Belangrijke eerste woorden van mij aan jou,
van ouder tot ouder

Ik deel met jou mijn verhaal, mijn methode, om je te inspireren en je te laten
zien dat volhouden in hoogbegaafd opvoeden dé sleutel is. Houd voeling met
de (leer)behoeften van je kind en blijf doorzetten. Kom op voor je kind, het is
je recht maar ook je plicht en blijf ondertussen zeker goed zorgen voor jezelf
en elkaar als partners. Het is een lange rit, met fijne momenten en minder
leuke tot ronduit zware opdrachten.
Doorheen deze rit in hoogbegaafd opvoeden zal je veel leren over jezelf, je zal
oefenen in assertiviteit en bij mij werd het ook een oefening in geduld. Inmiddels ben ik een heel rustig mens en meester in het kanaliseren van ontlading.
Maar ik kan je ook vertellen dat ik nog momenten heb waarop ik de emoties
voel stijgen als ging het om een raket vol energie. Je blijft betrokken bij je kinderen en hun welbevinden.
Mijn kinderen komen ondertussen op voor zichzelf, ik mag wel nog adviseren
maar ze voeren het zelf uit. Dat wil niet zeggen dat ik niet betrokken word bij
hun keuzes. Ik ervaar het als een oprecht genoegen dat ik nog mag raadgeven
met ruimte voor hun eigen invulling. Dit is een groeiproces geweest waar ik
heb geleerd te vertrouwen op hun gezond verstand, ook dit is voor mij een
uitdaging geweest.
Vandaag (2017) heb ik drie kinderen en een schoondochter. Mijn zoon gleed
als een gladde paling door het schoolse algemeen vormende traject om via
een beroepsopleiding naar een job als treinbestuurder te stappen. Inmiddels zoekt hij het ondernemerschap op en studeert hij doelgericht bij om zijn
klanten goede adviezen en coaching te kunnen bieden in hun aanwezigheid
online.
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Mijn oudste dochter kende heel wat moeite in de basisschool en dit tot ze als
15-jarige met een goed rapport (eindelijk) naar een school stapte waarvan ze
wist dat ze hard zou moeten werken. Ze bewees er wat ze waard is, toch kreeg
ze het advies om voorzichtig te kiezen in het hoger onderwijs. Het zou mogelijk te zwaar worden. Ondertussen kende ze zichzelf goed en koos ze toch
voor een universitaire studie die haar verder voedde tot de zeer competente
jongedame die ze vandaag is. Vorige zomer verhuisde ze naar de Verenigde
Staten om haar doctoraartsstudie bij Purdue University aan te vatten. Tijdens
het schrijven van dit boek kwamen haar resultaten van dit eerste jaar binnen:
A+ over de hele lijn.
Mijn jongste dochter woont en werkt in Londen waar ze artiesten en productiehuizen (tv) helpt bij hun social media marketing. Als 19-jarige behaalde ze
haar bachelordiploma in Muziekmanagement en brak bijna mijn moederhart
met haar boodschap dat ze een maand later naar Londen vertrok. Ze heeft
in het voorbije jaar drie keer promotie gemaakt, wat haar op managementniveau heeft gebracht. Als 22-jarige mag ze in haar portfolio noteren dat een
van haar artiesten platina heeft behaald (een verkoop van 300.000 exemplaren). Zij ontvangt persoonlijke feedback van mensen op hoog niveau in de
bedrijven waarmee ze samenwerkt en bijna wekelijks gaat ze naar grote evenementen samen met haar klanten. We vragen ons samen af waar deze raket
naartoe leidt.
Met grote trots kan ik je dit meedelen, ik ben mijn moeizame jaren niet vergeten. Ik reik je graag inspiratie aan om door te zetten in jouw hoogbegaafd
opvoeden.
Lieve groeten,
Tania
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