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Werkconferentie Positief Opvoeden en Third Culture Kids groot succes 
Op zaterdag 26 mei vond bij PEP Den Haag de werkconferentie 'Positief opvoeden en Third Culture 

Kids plaats, georganiseerd door het project HUB; Geloof in Den Haag van stichting Mara en Stek. 

Het vormde een onderdeel van een reeks 'Maatschappelijke Kerk'-bijeenkomsten, die als doel 

hebben om leiders en leden van (voornamelijk Afrikaanse) internationale en migrantenkerken 

praktische hulp te bieden bij het opvoeden van hun kinderen in 

Nederland. Speciale aandacht was er voor de zogeheten 'Third 

Culture Kids'; kinderen die opgroeien in Nederland en zich niet 

helemaal thuis voelen in de cultuur van hun ouders, maar die zich 

ook niet volledig Nederlands willen noemen. De sprekers waren 

niet alleen uit kerkelijke hoek, maar ook van overheidsinstanties 

zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en de GGD. Onderzoek 

van de Rijksuniversiteit Groningen naar seksuele gezondheid en 

welzijn in de Afrikaanse gemeenschappen in Nederland liet de 

reikwijdte en omvang van het thema zien. 

 

Na een korte introductie door Heleen Joziasse van stichting Mara en Nathaly Mercera van PEP 

werd de middag geopend door een komische sketch van stichting Vobis. Volwassenen en kinderen 

lieten door middel van een grappig, maar ook erg leerzaam toneelstuk zien hoe kinderen soms 

worstelen met verschillende identiteiten, opvoedstijlen en culturen. De sketch liet een goed 

voorbeeld zien van wat een Third Culture Kid is: een kind dat te 

maken heeft met verschillende culturen en identiteiten, maar dat 

altijd het idee heeft net wat anders te zijn. Zo kunnen ouders veel 

van hun Afrikaanse wortels proberen over te brengen, maar leren 

kinderen op hun Nederlandse school hele andere normen en 

waarden. Het doel van de conferentie was om meer aandacht te 

vragen voor deze kinderen en om met elkaar tot mogelijke 

oplossingen te komen, waardoor zij zich minder buitengesloten 

voelen. Maar ook om ouders, pastors en jeugdwerkers handvaten 

te geven over hoe ze kunnen omgaan met de uitdagingen waar Third Culture Kids en/of hun ouders 

mee te maken kunnen krijgen. 

 

Third Culture Kids hebben niet alleen vaak problemen met hun 

identiteit. Uit onderzoek is gebleken dat zij regelmatig last hebben 

van onzekerheid, boosheid, depressie, onrust en dat zij slechter 

presteren op school. Deze identiteitscrisis heeft dus invloed op een 

groot deel van hun leven. Tijdens de conferentie werd verteld en 

besproken hoe ouders, kerkelijk leiders en gemeentelijke instanties 

kunnen bijdragen aan een oplossing voor dit probleem. Ook de rol 

van samenwerking werd benadrukt: zo vinden veel ouders van 

Third Culture Kids het lastig om de juiste hulp te krijgen. Zij 

geven aan soms het gevoel te hebben dat ze niet serieus worden genomen, of dat zij zelf als 

schuldige worden aangewezen door hulpinstanties. Voor zowel de ouders als de instanties ligt hier 

een uitdaging: hoe vinden ouders de juiste hulp en hoe gaan hulpverleners om met bijvoorbeeld 

culturele en opvoedingsverschillen? Want hoe reageer je als hulpverlener als een kind je niet 

aankijkt terwijl je met hem of haar praat? Word je niet serieus genomen, of is het juist een teken van 

respect? 

 

 

 



Een ander onderwerp, dat werd aangesneden door onder andere 

pastor Rachel Theodore Smith van Shepherd’s Place Church, is 

het taboe op seksualiteit in veel Afrikaanse gemeenschappen. 

Thuis wordt het vaak niet geaccepteerd dat kinderen met hun 

ouders over seks praten. Nederlands-Afrikaanse kinderen komen 

op andere plaatsen, bijvoorbeeld op school en op straat, wel in 

aanraking met gesprekken over seks. Hun kennis over het 

onderwerp komt dan ook vaker van leeftijdsgenoten, dan van hun 

ouders. Dit vergroot de kloof tussen de generaties: kinderen 

kunnen niet bij hun ouders terecht met vragen over seks en ouders vinden dat hun kinderen daar niet 

mee bezig moeten zijn. Het advies van pastor Smith is dan ook dat ouders, maar ook kerkleiders, 

open moeten staan voor vragen over seksualiteit. Want, zoals zij zegt, kinderen leren vroeg of laat 

toch wel over seks, dus laten we hen helpen het veilig te doen en hen te vertellen wat wij wel en niet 

acceptabel vinden en waarom. 

 

Het overgrote deel van de aanwezigen bestond uit vrouwen. Aangezien het hier om 

opvoedingskwesties betrof, was dit geen grote verrassing voor de organistoren. Toch spraken zij de 

wens uit om ook meer mannen te bereiken. Zij zouden soms meer betrokken moeten zijn bij de 

opvoeding van hun kinderen, omdat dat voor kinderen vaak positieve gevolgen heeft. Bij de 

workshop gegeven door Aicha el Ouardani, trainer en coach bij de GGD en pastor Ethline Capello-

Stamper van het Dios Ku Nos-ministry over het stellen van regels en grenzen waren wel opvallend 

veel vaders aanwezig. Zij, en ook de moeders in de zaal, gaven aan voornamelijk te zijn gekomen 

om hele praktische opvoedingstips te krijgen en om deze ook te kunnen delen met andere ouders.  

 

 
 

Ook was er een workshop gegeven door pastor Smith, pastor Elroy George van Good News 

Ministries, Arjet Borger van Care for Sexuality Foundation en Brenda Bartelink van 

Rijksuniversiteit Groningen. Het onderwerp was hierbij seksuele voorlichting in een Christelijke 

context. De laatste workshop was door Nathalie Ferrier van Akwaaba Zorg in samenwerking met de 

CJG en pastor Seth Bempong van Acts Revival Church. Hier ging het over de ervaringen van 

positief ouderschap en communiceren met Third Culture Kids. 

 

De middag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, 

waarna bezoekers en deelnemers met elkaar in gesprek konden en 

er ervaringen werden uitgewisseld. Volgens de organisatie was de 

conferentie een groot succes: met 80 deelnemers was het goed 

bezocht en er werd veel kennis en advies uitgewisseld. Dank aan 

alle deelnemers en vrijwilligers die aan dit succes hebben 

bijgedragen. Speciale dank voor de financiële steun van het Haags 

Groene Kruis en de gemeente Den Haag die deze conferentie 

mede hebben mogelijk gemaakt. 

 

 

 



 
 

Een vervolg van de conferentie is in het najaar met de Maatschappelijke kerk bijeenkomst op 24 

september met als thema ‘Leven tussen twee culturen en integratie’. En Aicha Training & Coaching 

verzorgt (namens de GGD) in samenwerking met een aantal experts met een Afrikaanse achtergrond 

uit internationale kerken, een train- de- trainer ‘’Positief Opvoeden” voor de sleutelfiguren en 

ouders in de internationale kerken. Deze sleutelfiguren krijgen in deze train- de- trainer handvaten 

en informatie om zelf aan de slag te gaan met belangrijke thema’s in de opvoeding voor ouders en 

opvoeders in hun kerken. Voor meer informatie en aanmelding hiervoor kunt u terecht bij Shirleni 

Blanken via: shirleni@maraprojecten.nl of 06-39831945. 
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