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Help- en zelfhulpboeken voor ouders en kinderen

‘Eerste hulp bij opvoeding’
Snel boos zijn, faalangst, piekeren, slecht slapen. Enkele

gaan steeds meer aan zichzelf twijfelen of worden heel
opstandig. Als een kind met
respect behandeld wordt, is
de kans dat het kind later
dwars gaat liggen veel kleiner.
Een kind dat liefde, respect
en aandacht krijgt, zal gelukkiger, rustiger en zelfstandiger zijn. Ouders moeten echter ook met mate
aandacht geven. Te weinig
is niet goed, maar teveel ook
het verkeerde effect.

voorbeelden van problemen die kinderen kunnen hebben.
Niet alleen zijzelf moeten hier mee leren omgaan, ook de
mensen om hun heen moeten leren er rekening mee houden. Hoewel het in het begin vaak moeilijk te accepteren
is, zijn er genoeg manieren om een kind te helpen met hun
‘probleem’ te leven.

Tekst: Daphenie Brown

D

e meeste kinderen
hebben over het algemeen dezelfde trekjes,
maar niemand is hetzelfde.
Het ene kind ontwikkelt zich
anders dan een ander, maar
er zijn er die er door meer afwijkend gedrag uitspringen.
Sommige
eigenschappen
horen bij iemands karakter,
maar andere trekken komen
voort uit de opvoeding. Omstandigheden zijn in belangrijke mate bepalend voor de
houding en ontwikkeling
van een persoon. Hierbij
wordt er geen onderscheid
gemaakt tussen jong en oud
of mannelijk en vrouwelijk.
Hoe kinderen reageren is
mede afhankelijk van hoe
hun gedrag wordt ervaren.
De houding van een kind is
de beste maatstaf om te kijken of het zich goed voelt of
niet.
Het opvoeden van kinderen
lijkt soms gemakkelijker
dan het is, maar als je het
niet goed aanpakt, kan dit
voor problemen zorgen en
gaat het vervolgens vroeg
of laat fout. Hoewel het opvoeden van kinderen uit een
aantal eenvoudige principes
bestaat, zijn velen niet in
staat deze toe te passen. Het

is vergelijkbaar met bijvoorbeeld een recept. In de eerste
instantie lees je het recept
en lijkt het allemaal gemakkelijk, maar als je eenmaal
bezig bent, blijkt het in de
praktijk vaak moeilijker uitvoerbaar te zijn. En is het
uiteindelijk niet precies geworden zoals het had moeten zijn.
In principe zijn er twee soorten opvoedingen. Een autoritaire opvoeding en een vrije
opvoeding. Een autoritaire
opvoeding heeft vaak een
averechts effect. In het begin
zal een kind rustig blijven
en luisteren naar wat hem
of haar opgedragen wordt.
Maar naarmate het kind
ouder wordt en een eigen
mening gaat vormen, kunnen er spanningen ontstaan
die allerlei andere problemen met zich meebrengen.
Het kind kan bijvoorbeeld
oncontroleerbaar
worden
waardoor de verzorger snel
gefrustreerd zal raken en de
situatie kan escaleren. Doordat er een goede basis mist,
kunnen de verhoudingen in
de rest van het leven onprettig blijven.
Maar ook een vrije opvoeding is niet altijd de juiste

opvoeding voor een kind. Het
kind kan zich te losbandig
gaan gedragen, omdat het
niet weet waar de grenzen
liggen. Het groeit op met de
gedachte dat alles mag en
kan, waardoor het later in
het sociale leven gaat botsen
met anderen.
Een goede opvoeding van
kinderen is een gebalanceerde mix van beiden soorten
opvoeding. Niet te beperkt
en niet te vrij.

hiervan is een kind dat mishandeld wordt. Het ziet kleine positieve dingen dan als
teken dat het allemaal wel
meevalt. Als er op een dag
bijvoorbeeld een keer geen
klappen vallen.
Kinderen denken vaak ten
onrechte dat zij de oorzaak
zijn van bepaalde situaties
of omstandigheden, thuis of
elders. Het kind kan daarover gaan piekeren of angsten ontwikkelen.

Soms denken mensen dat de
verhoudingen binnen hun
gezin goed zijn terwijl dit
niet zo is. Binnen een relatie
gaat men namelijk aan situaties wennen. Een voorbeeld

Respect moet van beide
kanten komen ongeacht de
leeftijdverschillen. Gebeurt
dit niet, dan kan dit het zelfvertrouwen van iemand aantasten. Met name kinderen

happy hour, randprogrammering vanaf 18.00 uur.
Tijdens en na de kinderboekenweek (van 8 - 13 november) kunnen bezoekers van
het museum op verzoek kijken naar filmpjes over dubbeltalenten: kinderboekenschrijvers die ook illustrator
zijn. Auteur en tekenaar
Ted van Lieshout maakte
in opdracht van Stichting
NANA voor het Curaçaosch
Museum een korte film bij
het boek ‘Het papieren museum’, waarin hij op een
grappige manier laat zien
hoe illustratoren van kinderboeken van nu zich lieten
inspireren door werk van
beroemde kunstenaars uit
vroegere tijden.

op los. Problemen kwamen
dan ook snel tevoorschijn
en de vriendinnen krijgen
heftige ruzie, waarin kleren
verbrand worden en Isolde
zelfs een miskraam oploopt.
Isolde wordt het huis uitgezet en smeekt de blinde,
eenzame buurman Frido om
onderdak. Zij zal Martiza
een lesje leren en een doorn
in het oog zijn bij alles wat ze
doet. Uiteindelijk betalen ze
allebei een zware rekening.
Een humoristisch stuk van
Juni Aniceta. Laatste voorstellingen
Zaterdag 13 november om
21.00 uur
Locatie: Teatro Luna Blou
Entree: 27,50 gulden
Taal: Papiamentu

Locatie: La Tentashon
Entree: 15 gulden
Kaarten te koop bij Albert
Heijn, Mensing’s Caminada
en bij de kassa van Teatro
Luna Blou.

Teduki na kaminda
De ‘Teduki na kaminda’ zijn
in de maand november te
bezichtigen van 9 t/m 15 november in de MCB-bank op
Saliña, 16 t/m 22 november
in het St. Elisabeth Hospitaal en 23 t/m 29 november
in de Bibliotheek van de
Universiteit van de Nederlandse Antillen.

Let’s Fly
Het eerste lustrum van Cyberclub. Let’s Fly is hun
nieuwe dansvoorstelling.
Zaterdag 14 oktober om
18.00 uur
Locatie: Teatro Luna Blou
Entree: 25 gulden
Taal: Papiamentu

Al met al is opvoeden nog
niet zo eenvoudig. Om het
ouders en kinderen allemaal
wat makkelijker te maken,
zijn er zogenaamde hulpboeken. Deze zijn er niet
voor ouders alleen, maar
ook voor de kinderen zelf.
Zo leren ze spelenderwijs
omgaan met hun probleem.
Daarnaast zijn er ook boeken voor ouders en kinderen
samen die op deze manier
met elkaar aan de slag kunnen gaan om te ontdekken
waar het probleem vandaan
komt. Drie voorbeelden van
boeken(reeksen):

Help-oefenboeken voor kinderen. De boeken zijn bedoeld voor kinderen tussen
zes en twaalf jaar oud. Met
behulp van deze boeken kunnen de kinderen zelf aan de
slag met hun probleem. De
serie bestaat onder meer uit
de volgende problemen die
bij kinderen kunnen optreden:
Wat kun je doen als:
- Je boos bent
- Je niet durft te gaan slapen
- Je verkeerde gewoontes
hebt
- Je gedachten vastlopen
- Je vaak moppert
- Je te veel piekert.

Voor kinderen en ouders
‘Ik en faalangst’ en ‘Ik en autisme’. Met deze boeken kunnen kinderen leren omgaan
met faalangst en autisme.
Samen met hun ouders of
een andere meelezer, kunnen ze opdrachten maken
om op die manier zichzelf beter te leren kennen en meer
te weten komen over hun
probleem.
De boeken worden uitgegeven door Uitgeverij SWP te
Amsterdam en zijn verkrijgbaar in de boekhandel op
Curaçao.

Voor volwassenen
‘Luister je wel naar mij?
Gespreksvoering met kinderen tussen de vier en twaalf
jaar’. Dit boek gaat over hoe
je het beste kunt communiceren met kinderen Niet
alleen handig voor ouders
maar bijvoorbeeld ook voor
leerkrachten en hulpverleners. Centraal in het boek
staan onder meer: Hoe krijg
je ze aan de praat over wat
hen bezighoudt? Moet je
praten en spelen tegelijk? en
Hoe schat ik de mentale leeftijd van een kind in?
Voor kinderen
Reeks ‘Wat kun je doen’.

Culturele Agenda
Kunst & Expo’s
Egodocument Curaçao
Mon Art Gallery presenteert
de expositie ‘Egodocument
Curaçao’, een tentoonstelling
van schilderijen en tekeningen van Felix de Rooy. Een
bijzondere expositie op een
unieke locatie: de residentie
van architect Ben Smit. Dit
monumentale pand gelegen
aan de Angloweg 9 in Mahaai is door deze invloedrijke architect ontworpen
en staat in de Curaçaose top
tien van moderne architectuur. Felix de Rooy, beeldend
kunstenaar, film-, theateren tentoonstellingsmaker,
neemt u aan de hand van
zijn schilderijen en tekeningen mee in zijn universum.
‘Egodocument Curaçao’ is tot
en met 20 november tussen
15.00 tot 19.00 uur te bezichtigen, van dinsdag tot en met
zondag.
‘Between Heaven and
Earth’
Marcel van Duyneveldt exposeert onder de titel ‘Between Heaven and Earth’ in
MonArt Gallery in het Riffort. Deze expositie is te bezichtigen t/m 3 december. De
kunstenaar zal regelmatig
zelf aanwezig zijn in de gallery om persoonlijk zijn werk
toe te lichten.
‘Antepasado di Futuro’
Tot en met 10 januari 2011
is de kunstmanifestatie ‘Antepasado di Futuro’ te bezichtigen in het Curaçaosch
Museum te Mundu Nobo.
Bezoektijden: op de maandagen gesloten, dinsdag t/m
vrijdag van 09.00-19.00 uur,
in het weekend van 10.0019.00 uur. Iedere vrijdag

Film
Correctie: De film ‘Precious’
van het filmhuis in de bibliotheek zal niet, zoals aangekondigd in de agenda van
vorige week, plaatsvinden op
11 november maar op 18 november a.s. Aanvang 19.00
uur.
Dans & theater
Kacho mes ta biba miho
Isolde, een mooie meid, leeft
een turbulent leven samen
met haar vriendin Martiza. Ze leefden er elke dag

Jeroen de Groot en Bart van de Roer, 13 november in de Fortkerk

De Lopende Lijn
Moderne dans brengen naar
Curaçao, dat is de bron van
de samenwerking tussen Teatro Luna Bou en De Stilte.
Luna Blou en De Stilte willen de jongeren in aanraking
brengen met moderne dans
en hen nieuwe inzichten en
perspectieven bieden in hun
persoonlijke uitdrukkingsmogelijkheden. Met subsidietoekenningen van KulturA en het Prins Bernhard
Cultuurfonds Nederlandse
Antillen en Aruba en met
dank aan Ennia is het project ‘Moderne dans op Curaçao’ een feit. De voorstelling
heet ‘De Lopende Lijn’. In
een flits komt de wereld van
De Lopende Lijn tot leven.
Twee dansers en een danseres spelen met de loop der
gebeurtenissen. En een lijn
van papier speelt mee. Een
dansvoorstelling met solo’s,
duetten en trio’s. De Lopende Lijn is een speelse, spannende dansvoorstelling voor
kinderen vanaf vier jaar.
Zaterdag 13 november om
17.30 uur, Zondag 14 november om 15.00 uur

Luna Yen Egypte
Het is alweer de vierde editie van Luna Yen en ook deze
keer heeft de auditie talentvolle jongeren naar voren
gebracht. Dit keer is het thema Egypte. De kandidaten
strijden met hun act in een
wereld van piramides en farao’s om een plek in de finale
tegen het einde van dit jaar.
Maandag 15 november om
19.00 uur
Zondag 21 november om
19.00 uur
Locatie: La Tentashon
Entree: 7,50 gulden
KreaDansa
Een schitterende dansvoorstelling van Dennis Puriel
waar de werelden van Afrika
en Curaçao bij elkaar komen.
Vrijdag 19 november om
20.00 uur
Locatie: La Tentashon
Entree: 25 gulden
Muziek & CD’s
Viool/pianorecital
De Curaçaosche Kunstkring
brengt op 13 november om
19.30 uur in de Fortkerk
een viool/pianorecital van
Jeroen de Groot op viool en
Bart van de Roer aan de piano. Zij brengen werken van
Beethoven, Ravel, Brahms,
Waxman en Pärt. De kaarten à 35 gulden voor volwassenen en 5 gulden voor kinderen, zijn te verkrijgen bij
Mensing’s Caminada en (‘s
ochtends op) het kantoor van
de Fortkerk. Er zijn slechts
een beperkt aantal kaarten
te koop, dus haast u!
La Cuadra Venezolana
Het Cultureel Comité Fortkerk organiseert op donderdag 18 november om 20.00
uur in de Fortkerk een uniek
concert van La Cuadra Venezolana uit Maracaibo. Deze
vier zeer begaafde musici
zullen Venezolaanse walsen,
joropo, danza, Venezolaanse
merengue en gaita op fluit,

gitaar, viool en cuarto ten
gehore brengen. Het belooft
een wervelende muzikale
show te worden. Vorig jaar
traden ze op Aruba al met
groot succes op. Kaarten: 50
gulden per persoon en verkrijgbaar bij Mensing’s Caminada en bij de Fortkerk.
Nieuw & Opmerkelijk
Kerstbazaar Inner Wheel
De internationale serviceclub Inner Wheel organiseert op zaterdag 20 november van 09.00 - 13.00
uur te landhuis Zeelandia
de jaarlijkse kerstbazaar.
Mede door middel van deze
fundraiser kan de organisatie verschillende instanties
ondersteunen, zoals de dierenbescherming, zuster Bernadina, Kinderbescherming,
bejaardentehuizen, Casa Cuna, Shimaruku, Huize Aurita en de padvinderij. Door de
leden zelf gemaakte artikelen worden verkocht, maar
ook allerlei lekkere dingen
om te snoepen en te eten.
Kòrsou, Mozaïk di Kultura
Het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert diverse symposia over de bijdrage
van een aantal etnische
groepen aan de Curaçaose
cultuur. Op 24 oktober was
het eerste symposium, het
volgende was op 7 november.
De derde aflevering vindt
plaats op 21 november. Een
commissie onder leiding van
Valdemar Marcha en bestaande uit onder anderen
antropologen en sociologen,
wil door middel van deze bijeenkomsten licht werpen op
de culturele diversiteit van
de Curaçaose cultuur. De geselecteerde groepen zijn onder meer Portugezen, Surinamers, Haïtianen, Indiërs,
Chinezen en Libanezen.
Lokatie: Aula van de Universiteit van de Nederlandse
Antillen.
Ascencion
Op donderdag 18 en 25 november zijn er rondleidingen in landhuis Ascencion.
Vanaf 08.30 uur staat de
koffie klaar. De beheerder

KreaDansa, volgende week vrijdag te zien in La Tentashon.

brengt u op de hoogte van de
bijzonderheden en wetenswaardigheden van het landgoed Ascencion en de flora en
fauna in het omliggende natuurgebied. De rondleiding
duurt ruim een uur. Deelname 10 gulden per persoon:
koffie, cake en limonade bij
aankomst inbegrepen. Deelname is uitsluitend mogelijk
bij opgave via tel: 8641950 of
5187265 of per mail: info@
landhuisascencion-curacao.
com
Cultureel Café Freek van
Beetz
Eind februari 2001 kwam
drs. Freek van Beetz op verzoek van de Antilliaanse regering naar Curaçao. Hij zou
voor ongeveer een jaar, tot
aan het eind van diens regeerperiode, toenmalig minister-president Miguel Pourier als adviseur bijstaan bij
de uitvoering van het financieel-economisch herstelprogramma. Na dat jaar keerde
hij (nog) niet terug.
Hij heeft vervolgens ook de
premiers Ys en De JonghElhage als adviseur mogen
dienen. Vanaf het begin was
hij nauw betrokken bij het
staatkundige proces dat uiteindelijk resulteerde in de
ontmanteling van het land
de Nederlandse Antillen en
de totstandkoming van de
nieuwe landen Curaçao en
Sint Maarten. Daarnaast
was Freek van Beetz onder
meer actief als secretaris
van de Curaçaosche Kunstkring, klarinettist in de
politieharmonie en lid van
het koor van de Snoa. In
2008/2009 produceerde hij

samen met Michel Drenthe
de veelbesproken film ‘United by Music’, het wervelende verslag van de tournee
van het Nederlandse Ricciotti Ensemble en Izaline Calister op het eiland. Afgelopen
maand werd het boek: ‘Het
laatste kabinet en Kroniek
van de Ontmanteling van de
Nederlandse Antillen’, dat
hij samen met Jefka Martha
Alberto in opdracht van de
laatste regering van de Nederlandse Antillen schreef,
aangeboden aan onder anderen prins Willem Alexander
en prinses Máxima en tal
van andere hoogwaardigheidsbekleders. Nu het Land
de Nederlandse Antillen is
opgeheven komt er ook een
eind aan zijn verblijf op het
eiland. Freek van Beetz kan
terugzien op veelbewogen,
boeiende jaren. Reden voor
de Curaçaosche Kunstkring
om hem uit te nodigen voor
het Cultureel Café op donderdag 18 november in landhuis Bloemhof om te vertellen over zijn ervaringen
en zijn ( culturele) passies.
Zoals bekend is de toegang
voor leden van de Kunstkring 15 gulden (anders 20
gulden). Dit is inclusief een
drankje.
Noteert u alvast:
Art Basel
Van 1-4 december vindt Art
Basel plaats in Miami Beach.
De Culturele Agenda verschijnt iedere zaterdag
in de Ñapa. Stuurt u alle
info s.v.p. naar: agenda.
cultuur@gmail.com

