THE FAMILY CHOICE

Een persoonlijke uitnodiging

Beste Lezer,
Ik ben Madelief Nijhof, en heb met mijn bedrijf Big Choices een uniek aanbod: Met
volwassen gezinnen werken aan een thuis, waar je ook nog als volwassene thuis kan komen.
Familie is de plek waar we beginnen. We leren er de basis van alles wat het leven te
brengen heeft. Je wordt er de eerste keer boos en zegt voor de eerste keer ik houd van jou.
Je leert samenleven en krijgt daarin je eerste eigen rol. Je zou het gezin kunnen zien als
nest. Hoe stevig of instabiel het nest ook gebouwd is, zodra iedereen volwassen is vliegt
iedereen uit en gaat zijn eigen leven leiden. Veel gezinnen vinden het belangrijk om dan
een goede band met het oorspronkelijke gezin te houden. Zodat iedereen die aan het
uitvliegen is weer terug kan landen in het nest, en je met elkaar kan delen wat je tijdens dat
uitvliegen hebt meegemaakt.

“Het gaat over uitvliegen, terugvliegen en weer uitvliegen.”
Ik bied een uniek concept aan voor volwassen
gezinnen, die de 'Big Choice' willen maken om
de dynamiek met elkaar als volwassenen te
onderzoeken en te verhelderen. Zodat je de
mensen die je al het grootste deel van je leven
kent, opnieuw leert kennen.
Wat is er voor nodig om het gezin, ook als
iedereen volwassen is geworden, een echte
thuisplek te houden? Voor de ouders is het de
uitdaging om zichzelf niet alleen als ouder,
maar ook als gelijkwaardige volwassene te
laten zien: Met eigen onvermogen, verlangens
en de psychologische blauwdruk van het gezin
van waar zij vandaan komen. Voor de
volwassen kinderen is de vraag: "Hoe ben/blijf
ik volwassen in het gezin waar ik ook kind ben
(geweest)?" en de nieuwsgierigheid naar: "Hoe
zijn mijn ouders eigenlijk als volwassenen in
plaats van ouders?". Dit is het begin van het
met elkaar bouwen aan een volwassen nest,
een plek van groei, zelfreflectie, en een
familieband die meegroeit met alle
familieleden.

Hartelijke groeten,
Madelief Nijhof
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