Zeven gouden tips voor gillende kinderen
Deze tips zijn aangedragen door cursisten tijdens de trouwtrainingen van
Flexible Coaching.
Tip 1) Maak vóór de ceremonie contact met bruidskinderen.
Families projecteren vaak enorme verwachtingspatronen op 3 jarige
bruidmeisjes/jongens. Ineens moet een opgetuigd kindje precies om drie minuten
over drie met een mandje naar voren springen – in de armen van een man in een
jurk- om ringen aan te bieden. Dat werkt zo niet. Vele kinderen zetten het op het
grote moment op een gillen. Het wil nog wel eens helpen om voor de ceremonie
contact met het kindje te maken. Ook kun je het kindje vragen of hij/zij jou wil helpen
met de ringen. Vaak helpt dit. In de eerste plaats ben je dan geen vreemde meer
voor het kindje en in de tweede plaats hebben jullie nu samen een afspraak.
Tip 2) Maak vóór de ceremonie contact met de begeleiders van de kinderen.
Met de begeleiders kun je doorspreken wat te doen als het kind blokkeert of gaat
gillen. Je kunt afspreken dat jij het mandje dan aanneemt.
Tip 3) Maak tijdens het welkomstwoord contact met kinderen.
Maak het spannend voor kinderen. Vraag bijvoorbeeld tijdens de ceremonie of de
kinderen weten wat er gaat gebeuren. Maak contact en daarna kun je ze vragen om
gedurende de verdere ceremonie stil te zijn. Je kunt ze ook vragen om aan het einde
van de ceremonie lang zullen ze leven mee te zingen.
Tip 4) Vraag al in het voorgesprek hoeveel kinderen er komen.
Tip 5) Vraag in het voorgesprek of er begeleiding is voor de kinderen.
Tip 6) Vraag in het voorgesprek toestemming om bij ernstige overlast
begeleiders en kinderen te mogen verzoeken de zaal te verlaten.
Tip 7) Kort jouw speech bij aanhoudende overlast in en geef de reden hiervoor
aan. Je bent immers niet verantwoordelijk voor het gedrag van anderen.
Gelukkig hoef je deze tip waarschijnlijk nooit toe te passen.

