werk aan de winkel!
hoeveel steentjes dragen jouw kinderen bij?
Test je kinderen (en jezelf!)

17

Bekijk onderstaand lijstje eens. Hoeveel klusjes doen jouw kinderen
in huis? Vier of minder? Dat betekent dat er zowel voor je kind(eren)
als voor jezelf werk aan de winkel is. Leer je kinderen tijdig voor
zichzelf én het huishouden te zorgen, zodat ze straks op eigen benen
kunnen en willen staan en niet eeuwig thuis blijven wonen!

3 jaar

5 jaar

• Jas aan de kapstok hangen
• Schoenen uitdoen en op hun
vaste plek zetten
• Speeltjes opruimen
• Eigen (plastic) bordje en bestek afruimen
• Uitkleden
• Pyjama onder het hoofdkussen leggen
• Papa of mama helpen bij
alledaagse klusjes (dingen
aangeven of wegzetten)

Alles wat een 3-jarige kan, plus…
• Zichzelf wassen
• Zichzelf afdrogen
• Aankleden
• Haar borstelen of kammen
• Bed opmaken
• Vuile was in de wasmand
stoppen
• Wasgoed helpen opvouwen
• Vaatwasser uitruimen
• Tafel dekken
• Eigen boterham smeren en
beleggen
• Speelgoed opruimen
• Huisdier te eten geven
• Stof afnemen
• Boodschappen wegzetten

De slavernij is al in 1863
afgeschaft, dus waarom zou
je thuis alles alleen doen?
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7 jaar

9 jaar en ouder

Alles wat een 3- en 5-jarige kan,
plus…
• Tafel afruimen na het eten
• Vaatwasser inruimen
• Lunchpakketje voor school
maken
• Spiegels schoonmaken
• Wastafels schoonmaken
• Prullenbakken legen
• Oud papier en glaswerk wegbrengen
• Vegen
• Auto wassen
• Wasgoed sorteren
• Huisraad met vochtige doek
afnemen
• Boodschapje doen

Alles wat een 3-, 5- en 7-jarige
kan, plus…
• Wasmachine of droger bedienen
• Ramen zemen
• Wasgoed ophangen
• Stofzuigen
• Kleine vertrekken dweilen
(badkamer, wc of bijkeuken)
• Grasmaaien
• Boodschappen doen
• Schoenen poetsen
• En nog veel meer…!

nde
Mannen die hun werke
ouden
vrouwen voor het huish
niet snel
laten opdraaien worden
rzoek
vader, blijkt uit Brits onde
meer
e
onder tweeverdieners. Ho
an moet
een vrouw naast haar ba
huisopdraaien voor zorg en
kans dat
houden, hoe groter de
gezinhet bij één kind blijft. In
steentje
nen waar mannen een
op een
bijdragen neemt de kans
ent toe.1818
tweede kind met 50 proc
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