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Hallo, ik ben Marie! Ik ben 8 jaar en ik zit in het 3de leerjaar. Mijn mama en 
mijn papa wonen niet meer samen. Ze zijn gescheiden. Vlak na de scheiding 
woonde ik om de beurt bij mama en bij papa. Zo kon ik ze alle twee blijven 
zien. In het weekend verhuisde ik van mijn mama naar mijn papa. Wanneer 
mijn mama en papa elkaar zagen, maakten ze altijd ruzie. Hier werd ik erg 
verdrietig van. 

Nu woon ik alleen bij mijn mama. Ik woon hier graag.



Het is lang geleden dat ik papa nog gezien heb. Vroeger speelden we veel
samen, en waren we aan het lachen. 

Mijn papa wil mij graag terug zien, maar dat gaat niet bij hem thuis. 
Daarom heeft papa besloten om naar de rechtbank te gaan. 

Mama zegt dat de rechter heeft beslist dat ik en papa elkaar opnieuw 
kunnen zien in de Bezoekruimte. Het is een plek waar papa en ik samen 
kunnen spelen en praten. 



Wanneer ik voor de eerste keer in de Bezoekruimte kom, heb ik een gesprek 
met Lien. Zij is mijn begeleidster. Lien vertelt dat papa ook al op gesprek is 
geweest bij haar. 

Ze zegt dat papa zich afvraagt hoe ik er uit zie, en hoe groot ik ben 
geworden… Ik vraag mij af of hij er nog hetzelfde zal uitzien. 



Tijdens mijn gesprek met Lien denk ik na over hoe ik van het bezoek met 
papa een fijn uur kan maken. Ik mag rondkijken welk speelgoed er staat. Ik 
hoop dat ze Monopolie hebben, dat is mijn lievelingsspel! 

Lien vertelt mij dat er nog andere kinderen komen spelen met hun mama of 
papa, maar zij zitten in een andere ruimte. Niet alle kinderen vinden het fijn 
om naar de bezoekruimte te komen.
 



Mama heeft ook een gesprek in de bezoekruimte, 
haar begeleider is Bart. 
Mama, papa en de begeleiders spreken af wanneer 
de bezoeken tussen mij en papa kunnen doorgaan. 

De bezoeken tussen papa en mij zijn om de twee 
weken, een week zie ik papa wel en de andere week 
niet. Het bezoek is altijd op een vaste dag.



Wanneer mama mij naar de bezoekruimte brengt, wachten we samen op 
Lien, zij komt mij ophalen. Ik neem afscheid van mama, en ik loop samen met 
Lien naar de bezoekruimte. 

Papa wacht daar al op mij. In de Bezoekruimte komen mama en papa elkaar 
niet tegen. Zo kunnen ze ook geen ruzie maken. Na het bezoek zal Lien mij 
terug brengen naar mama waar we hebben afgesproken.  



Ik weet nu dat ik papa binnen enkele dagen terug 
zal zien. Dit vind ik heel spannend. 
Ik krijg kriebels in mijn buik als ik er aan denk. 
Ik weet niet hoe hij zal reageren. Mama weet dit 
ook niet, ik denk dat ze een beetje zenuwachtig is.

Tijdens de eerste 6 bezoeken is Lien samen met mij 
en papa aanwezig in de bezoekruimte. Om ons op 
weg te helpen zal Lien met ons mee een spelletje 
spelen tijdens het bezoek.



Wanneer deze 6 bezoeken voorbij zijn, 
is er met iedereen een gesprekje. 
Dan kan ik aan Lien vertellen hoe de 
bezoeken met papa verlopen. 
Ook papa zal dit met Lien bespreken. 
Mama kan tegen Bart zeggen wat zij 
van de bezoeken vindt. 

Na dit gesprek, bekijken we hoe de 
volgende 6 bezoeken eruit zullen zien.



Tijdens deze 6 bezoeken zit Lien op haar bureau. 
Die is vlak naast de bezoekruimte. 

Bij de eerste 3 bezoeken, zal de deur tussen de 
bezoekruimte en de bureau van Lien open blijven 
staan terwijl ik aan het spelen ben met papa. Zo 
kan Lien horen wat we aan het doen zijn, en hoe 
het gaat. 



Bij de laatste 3 bezoeken zal de deur tussen de 
bureau van Lien en de bezoekruimte toe zijn. 

Als er iets is of ik heb een vraag, kan ik nog altijd 
bij Lien terecht.



Ik heb al heel wat bezoeken met papa in de bezoekruimte 
doorgebracht. Nu is het tijd voor iets nieuw, ik mag met 
papa op buitenbezoek. Het bezoek zal dan 2 uur duren. 



Lien zal samen met papa en mama dit bezoek voorbereiden. Ik mag ook mee 
nadenken over wat ik wil doen tijdens het buitenbezoek. 

Papa en ik kunnen samen iets gaan drinken of gaan eten in de stad, gaan 
winkelen of naar de speeltuin gaan. 



Wanneer ik 3 keer op buitenbezoek geweest ben met 
papa, zijn de bezoeken in de bezoekruimte afgelopen. 
Mama en papa zullen afspreken wanneer ik mama kan 
zien en op welk moment ik bij papa kan zijn.

Ik ben nieuwsgierig naar hoe de momenten met papa 
zullen gaan, maar ik ben er zeker van dat Lien ons goed 
zal begeleiden!





In “Een bijzonder bezoek” gaat een meisje na een hele tijd terug op bezoek bij haar papa.
Haar ouders zijn in een moeilijke scheiding verwikkeld geraakt, waardoor het contact tussen Marie 

en haar pap werd verbroken. Marie en haar ouders worden begeleid in een CAW-bezoekruimte.

Dit prentenboek is een uitgave van CAW Limburg - team Bezoekruimte i.s.m. PIKHO en dankzij de financiële steun van Cera.


