
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoe wil jij herinnerd worden? 

Heb jij je weleens deze vraag gesteld? Met je volle concentratie en met heel je 

hart stilgestaan bij wat jij in deze wereld wilt achterlaten aan herinneringen? 

Hoe wil jij dat je kinderen terugdenken aan jou als je er niet meer bent?  

Het is duidelijk dat het ontzettend pijnlijk is om hierover te moeten 

nadenken. Wij hebben dit gedaan tijdens een cursus waarbij wij hebben 

geleerd hoe wij moeten communiceren en opvoeden vanuit liefde en genade. 

Een manier die is gebaseerd op de Islam en allesomvattend is. Een mooie 

manier die pedagogisch verantwoord is en bovendien erg gezond voor onze 

kinderen. 

Wij zullen de eersten zijn om toe te geven dat het ons erg zwaar viel. Het was 

een emotionele ervaring om onszelf een spiegel voor te houden en te 

realiseren dat wij nu al bezig zijn met het achterlaten van een erfenis. De 

erfenis van een moeder wel te verstaan. Hoe zullen onze kinderen aan ons 

terugdenken als wij er niet meer zijn? Wij hopen met veel liefde, respect en 

bewondering. Maar wij zijn bang dat wij niet genoeg of niet de juiste liefde 

geven. Wij zijn bang dat wij niet goed genoeg opvoeden om respect en 

bewondering te ontvangen van onze kinderen. Wij zijn bang om onze 

belangrijke taak als moeder te verprutsen.  

Wij hopen dat wij kinderen kunnen opvoeden die na onze dood nog aan ons 

denken en voor ons smeekbeden verrichten. Al onze daden stoppen na onze 

dood. Maar als wij rechtschapen kinderen achterlaten, die wij met veel liefde 

en geduld hebben opgevoed, dan maken wij nog steeds kans op succes. De 

Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Als een man komt te 

overlijden, stoppen al zijn goede daden behalve drie: doorlopende 

liefdadigheid, baatvolle kennis en een rechtschapen zoon die voor hem 

bidt.” 

(Moeslim) 

 



 

 

Het belangrijkste wat wij hebben geleerd is dat wij zelf moeten veranderen en 

niet de kinderen of onze omgeving. Wij moeten zelf leren om vanuit liefde, 

rust en genade te handelen en te communiceren. Wij houden immens veel 

van onze kinderen en dat mogen zij voelen en weten. 

In dit boekje willen wij kort samenvatten wat de kernpunten zijn om vanuit 

liefde, rust en geduld te communiceren en te leven. Deze samenvatting is 

gebaseerd op de cursus die wij hebben gevolgd bij Fadma Bouchataoui, een 

geweldige zuster die ons heeft geleerd hoe wij onszelf en onze kinderen 

vanuit de Islam pedagogisch verantwoord kunnen opvoeden. Zij heeft 

verschillende cursussen gevolgd in de jaren ’90 en is sindsdien aan de slag 

gegaan om zelf cursussen te geven. In de loop der jaren heeft zij haar eigen 

methodiek ontwikkeld, het principe van ‘Opvoeden in vertrouwen’ vanuit 

Rahma (genade) en de Islam. Sinds de afgelopen vijf jaar geeft zij cursussen in 

het kader van geweldloze communicatie. Zij kwam steeds tot de conclusie dat 

de kennis van pedagogiek reeds was uitgelegd in de Islam. De Koran en de 

Soennah omvatten alle elementen die van essentieel belang zijn voor 

liefdevolle en genadevolle communicatie en opvoeding, vooral als het gaat om 

geweldloze communicatie. 

Wij hopen dat jij bereid bent om samen met ons te groeien en te ontwikkelen. 

Op deze manier zal je merken dat je gezin mee verandert en mee groeit. De 

belangrijkste vrucht hiervan is dat wij dichter tot Allah zullen komen. De hele 

Islam is gebouwd op zuivere toewijding en aanbidding, gecombineerd met 

liefde, genade en geduld. Vergeet dus nooit om altijd Allah om Leiding en 

hulp te vragen. 

Wassalaamoe calaikoem, 

Zusters al-Yaqeen 

 

 

 



 

Allah, de Verhevene, heeft Zichzelf ar-Rahmaan en ar-Rahiem genoemd. De 

Genadevolle en meest Barmhartige. Hij, de Verhevene, leert ons dat wij elkaar 

met genade horen te behandelen. Ook heeft Hij, de Verhevene, de Profeet 

(vrede zij met hem) als genade voor de mensheid gestuurd. Door de 

Boodschap die hij (vrede zij met hem) bracht, was hij een bron van Rahma 

(genade) en ontwikkeling voor de wereld. 

Genade staat dus centraal in de Islam. Het wordt gezien als de basis van het 

bestaan en is bepalend voor de manier hoe wij met elkaar om moeten gaan 

zodat wij in een gebalanceerde samenleving in vrede met elkaar kunnen leven.  

Genade of ‘Rahmah’ is tegenwoordig ver te zoeken bij mensen. Terwijl een 

ware moslim juist genadevol hoort te zijn. Zachtmoedigheid, barmhartigheid, 

vergevensgezindheid en vrijgevigheid zijn voorbeelden van nobele 

eigenschappen die de Islam ons leert. In de opvoeding van onze kinderen 

speelt genade een zeer belangrijke rol die van grote invloed kan zijn op hun 

ontwikkeling. 

Maar wat is die ‘Rahmah’ nou precies? En hoe kunnen wij als moeders vanuit 

‘Rahmah’ opvoeden? 

In de context van opvoeding en de relatie van een moeder met haar kind, kun 

je ‘Rahmah’ als volgt vertalen: een afleiding van het woord ‘Rahim’, wat 

baarmoeder betekent. De baarmoeder biedt jouw ongeboren kind 

bescherming, veiligheid en ruimte om zich met de Wil van Allah te 

ontwikkelen tot een mens.  

‘Rahmah’ kun je dus ook begrijpen als het geven van ruimte aan je kind om 

zichzelf te zijn. Ook al is het gedrag van je kind soms belastend voor jou. 

Ouders die opvoeden vanuit ‘Rahmah’ geven hun kinderen de bescherming, 

veiligheid en ruimte om zichzelf te ontwikkelen tot een persoon die zij zelf 

willen en kunnen zijn en die Allah te allen tijde tevreden stelt. 

 



 

Communicatie vanuit ‘Rahmah’ is van essentieel belang in onze relaties met 

anderen, maar vooral met onze kinderen. Deze vorm van communicatie is 

eentje die geen vijanden creëert. Allah, de Verhevene, zegt namelijk: “En zeg 

tegen Mijn dienaren dat zij dat wat beter is moeten zeggen. Waarlijk, 

de satan zaait verderf tussen hen. Waarlijk, de satan is voor de mens 

een duidelijk vijand.” 

(Soerat al-Israa’: 53) 

 Het is een vorm van communicatie waarbij je de fout niet steeds zoekt bij de 

ander, maar bij jezelf. Behandel daarom de ander zoals jijzelf behandelt wilt 

worden. De Profeet (vrede zij met hem) zegt namelijk: “Niemand van jullie 

gelooft (volledig) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf 

wenst.”  

(al-Boekhaari en Moeslim) 

Voordat je overgaat op communiceren is het van groot belang om jezelf de 

volgende drie vragen te stellen: Is het waar wat ik ga zeggen? Is het nodig wat 

ik ga zeggen? Is het aardig wat ik ga zeggen? Als je deze drie vragen allemaal 

met ja kunt beantwoorden, dan communiceer je vanuit ‘Rahmah’. Is dit niet 

het geval, dan is het beter om te zwijgen. De Profeet (vrede zij met hem) leert 

ons: “Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient het goede te zeggen 

of te zwijgen..” 

(al-Boekhaari en Moeslim) 

 

 

 

 

 



 

Communicatie begint dus voornamelijk bij jezelf. De gedachten die door je 

hoofd gaan dien je eerst te toetsen voordat je ze hardop uitspreekt. Op het 

moment dat je iets waarneemt (ziet/hoort), dien je er niet een eigen 

interpretatie aan vast te plakken. Neem de waarneming zoals deze feitelijk is. 

Datgene wat je ziet/hoort wekt bij jou een bepaald gevoel op. Dit gevoel heb 

je, omdat er een bepaalde behoefte is die bij jou (niet) vervuld is. Het is 

daarom belangrijk om erachter te komen welke behoeften jij hebt, welke 

gevoelens jij daarbij hebt en hoe je dit overbrengt aan de ander.  

Voorbeeld: Je hebt een afspraak met iemand en deze komt te laat. Dit maakt 

je ontzettend boos. Hoe ga je met deze situatie om? Hoe reageer je hierop?  

De juiste manier is om aan te geven dat je ziet dat de ander te laat is 

(waarneming). Geef aan dat je dit vervelend vindt (gevoel), omdat je de ander 

nodig had (behoefte). Vraag vervolgens of de ander de volgende keer op tijd 

wil zijn (verzoek).  

In relatie tot je kinderen is het van belang om duidelijk en rustig te praten. 

Geef je kind nooit het gevoel dat hij/zij de schuld is van jouw boosheid. 

Schreeuw niet, maar leg wel duidelijk uit waarom je boos bent. Benoem het 

gedrag wat je ziet (waarneming) en leg uit dat jij dit erg vervelend vindt of dat 

dit jou verdrietig maakt (gevoel). Geef aan wat je wel graag ziet (behoefte) en 

vraag vervolgens aan je kind of hij/zij de volgende keer dat wil doen 

(verzoek). Benader je kind met liefde, rust en geduld. 

 

 

 

 

 



 

Er bestaan verschillende vormen van geweld. Het moge duidelijk zijn dat 

fysiek geweld niet is toegestaan. Helaas bestaat er nog steeds veel verbaal en 

non-verbaal geweld. Dit soort geweld uit zich in de manier waarop iemand 

spreekt en zich gedraagt. Helaas hebben sommigen een scherpe tong, zijn niet 

aardig in een gesprek en kunnen heel onaardig communiceren zonder iets te 

zeggen. Lichaamstaal zegt vaak al genoeg.  

Als het gaat om verbaal geweld, waar de meeste mensen zich helaas schuldig 

aan maken, kun je denken aan: vooroordelen, aannames, vergelijkingen, 

interpretaties, kleineren, roddelen etc. In je communicatie met anderen is het 

van groot belang dat je je hier niet schuldig aan maakt. Neem de situatie waar 

zoals deze is, maak er niet iets anders van. Zorg ervoor dat jouw manier van 

spreken altijd gestoeld is op de waarheid, vriendelijkheid en of het überhaupt 

nodig is om jezelf uit te spreken. De Profeet (vrede zij met hem) heeft 

gezegd: “Er is niets dat zwaarder zal wegen op de weegschaal van de 

gelovige op de Dag der Opstanding dan goed gedrag. En waarlijk, 

Allah verafschuwt de persoon met een vuile mond die spreekt op een 

beledigende manier.” 

(at-Tirmidhie; geclassificeerd als Sahieh door Sheikh al-Albaanie in Sahieh ut-

Tirmidhie) 

Dit betekent dus dat wij ook de non-verbale communicatie, in dit geval ons 

gedrag, vanuit ‘Rahmah’ moeten uiten. Een rustige, respectvolle en kalme 

houding is de houding van een gelovige moeder.  

Als het gaat om de opvoeding van je kinderen, dien je de situatie te zien zoals 

deze is. Vraag je kinderen altijd naar wat er is gebeurd. Vul niet zelf de situatie 

in op basis van hoe jij je kinderen denkt te kennen. Daarnaast is het ook van 

belang dat je erover waakt dat je jouw kind nooit vergelijkt met andere 

kinderen, al is het een broertje of een zusje. Vergelijk je kind altijd met 

zichzelf. Is je kind vandaag stout? Vergelijk hem/haar met een dag dat hij/zij 

niet stout was. Zo voorkom je dat je je kind onzeker maakt en onbewust 

gewelddadig toespreekt. Ook de houding waarop jij je kind aanspreekt is van 



 

groot belang. Maak rustig contact met je kind, kom op dezelfde ooghoogte en 

blijf kalm in je gedrag.   

Geweldloosheid in de opvoeding is dus uitgaan van hetgeen je ziet/hoort, 

zonder dat je dat een eigen interpretatie geeft. Neem een neutrale houding 

aan en luister naar je kind. Geef vervolgens rustig aan waarom een situatie 

niet goed is en wat het effect is op jou als moeder. Probeer samen een 

oplossing te vinden om het te voorkomen. Maar vergeet vooral niet om uit te 

zoeken waarom je kind zich zo gedraagt. Zorg ervoor dat je als moeder weet 

wat zich in je kind afspeelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Het advies is om je onvoorwaardelijke liefde te tonen en te laten voelen aan 

jouw kind door altijd in gesprek te blijven met je kind. Blijf altijd rustig en 

geduldig. Het is als moeder ontzettend belangrijk om aan je eigen rust te 

werken. Als je merkt dat je boos begint te worden, trek je dan even terug, 

kom tot rust en maak daarna je gesprek met je kind af. 

Hoe blijf je als moeder onvoorwaardelijke liefde tonen? 

 Als jij wat van jouw kind verwacht, leg je uit waarom. 

 Als hij niet luistert, vraag je waarom. 

 Als hij iets wilt, vraag je naar de reden. 

 Elke keer als je boos wordt, leg je uit waarom je boos wordt. En 

daarna vertel je dat je ontzettend veel van hem houdt. Ook als je boos 

bent, houdt je van je kind! 

 En het allerbelangrijkste: 

Elk gesprek eindig je met de vraag of je hem een knuffel mag geven! Je 

luistert naar het antwoord en dat doe je. Wilt hij/zij de knuffel? Heerlijk. 

Knuffel je kind tot hij/zij zelf aangeeft genoeg te hebben geknuffeld. Wilt 

hij/zij het niet? Dan is dat ook prima. Liefde en genegenheid voor je kinderen 

uit je niet alleen door woorden, maar vooral door daden. Je kind knuffelen en 

zoenen hebben wij geleerd van onze geliefde Profeet (vrede zij met hem). 

Toen hij (vrede zij met hem) op een dag zijn kleinzoon Hassan kuste, vertelde 

een man die bij hem aanwezig was dat hij tien kinderen had die hij nog nooit 

had gekust, waarna de Profeet tegen hem zei: “Degene die niet genadig is, 

wordt ook niet begenadigd.” 

(al-Boekhaarie) 

Elke keer dat hij/zij iets stouts doet, leert hij/zij (figuurlijk) vallen. Elke keer 

dat jij daarna met hem/haar in gesprek gaat, leer je hem/haar weer op te 

staan. Elke keer dat je bevestigt dat je van hem/haar houdt, ook al ben je 

boos om iets wat hij/zij gedaan heeft, leer je hem dat vallen mag. Als je 

daarna maar weer opstaat en er iets van leert. 



 

 

Het gezin speelt een centrale rol binnen de maatschappij. Kinderen zijn de 

toekomst, dus moeten wij als moeder erover waken dat wij onze kinderen de 

juiste opvoeding meegeven. Kinderen zijn ons door Allah toevertrouwd, wij 

moeten ze daarom met respect, liefde en geduld opvoeden. 

Voor het kind is het van groot belang dat de relatie van de ouders in balans is. 

Kinderen leren van de relatie die hun ouders hebben met elkaar. Ouders horen 

elkaar met respect en liefde te behandelen, vooral in het bijzijn van de kinderen. 

Het tonen van respect voor elkaar en voor elkaar zorgen heeft als gevolg dat 

kinderen het vertrouwen krijgen dat zij een veilige basis hebben. Hierdoor 

zullen zij zich goed kunnen hechten aan hun ouders. Ouders dienen altijd te 

blijven communiceren, zowel de goede als minder goede dingen moeten 

bespreekbaar zijn. Liefde is een natuurlijke emotie die Allah tussen de man en 

vrouw heeft geplaatst. Deze liefde moeten ouders koesteren en goed verzorgen. 

Allah, de Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis): "En het 

behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie uit jullie eigen echtgenotes 

heeft geschapen, opdat jullie bij hen rusten en Hij heeft tussen jullie 

genegenheid en barmhartigheid doen ontstaan. Voorwaar, daarin zijn 

zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt."                                                                                                        

(Soerat ar-Roem: 21) 

Naast het belang van een goede balans van de relatie van de ouders, dienen de 

ouders rekening te houden met de natuurlijke aanleg van het kind. In de Islam 

wordt gesproken van de ‘Fitrah’. Kinderen hebben aanleg tot het goede. Zij 

leren van de ouders, daarom is het van essentieel belang dat wij als ouders het 

juiste voorbeeld geven. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Elk 

kind wordt geboren met de Fitrah (natuurlijke aanleg), het zijn zijn 

ouders die het tot een Jood, Christen of Magiër maken.” 

(al-Boekhaari en Moeslim) 



 

Dat de ouders een voorbeeldfunctie hebben ten opzichte van hun kinderen is 

een feit. Ouders moeten doen wat ze zeggen, anders leren de kinderen niet. 

Kinderen zullen namelijk niet onthouden wat je ze leert, zij onthouden en 

leren van hoe jij bent als moeder. Leef je waarden na!  

Onvoorwaardelijke liefde en gelijkwaardigheid geeft je kind een veilig gevoel. 

Laat je kind merken dat je altijd van hem/haar houdt omdat hij/zij jouw kind 

is. Dit zorgt ervoor dat kinderen opgroeien in een vertrouwde omgeving en 

liefde en genegenheid niet buiten de deur zullen zoeken. Zij zullen voelen dat 

zij alles met hun ouders kunnen delen. Zorg er dan ook voor dat je niks tegen 

ze gebruikt en dat jij je gemaakte beloften nakomt. Vertelt jouw kind je iets 

wat je erg boos of verdrietig maakt? Toon deze emotie dan ook en laat je kind 

weten wat het met je doet. Adviseer je kind op de beste wijze zoals Allah, de 

Verhevene, en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) ons leren en geef je 

kind altijd het gevoel dat hij/zij altijd terug kan komen. Het moge duidelijk 

zijn dat de ouder te allen tijde een opvoedende rol heeft.  

Je kind opvoeden is een grote verantwoordelijkheid die wij hebben gekregen. 

De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: "Eenieder van jullie 

is een herder en eenieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde. 

De leider is een herder en hij is verantwoordelijk, en de man is de 

herder van zijn gezin en hij is verantwoordelijk, de vrouw is een herder 

in het huis en van de kinderen van haar man en zij is verantwoordelijk, 

en de slaaf is de herder van de rijkdom van zijn eigenaar en hij is 

verantwoordelijk. Eenieder van jullie is een herder. En eenieder van 

jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde." 

(al-Boekhaarie en Moeslim) 

Ouders zijn de herders over hun kinderen. Wees daarom waakzaam over de 

manier waarop jij je kind opvoedt, aanspreekt en behandelt. Hij/zij is perfect 

zoals hij/zij is. Wij moeten bewust omgaan met onze kinderen, hen begrijpen 

en adviseren. Ons doel is om hen op te voeden tot gelovige volwassenen die 

de wereld zullen verrijken met hun goede gedrag. Ons doel is om hen de 

wereld in te sturen met een bagage aan zelfverzekerdheid, barmhartigheid en 

godsvrucht. Ons doel is om hen te leren dat de Islam een verrijking is van ons 

leven en een genade waarmee Allah, de Verhevene, ons heeft begunstigd.  



 

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): ”Op deze dag 

heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt, en Mijn Gunst aan 

jullie voltooid en de Islam voor jullie uitgekozen als godsdienst.” 

 (Soerat al-Maa’idah:3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De belangrijke vraag die je jezelf moet stellen is: wat wil ik zo graag horen? 

Welke herinneringen wil ik dat mijn dierbaren, vrienden, kennissen en 

collega’s over mij naar boven halen? Hoe wil ik  herinnerd worden? Wat wil ik 

dat zij gaan zeggen over hun relatie met mij? Wat over mijn karakter? Wat 

over mijn prestaties? Wat over mijn eigenaardigheden? Welke mooie verhalen 

wil ik de wereld geven over hoe ik als mens was?   

Wat wil jij jouw kinderen over jou horen zeggen?  

___________________________________________

___________________________________________ 

Wat wil jij jouw partner over jou horen zeggen?  

___________________________________________

___________________________________________ 

 

Wat wil jij jouw ouders over jou horen zeggen? 

___________________________________________

___________________________________________ 

 

Wat wil jij jouw broers en zussen over jou horen zeggen?   

___________________________________________

___________________________________________ 

Wat wil je jouw vrienden over jou horen zeggen?  

___________________________________________

___________________________________________ 



 

Door je het einde voor ogen te houden kun je vaststellen in hoeverre de 

dingen die je op een bepaalde dag doet, in overeenstemming zijn met de 

waarden en principes die je belangrijk vindt. Het houdt in dat je weet waar je 

heen gaat, het geeft richting en het helpt je om keuzes te maken in wat je wel 

en niet doet. En soms geeft het zicht op die waarden ons een nieuw inzicht, 

bijvoorbeeld het inzicht waarom we doen wat we doen. 

Wees daarom erg waakzaam in hoe jij als moeder je leven invult, want een 

kind leert niet van wat je zegt maar van wat ze je zien doen. Laat ze zien dat je 

liefdevol bent, geduldig kunt zijn en dat je jezelf blijft ontwikkelen op 

religieuze en wereldse vlakken. Maar laat ze ook zien dat je emoties hebt die 

niet altijd leuk zijn. Leer ze dat het niet erg is om verdrietig te zijn of om 

soms bang te zijn. Laat ze echter wel zien dat je hierna lering trekt uit de 

situatie en weer opstaat en er sterker van wordt.  

Kinderen doen dus wat ze zien. Doe dan zelf ook wat jij ze leert. Lieg niet, 

spreek altijd de waarheid en roddel niet. Laat ze zien dat je vrijgevig bent, 

familiebanden onderhoudt en vriendelijk bent. Betrek ze bij het verrichten 

van de woedoe’  (kleine wassing), het verrichten van het gebed en het doen 

van andere aanbiddingen. Doe dit allemaal met liefde, rust en geduld en met 

de Wil van Allah zullen zij vanuit ‘Rahmah’ hun geloof praktiseren.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Hieronder hebben wij een aantal tips voor ouders die de strikte controle 

willen laten varen en willen groeien in vertrouwen. Tips die ouders in staat 

stellen om zo geweldloos mogelijk en vanuit ‘Rahmah’ de opvoeding van hun 

kinderen vorm te geven. Moge Allah ons in deze belangrijke taak 

ondersteunen en vooral veel geduld geven. 

1. Zorg voor jezelf.  

Als jij lekker in je vel zit, heb je meer geduld en humor en heb je meer 

aandacht voor wat je kind voelt en nodig heeft. 

 

2. Blijf in contact.  

Leef je in: wat beweegt een kind om iets wel of niet te doen? Welke 

bijdrage vindt dit kind leuk om te leveren en wanneer? 

 

3. Wees duidelijk in wat jij graag wilt.  

Als je iets van je kind wilt, vraag het dan vriendelijk. Zelf ben je ook 

eerder bereid iets te doen als het vriendelijk gevraagd wordt. 

 

4. Wat zit er achter de “ nee’” van je kind? 

Als een kind "nee" zegt, kijk dan waar hij "ja" tegen zegt, dus wat hij 

wél wil. Misschien wil hij wel aan jouw wens tegemoet komen, maar 

alleen op een andere manier dan jij in gedachten had. 

 

5. Maak samen met je kinderen de regels in huis. 

Hierdoor maak je ze medeverantwoordelijk- ze hebben de regels 

immers zélf bedacht en beperk het aantal regels zo veel mogelijk. Hoe 

meer regels, hoe moeilijker het is om je eraan te houden, en hoe 

minder gezellig het wordt. Maak bijvoorbeeld een prioriteitenlijstje 

waarin alleen de eerste drie regels nageleefd moeten worden. 

 

 



 

 

 

6. Geef je grenzen aan.  

Bijvoorbeeld: ik wil niet dat we elkaar pijn doen. Telkens als dit wel 

gebeurt  grijp je in, zodat het stopt (zonder zelf iemand pijn te doen!) 

en geef je uiting aan die grens. Bij een kind dat voortdurend over een 

grens gaat, zit waarschijnlijk iets dwars. Probeer erachter te komen 

wat dat is. Met straffen en belonen bereik je misschien dat hij niet 

meer over je grens gaat, maar je komt er dan niet achter wat hem 

dwars zit en wat hij nodig heeft om jouw grens te respecteren. 

 

7. Laat je waardering blijken.  

Niet met "Goed zo" en niet met een snoepje, want dat maakt 

kinderen afhankelijk van jouw goedkeuring. Zeg liever wat jij eraan 

beleeft, waar jij van geniet. Hoewel dat feitelijk geen beloning is, kan 

het wel zo beleefd worden. Samen blij zijn is (ook) leuk, bijvoorbeeld 

als het je kind lukt om zelf zijn schoenen aan te trekken, of als je 

samen zit te smikkelen van de koekjes die hij gebakken heeft. Geniet 

oprecht mee met het succes van je kind. 

 

8. Toon belangstelling voor wat je kind doet. 

Doe dit zonder er een oordeel aan te verbinden. 

 

9. Maak je kind opmerkzaam op het effect van de dingen die hij 

doet.  

Dus niet: "Wat goed dat je de helft van je koekje weggeeft", maar: 

"Kijk eens naar je broertje’ s gezicht, volgens mij is hij heel blij met 

dat koekje!" 

 

10. Leef je waarden na. 

En misschien wel de belangrijkste tip: leef de waarden en deugden na 

die jij graag in je kinderen ontwikkeld ziet. Kinderen zijn nabootsers. 

Hoewel... Ze zullen die waarden en deugden weer anders tot uiting 

brengen dan jij, want ieder kind blijft uniek. 



 

Je bent aan het einde gekomen van deze zeer beknopte samenvatting. Een 

samenvatting die hopelijk jou heeft aangemoedigd om meer te leren over 

communiceren en leven vanuit ‘Rahmah’. Wij sporen jou daarom aan om het 

niet hierbij te laten. Stroop je mouwen op en ga aan de slag met jezelf, je 

partner en je gezin.  

Weet dat Allah ervan houdt om te zien dat Zijn dienaren toenadering zoeken 

tot Hem en Hem vragen om hulp, Leiding en genade. Aarzel dan ook niet om 

dat te doen! Vergeet nooit wat Allah, de Verhevene, ons leert: “En wanneer 

Mijn dienaren jou (o Mohammed) over Mij vragen: “Voorwaar, Ik ben 

Nabij. Ik verhoor de smeekbeden van de smekende wanneer hij Mij 

aanroept. Laat hen Mij daarom gehoorzamen en in Mij geloven, opdat 

zij geleid zullen worden.” 

(Soerat al-Baqarah: 186) 

‘Practise what you preach’ is een bekende gezegde. Wij proberen dit echt in 

de praktijk te brengen. Wij hebben de cursus van Fadma Bouchataoui eerst 

zelf gevolgd en vonden het een plicht van ons om dit met jou te delen. Wij 

zijn zeker geen experts geworden, slechts moeders die weten wat wij fout 

doen en hoe wij deze fouten kunnen verbeteren. Tot op de dag van vandaag 

struikelen wij steeds weer over onze eigen fouten en bespreken dit met elkaar. 

Wij spreken elkaar moed in om door te blijven gaan en te blijven proberen. 

Daar leer je uiteindelijk heel erg veel van. De tijd van schaamte om te leren 

hoe wij onze kinderen het beste kunnen opvoeden is voorbij.  

Wij hopen echt dat jij, lieve zuster, dit serieus zult nemen en dit pad samen 

met ons wilt bewandelen. Wij vragen Allah om ons te vergeven en te 

begenadigen. Moge Allah ons succesvol maken in het verbeteren van onszelf 

en ons nageslacht. Moge Allah onze zorgen wegnemen en ons hart vullen met 

rust en geluk en ons samenbrengen in het Paradijs. Allahoemma amien.  

 

 



 

 

 

Wij willen onze docente, Fadma Bouchataoui, heel hartelijk bedanken voor 

haar tijd en moeite die zij heeft gestoken in deze cursus. Daarnaast is dit 

boekje mede door haar tot stand gekomen. Wij vragen Allah, de Verhevene, 

om haar hiervoor rijkelijk te belonen en ook haar gezin te zegenen. Moge 

Allah het voor haar mogelijk maken om haar kennis met heel veel zusters te 

delen opdat onze kinderen en kleinkinderen daar profijt van zullen 

ondervinden. 

Tot slot willen wij afsluiten met de volgende woorden van de Profeet (vrede 

zij met hem): “Waak over (de voorschriften van) Allah en Hij zal over 

jou waken. Waak over (de voorschriften van) Allah en je zult Hem voor 

jou treffen. Als je vraagt, vraag dan aan Allah en als je hulp zoekt, zoek 

deze dan bij Allah. En weet dat als de (gehele) gemeenschap zich 

verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, zij daarin niet zal 

slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. En 

als zij zich verzamelt om jou met iets te benadelen, zij daarin niet zal 

slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. De 

pennen zijn reeds opgeheven en de Geschriften zijn reeds 

opgedroogd.”  

(at-Tirmidhie) 

 

  

Wassalaamoe calaikoem, 

 

 

 

 

 

 



  


