
Je weet dat je nog jong bent, maar het lijkt je wel leuk: een kindje hebben om voor

te zorgen. Maar is het echt zo fijn als het lijkt?

Een baby hebben kan best fijn zijn. Knuffelen, schattige geluidjes horen, leuke

kleertjes aandoen... Het kan een motivatie zijn om extra je best te doen op school,

of het kan je ouders en jou weer dichter bij elkaar brengen. Maar een baby en een

opgroeiend kind vragen ook veel energie.

Sta je er alleen voor?

Als je er alleen voor staat, moet je er zeker van zijn dat je de zorg af en toe ook aan

een ander kan overlaten. In een crèche of bij een onthaalouder (en dat kost heel

wat), familie of vrienden bijvoorbeeld.

Stel jezelf eens volgende vragen:

Heb je een partner?

Wil je een kind samen met je partner? Denk na over:

Hou er ook rekening mee dat het voor tienerouders niet gemakkelijk is om samen

te blijven. Samen voor een kindje zorgen kan stress geven, en dat heeft effect op

de relatie. Het gebeurt vaak dat een tienermoeder er na verloop van tijd alleen

voor staat.

Het kan zijn dat je op dit moment al veel zorgen hebt. Bijvoorbeeld: ruzie thuis,

familie waar je niet op kan rekenen, geen stabiele relatie of weinig geld. De komst

van een kindje maakt je zorgen er niet minder op. Integendeel, een kindje maakt

de moeilijkheden die er al zijn vaak nog duidelijker.

Als je de keuze hebt, kan je beter wachten met een kindje tot je voor jezelf voelt dat

je op verschillende terreinen steviger in je schoenen staat. Maar dat betekent niet

dat je niet kan dromen over baby'tjes. Stel jezelf de vraag of je droom nú meteen al

werkelijkheid moet worden?

Meer weten

Chat met Fara

Ma/wo/vr: 13-16u

Door Fara 14-19 jaar

IK WIL EEN KIND. WAT NU?

Hoe zie je je toekomst?•

Wat wil je allemaal nog bereiken binnen dit en 7 jaar?•

Wil je op reis? Studeren? Werken?•

Wat vind je leuk om te doen?•

Past een kindje in dat plaatje?•

Hoe zou een kind je dagverloop beïnvloeden?•

Wat zouden je ouders/school/vrienden er van vinden?•

waar jullie gaan wonen•

hoe jullie samen alles gaan betalen•

hoe jullie alles gaan regelen met school en/of werk en met de (schoon)ouders•

PRAAT EROVER

Mail met Fara

Bel met Fara

Op 016 386950. Ma-vrij: 9-12u

Ga langs bij Fara

Ma-vr, op afspraak

https://www.fara.be/over-fara/hoe-kan-fara-helpen
mailto:vragen@fara.be
tel:016386950
https://www.fara.be/over-fara/praktische-info-als-je-op-gesprek-komt


Wil je erover praten? Wil je andere jongeren met een kinderwens leren kennen? Wil

je graag eens met een tienermama of tienerpapa praten? Neem dan contact op

met Fara.

FOTO: Dakota Corbin


