
Denktank
"Kon ik mijn
vrogen om
vo ko ntie te

schoonzoon
zelf de
beto len?"

ANGELA (aS), "M'rjn jongste dochter(16) goot ols enige
von onze twee kinderen nog mee op vokontie. Ze wil hoor
vriend meenemen zodot ze niet olleen is. Dot vinden we
gezellig, moor het is best een uitgove. Kon ik hem of zijn
ouders om een bijdroge vrogen?"

4 PERSONEN
"Je goot nu evengoed met vier
personen, net ols toenje ondere
kind ook meeging. lk zou het dus
niet vrogen. Als mijn zoon zou
worden meegevroogd, zou ik
trouwens wel vrogen of wij er-
gens oon kunnen meebetolen."
Annemorie

IN OVERLEG
"Jullie dochter wil groog dot hij

meegoot, don moet er ook over
de finonciën gesproken worden,
Volgend joor heeft ze misschien
een onder vriendje, ze is nog zo
jong. lk zou met je dochter en
hoorvriend bespreken hoe ze
dit voor zich zien en het doorno
oon zijn ouders voorleggen."
Anjo

ETENTJE RETOUR
"Als er vroeger voor onze
jongste een vriendin meeging,
wos dot voor de gezelligheid
von mijn kind. Wij vonderr het
niet nodig dot dit meisje mee-
betoolde. Hoor ouders hebben
een keer een etentje betoold.
Leuk en meer don primo."
Anneke

OVERLEGGEN
"Overleg met hoor vriend en zijn

fomilie, wont je kunt hem niet
uitnodigen en don zijn ouders
voor het blok zetten. Wellicht
goot hij zelf ook nog met zijn
fomilie op vokontie of hebben ze

het geld niet. Misschien wordt hij

doordot híj met jullie meegoot
ook op kosten gejoogd omdot
hij bijvoorbeeld een pospoort of
sloopzok moet oonschoffen."
Jessico

En dit zegt de deskundige
"Jullie dochter en hoorvriend
vinden het vost fijn dot hij mee
mog. lk ben in deze een voor-
stonder von de dioloog. Voorol
ols het olternotief onuitgespro-
ken gevoelens of een verloren
vokontie zou ziln.lk odviseer
don ook om olle portijen open
te vertellen dot jullie vokontie
somen vieren gezellig vinden,
moor dot jullie wot stoeien met
de finonciële kont. Nodig de
onder uit om mee te denken.
Meteen een goed voorbeeld
voor ze von proten over geld."
Mirello Brok, psycholoog,

re lotiethero peutmirello brok. n I

Lief geboor
Wij gingen vorig jaar in Frankrijk op vakantie. Op

camping Le Bout du Pont verbleef nog één ander
Nederlands echtpaar. We groetten elkaar en dat was
het, maar op een avond lag er een dik leesboek op onze
tafel toen we terugkwamen. Vast afkomstig van dat
Nederlandse stel! Ik heb er dagen plezier van gehad.
Heel hartelijk dank, het was echt een fijne verrassing.
Ger<rrd en Annie Boder

Toch eenzoom
In Libelle las ik de briefvan een vlotte vrouw van in de

vijftig die zich eenzaam voelt. Ook ik loop daar tegen-
aan. Ik heb het goed voor elkaar met man en kinderen
en toch kan ik me eenzaam voelen. Ik ben niet opper-
vlakkig, ik neem initiatieven. Ik ga naar clubjes, naar
de kerk, maar daar blijft het vaak bij. Wat is dat toch
in deze tijd? Ik heb het antwoord gevonden: het is de
maatschappij. Iedereen heeft het druk met zichzelf
en het is voor veel mensen niet vanzelfsprekend om
zich te richten op een ander. Ook mijn schoonmoeder
loopt niet over van interesse, zelfs niet in haar eigen
zoon. Door de coronacrisis wordt dat misschien
anders. We bekommeren ons meer elkaar, worden
minder egocentrisch. De tijd zal leren of door deze
crisis mensen echt veranderen.
Morgreet

Go noor libelle.nl/mensen
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