Koffie&COO: ‘Wij geloven in de kracht van een bak koffie’
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Emmeloord
Je werkplek is een belangrijk onderdeel van je leven. Je brengt er uren door met klanten, collega’s of
in je eentje met slechts één doel: goed werk afleveren. In de rubriek Mijn werkplek bezoekt deze
krant elke week een bijzondere, mooie of aparte werkplek in de Noordoostpolder. Deze week
Greetje de Vries van Koffie&COO van Carrefour.
Ouders bij elkaar brengen
Het concept is simpel: een bak koffie, een tafelkleed met inspirerende spreuken over het
ouderschap, spelletjes en soms een workshop of lezing. Met Koffie&COO probeert preventief
jeugdwerker Greetje de Vries van Carrefour uit Emmeloord ouders weer op een laagdrempelige
manier bij elkaar te brengen. ‘Om zo van elkaar te leren.’
Meer op zichzelf
‘Opvoeden deed je vroeger meer met elkaar’, zegt De Vries. ‘Ouders spraken elkaar op het
schoolplein of in familieverband. Maar tegenwoordig is iedereen wat meer op zichzelf. En waar ga je
dan naar toe als je kleine, alledaagse opvoedvragen hebt? Of tegen dingen aanloopt?’
De Vries bedacht samen met haar collega’s Ouders&COO, een online platform waar ouders elkaar
kunnen ontmoeten. Daar verschijnen blogs, interessante artikelen en leuke polls over het
ouderschap.
‘Maar we wilden ook graag ouders fysiek bij elkaar brengen.’ En dus werd Koffie&COO geboren.
‘Want wij geloven nou eenmaal in de kracht van een kop koffie’, zegt De Vries met een grijns.

Hartstikke druk
In de bibliotheek, op scholen of in buurthuizen kan Koffie&COO zomaar opduiken. ‘We komen op de
plekken waar ouders al zijn. Want anders komen ze echt niet, ouders van tegenwoordig zijn
hartstikke druk.’
En dan is het praten geblazen onder het genot van een kopje koffie of thee. Kinderen mogen mee,
het is heel laagdrempelig. Zoals vanochtend op basisschool De Keerkring in de Emmeloordse
Sterrenbuurt. Moeders bespreken hun strubbelingen thuis.
‘Mijn kinderen willen niets meer eten, wat een gedoe’, zegt een van hen. ‘Ik kook sinds kort gewoon
wat ik lekker vind en als zij het niet willen, dan nemen ze maar een boterham’, antwoordt een ander.
Een andere moeder vertelt over haar ernstig zieke moeder. En twee dames van buurthuis Revelsant
sparren met de rest over hoe ze hun buurthuis wat meer onder de aandacht kunnen brengen.
‘Deze ontmoetingen hebben al zoveel betekend’, verzekert De Vries. ‘Een moeder vertelde hier over
haar kind dat werd gepest. Een andere moeder kreeg opeens in de smiezen dat haar kind de pester
was. Samen braken ze en kwamen ze tot een oplossing. Dat is zo mooi aan dit werk.’
Faciliteren, verbinden en informeren
De Vries faciliteert, verbindt en informeert. ‘Ik heb zelf ook drie pubers thuis, ik kan dus echt wel
meepraten met de mensen die naar Koffie&COO komen. Soms is het nodig dat ik me ook kwetsbaar
opstel en vertel over mijn eigen gezin, soms luister ik alleen maar, soms stuur ik het gesprek wat bij.
Ik vind dat mooi om te doen. Het is elke keer weer anders en we veroordelen elkaar niet. We
luisteren en proberen elkaar te helpen. En we lachen vooral heel veel. Humor helpt ontzettend om
de boel te relativeren.’
Eerlijke verhalen
De Vries hoort op deze manier heel veel eerlijke verhalen van ouders. ‘Die kan ik daardoor soms ook
in contact brengen met elkaar. Zoals laatst bij een moeder van een kind met gedragsproblemen. Ze
voelde zich alleen, alsof ze niet paste bij de andere moeders. Ik kende een andere vrouw met
hetzelfde probleem en heb ze met elkaar in contact gebracht. Dat geeft hen beide steun, ze voelen
zich weer gehoord en gezien. En dat is nou precies waarom we dit doen.’
Meer weten over de mogelijkheden voor bijvoorbeeld jouw school of vereniging? Kijk eens op
Facebook of op de website. Daar is ook de agenda te vinden voor als je een keer wilt aanschuiven.
www.ouders-en-coo.nl

