
Interview 
met buddy

Marjolein

Buddy’s zijn jongeren tussen de 18 en 25 jaar die ook 
gescheiden ouders hebben en daarom heel goed tips en 
advies kunnen geven aan andere kinderen met gescheiden 
ouders. Via de app van Villa Pinedo kunnen zij met al hun 
vragen, lastige dingen, maar ook leuke dingen bij een Buddy 
terecht. Stel je hebt misschien een nieuwe stiefvader die 
je stiekem niet zo aardig vindt, of je ouders blijven maar 
negatief over elkaar praten en je vindt dat super irritant. 
Dat soort dingen kan je dus goed met een Buddy bespreken. 
Nooit in het echt, altijd via de MyBuddy-app. Je kan een 
Buddy aanvragen als je tussen de 10 en 23 bent en voor een 
tijdje met iemand wil praten. Hoe lang je dat precies wil, 
bepaal jij helemaal zelf! 

Wat is een 
Buddy van 
Villa Pinedo 
precies en 
voor wie is 
het? 

Wie ben je en 
wat doe je?
Mijn naam is Marjolein, ik ben 22 jaar en woon al heel 
mijn leven in het mooie Eindhoven! In het dagelijks 
leven ben ik veel bezig met de twee studies die ik 
doe. En ik kan vooral erg genieten van leuke dingen 
doen, zoals met vriendinnen zijn, dansen of reizen. 
Daarnaast ben ik ook al 3 jaar Buddy bij Villa Pinedo, 
een stichting voor kinderen met gescheiden ouders. 

ViLlA PiNeDo



Mijn ultieme tip is; weet dat je er niet alleen voor staat en 
dat je het niet alleen hoeft te doen! Wat mij heel erg hielp, 
was om met mensen over de scheiding van mijn ouders te 
praten. Hierdoor merkte ik dat ik er beter mee om kon gaan 
en de scheiding een plekje kon geven. Als je niemand in je 
omgeving hebt om mee te praten, kan dat dus ook met een 
Buddy van Villa Pinedo. Je kan je heel makkelijk aanmelden 
op de website (www.villapinedo.nl), het kan anoniem en je 
hebt geen toestemming van je ouders nodig. Dus niemand 
hoeft het te weten, als je dat niet fijn vindt. 

En ik denk altijd maar; uiteindelijk komt alles goed! Je weet 
van te voren misschien niet precies hoe en misschien wordt 
het anders dan dan je dacht goed, maar dat is ook goed!  

Liefs, Marjolein

Dus jouw 
ouders 

zijn ook 
gescheiden?

Wat is jouw 
tip aan andere 

kinderen met 
gescheiden 

ouders?

Waarom ben 
je Buddy bij 
Villa Pinedo 
geworden?

Ja! Ik was 13 toen mijn ouders zijn gescheiden. Mijn 
ouders maakte nooit ruzie dus het kwam best als een 
klap voor mij. Daarnaast werd mijn moeder verliefd 
op haar beste vriendin, wat ook best even wennen 
was. Vooral de nieuwe partners van mijn ouders vond 
ik moeilijk om te accepteren. Ik had het idee dat zij de 
reden waren van de scheiding van mijn ouders. 

Omdat ik het vroeger zelf ook heel fijn had gevonden als 
er iemand voor mij was geweest die écht begreep hoe 
ik me voelde toen mijn ouders uit elkaar gingen. Het 
doet mij heel goed dat ik dat nu voor een ander kind 
kan betekenen. Dat ik diegene het gevoel kan geven dat 
ze er niet alleen voor staan en dat ik altijd naar ze wil 
luisteren! Als ze ergens mee zitten, maar ook gewoon 
om gezellig kletsen. 


