelfgemaakte
dingen zijn altijd lekkerder :-).
 
46. Organiseer met elkaar een gezellige huis-picknick (maak
fruitspiesjes, bak cupcakes en stop alles in een leuke mand, samen met
een fles fruitwater). Kies de allergekste plek in huis en houd daar de
picknick.
 
 

50  tips  tegen  verveling

Ideeën voor
binnen



WWW .VROUWEN -MET -POWER .NL

47. Haal verschillende plantjes bij een tuincentrum en laat ieder kind
zijn eigen bloembakje vullen met zijn/haar favoriete
plantenverzameling.
 
48. Verzin met elkaar een theatershow, knutsel uitnodigingen en
nodig papa en mama uit voor een bepaald tijdstip. Zorg voor wat
lekkers in de pauze.
 
49. Richt een pannenkoekenrestaurant in: Maak met elkaar
menukaartjes, dek de tafel mooi (met servet en kaarsjes), zorg voor
een notitieblokje en pen voor de bestellingen. Verdeel de rollen (wie is
de kok, wie neemt de bestelling van de drankjes/pannenkoeken/het
toetje op en wie serveert de pannenkoeken?) Zorg voor schorten en
knutsel eventueel een koksmuts. Papa en mama zijn de gasten (en
bakken eventueel wat pannenkoeken ‘voor' ;-)  
 
50. Stop al deze activiteiten in een potje en trek er dagelijks één uit.
 
Enjoy!
 
Waar ga jij picknicken? In de badkuip, of onder de keukentafel?

Goed moment om het meisje in jezelf weer eens af te stoffen en

optimaal te genieten van de kinderlijke fantasie en creativiteit

die naar boven komt!
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