
OMDAT IK VAN JE HOU
21 manieren om de intieme band tussen jou en je
partner te behouden, verstevigen en te vergroten!

EEN UITGAVE VAN TANTE AÏSHA



OMDAT IK VAN JE HOU
. .  bied ik mijn excuses aan na ruzie, zelfs als ik 

niet fout zit.

INTIEME BAND?
Een intieme band gaat over een diepe verbondenheid tussen 
jou en je partner, een sterke liefde. Het is de basis van andere
zaken in je huwelijk, zoals seks. Onder jullie intieme band valt 
het goed op elkaar afgestemd zijn, elkaar begrijpen zonder 
een woord te zeggen, elkaar aanvoelen. Het gaat over naar 
elkaar kunnen kijken met barmhartigheid en genegenheid, 
empathie hebben voor elkaar. Juist ook in tijden waarin het 
even wat minder gaat. De intieme band is een verbondenheid 
die zegt: wij zijn één team, als jij gelukkig bent ben ik 
gelukkig, hier bij mij ben je geliefd en veilig. Het belang van 
investeren in deze band, dus de band versterken of 
behouden, moeten we niet onderschatten. Er zijn talloze 
manieren waarop jij hierin kan investeren, samen met je 
partner. Manieren bedenken, kan soms lastig zijn. Daarom in 
dit e-book 21 ready-to-go manieren om de intieme band met 
je partner te behouden, verstevigen en vergroten! 



OMDAT IK VAN JE HOU
. .  geef ik je een warm kopje koffie als je net uit 

bed bent, want ik weet dat jij dat fijn vindt!

Haal samen herinneringen op! Denk terug aan de 
goede tijden die jullie samen hebben gehad, aan leuke 
momenten waarop jullie de slappe lag hadden of 
helemaal op één lijn  zaten. Door fijne herinneringen 
om te halen herwin je positieve gevoelens en blijf je 
gefocust op wat goed gaat in de relatie. Dit kan jullie 
intieme band verdiepen!

SWEET MEMORIES1.

Wees altijd respectvol tegenover je partner: in gedrag 
en in woord. Het gebruiken van scheldwoorden en je 

partner 'klein maken', bijv tijdens een ruzie, zijn echte 
killers van jullie intieme band. Gebruik dus nette 

woorden, en behandel je partner zoals jij behandeld 
wilt worden. Dit zorgt voor een level van vertrouwen 

en  is behoudend voor jullie intieme band.

Je eigen triggers en trauma's kunnen in de weg staan 
van een fijne relatie met een goede, stevige intieme 
band. Om de intieme band tussen jou en je partner te 
verhogen moet je dus met jezelf aan de slag. Kijk naar je 
eigen gedrag, je triggers, de manier waarop jij gehecht 
bent aan je partner & zoek uit waar jij dingen op te 
lossen hebt. Geweldig voor jezelf én geweldig voor je 
relatie!

3. WERK AAN JEZELF

2. WEES RESPECTVOL
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. .  doe ik alsof ik je slordigheden niet zie. 

Je partner is gek op rode mieren, wil er documentaires 
over kijken en de beestjes opzoeken in het bos. Totaal 
niet wat jij leuk vindt. Maar, wist jij dat als je open staat 
voor diens (misschien voor jouw gevoel onnozele) 
interesses, oprecht luistert en blij bent voor de ander.. 
dit een enorme boost kan zijn voor jullie intieme band? 
De ander voelt zich namelijk gezien & gehoord en heeft 
het idee dat hij/zij ertoe doet.

4. INTERESSES

Alsjeblieft en bedankt zeggen kan een grote bijdrage 
leveren aan het helpen van je partner om zich 

gewaardeerd te voelen. Als je het gevoel hebt dat je 
partner je waardeert, is het makkelijker om dingen 

voor elkaar en binnen het gezin te doen. Wees 
specifiek en oprecht met je complimenten., zodat het 

de band tussen jullie versterkt.

Jouw relatie heeft priotiteit, maar neem ook tijd voor jezelf. 
Het respecteren van je eigen en je partners individuele 
behoeften, zal de intimiteit verbeteren. Immers: alleen uit een 
gevuld vat, kan je geven!  Neem een hobby, doe aan me-time. 
Ook leuk: als je iets in je leven hebt waar je enthousiast van 
wordt en voedt buiten je relatie, kun jij je enthousiasme delen 
met je partner!

5. IK WAARDEER JE

6. DURF TE LEVEN



OMDAT IK VAN JE HOU
. .  geef ik jou het laatste stukje taart, terwijl ik die 

zelf eigenlijk ook graag lust.

7. LIEFDESTALEN
Iedereen ervaart liefde op een andere manier. Hoe dat komt? 
Doordat er verschillende liefdestalen zijn! Jij voelt je 
misschien ontzettend geliefd wanneer je cadeaus van je 
partner krijgt of knuffelend op de bank zit. Je partner voelt 
zich misschien geliefd als jij je zorgzaam opstelt tegenover 
hem/haar of strooit met complimenten. Leer de liefdestaal 
van de ander én jezelf kennen om passend liefde te kunnen 
geven én te ontvangen. Want, als jullie je beiden geliefd 
voelen behouden jullie je intieme band!



OMDAT IK VAN JE HOU
. .  ben ik goed voor jouw familie.

Maak alles bespreekbaar. Door over zaken te praten, 
gaan ze niet tussen jullie etteren. Ook moedige
gesprekken moet je voeren. Spannend, ja. Nodig? 
Absoluut! En, door veel te praten leer jij je partner 
steeds opnieuw kennen, op een ander level. Zo zal de 
diepe verbondenheid tussen jullie alleen maar groter 
worden!

8. TALK ABOUT IT

Een routine binnen je relatie voelt veilig: je weet wat 
je kunt verwachten en wat er gaat gebeuren. Maar als 

je iets nieuws en onverwachts probeert, kun je de de 
vonk weer aanwakkeren die jouw relatie interessant 
maakt. Het maakt niet uit wat voor nieuws probeert: 
de opwinding & het plezier wat erbij komt kijken zal 

verbondenheid tussen jullie aanwakkeren. 

Wees er voor je partner als die je nodig heeft, want je bent 
elkaars steun en toeverlaat. Laat de ander weten dat je er voor 
hem/haar bent. Luister naar de ander, zodat die zich gehoord 
voelt. Moedig je partner aan, vertrouw in en óp de ander en 
help waar je kunt. Als je partner het gevoel heeft dat je er voor 
hem of haar bent en hij of zij op je kan rekenen, kan dat de 
band tussen jou en je partner versterken.

9. NIEUWE DINGEN

10. STEUN JE PARTNER



OMDAT IK VAN JE HOU
. .  koop ik iets voor je wat jij leuk vindt.

Jullie band met Allah is het fundament van jullie 
huwelijk. Versterk samen jullie band met Allah door 
bijvoorbeeld samen te bidden. Groei samen dichter 
naar Hem toe om niet alleen Zijn Zegeningen te 
ontvangen in dit leven, maar ook de zegeningen in het 
hiernamaals. Want hoe mooi is het, als jullie huwelijk 
niet alleen voor dit leven is, maar ook door mag gaan in 
djennah (hemel)!

11. PRAY TOGETHER

Wist jij dat de profeet Mohammed s.a.w.s  zijn 
vrouwen tijdens het eten vaak stukjes  voedsel 

voerde? Dit deed hij uit liefde. Hiermee toonde hij 
nabijheid, zorgzaamheid.. een prachtige soenna die 

ook jíj kan voorzetten! Dus, zitten jullie romantisch te 
dineren? Geef elkaar eens een hapje. Doe dit met 

aandacht en liefde  & dankbaarheid naar Allah toe. 

Het is niet iets dat perse elke avond moet, maar samen onder 
de wol kruipen heeft veel voordelen. Je raakt elkaar meer aan, 
praat vaak nog even met elkaar (en vaak over zaken die er 
écht toe doen). Samen gaan slapen is daarom ook goed voor 
je lichamelijke én emotionele gezondheid.  Probeer je dag 
dus vaker samen af te sluiten, in elkaars armen, als een mooi 
einde van de dag. 

12. VOER ELKAAR

13. SAMEN SLAPEN



OMDAT IK VAN JE HOU
. .  doe ik die ene blauwe stropdas aan naar een 
familiefeestje, terwijl ik 'm eigenlijk lelijk vind.

14. VERGEEF!
Vergeef de ander voor diens fouten en gebreken, vanuit je 
hart. Omwille van Degene die alle zonden, misstappen en 
onachtzaamheden Vergeeft. En omwille van jezelf, je eigen 
‘peace of mind’. Want als je vergeeft, kun je los gaan laten. En 
wanneer je loslaat, is er weer plek voor positieve ervaringen.. 
voor ervaringen die je huwelijk versterken in plaats van 
omlaag halen. Vergeven versterkt je intieme band doordat je 
niet vast blijft zitten in negatieve ervaringen, maar doorgaat 
omwille van positieve ervaringen met elkaar!



OMDAT IK VAN JE HOU
. .  hemel ik je op tegenover de kinderen.

Wist jij dat profeet Mohammed s.a.w.s koosnaampjes 
had voor zijn vrouwen of hun namen verkleinde uit 
liefde? Zo noemde  hij zijn geliefde vrouw vaak 'Aïsha 
vaak 'ayesh (zoals Sarah = Saartje). Heb jij al een 
koosnaampje voor je partner? Kies er één of meerdere 
en toon daarmee je liefde. Want koosnaampjes zijn 
speciaal voor jullie samen én dus een fijne boost voor 
jullie intieme relatie. 

15. KOOSNAAMPJES

Daar is 'ie dan. Want ja, seks is gewoon belangrijk in 
de meeste relaties. En het is ook één van het eerste 

wat wegvalt in tijden van stress of drukte. Terwijl het 
hebben van seks óók een positieve invloed heeft op je 

intieme band. Je deelt immers je lichaam met een 
ander en de ander is de enige waarmee jij dit deelt. 

Prioriteer seks daarom, bijvoorbeeld door te plannen 
& versterk tegelijkertijd je intieme band!,

Hoe begroet jij je partner als die thuis komt? Roepend dat de 
ander de kinderen moet overnemen omdat jij aan je max zit 
of boos over een de vuile vaat of vuilnisbak niet weggezet is? 
Parkeer al deze, soms ook belangrijke, zaken & begroet je 
partner met een warme glimlach. Een knuffel. De salaam & 
een vriendelijk woord. Net wat bij jullie past. Om de ander het 
gevoel te geven: ik ben blij dat jij er weer bent. Hier, bij mij. 

16. PRIORITEER SEKS

17. BEGROETEN
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. .  stuur ik je onverwachts een lief berichtje, omdat 

ik weet dat jij daar blij van wordt.

Heeft je partner zijn jaarcontract gehad of is het 
hem/haar gelukt om te stoppen met roken? Ben jij blij 
omdat je eindelijk de moed hebt gehad om dat 
moedige gesprek aan te gaan met je moeder? Vier 
elkaars successen! Sta erbij stil, Wees trots op de ander. 
Door elkaars successen te vieren, wordt je deelgenoot 
van elkaars positieve ervaringen en dat heeft weer een 
positief effect op jullie intieme band.

18. VIER SUCCESSEN

Iedereen is anders, jij en je partner dus ook. Jullie 
zullen nooit 100% op één lijn met elkaar zitten en ook 

niet altijd dezelfde mening hebben. En dat is oke!  
Respecteer elkaars eigenheid, elkaars mening. Óók als 

het om belangrijke zaken gaat, zoals de opvoeding 
van jullie kinderen of de manier waarop jullie  het 
geld uitgeven. Probeer samen te zoeken naar een 

middenweg, maar probeer de ander niet te overrulen.  

Verwen je partner met een massage of een andere 
verwennerij. Richt je af en toe eens volledig op je partner en 
diens behoeften en kijk wat dit met je partner, jezelf én jullie 
intieme band doet. And, newsflash: jezelf in de watten laten 
leggen, dat accepteren, is ook belangrijk! En, erom vragen is 
ook helemaal oke. Het gaat erom dat jullie oog hebben voor 
hetgeen de ander opd at moment nodig heeft, gevraagd of 
ongevraagd. 

19. EIGENHEID

20. IN DE WATTEN



OMDAT IK VAN JE HOU
. .  laat ik je lekker lang uitslapen, terwijl ik samen 

met de kinderen het huis onveilig maak.

21.DOE'A
Doe'a (smeekbede) is alles! Wij kunnen doen wat we willen, 
wensen wat we willen.. maar niets gebeurt zonder Zijn Wil en 
alles wat gebeurt is slechts met Zijn Wil. Doe'a dient dus een 
belangrijke plek in te nemen in je leven. En, wat is mooier om 
samen met je partner doe'a te doen? Voor jullie huwelijk, voor 
de doelen die jullie samen hebben in dit wereldse leven & 
voor de doelen die jullie hebben voor het hiernamaals. En het 
mooie: samen smeekbeden verrichten en vervolgens samen
actie ondernemen om jullie doelen te behalen, versterkt jullie 
intieme band enorm!



OMDAT IK VAN JE HOU
. .  is deze bladzijde van het e-book niet het 

einde, maar juist het begin!

In dit e-book stonden 21 manieren om de intieme 
band met je partner te versterken, vergroten of te 
behouden. Misschien passen niet alle tips bij je, 
misschien wel. We hopen in ieder geval dat je 
gemotiveerd bent geraakt om tips in de praktijk te 
brengen en te werken aan je relatie. En misschien 
ben je geïnspireerd geraakt om zélf dingen te gaan 
bedenken. 

DIT IS EEN UITGAVE VAN TANTE AÏSHA. MEER VAN ONS LEZEN & 
NOOIT MEER IETS MISSEN? SCHRIJF JE IN VOOR DE 

NIEUWSBRIEF VIA WWW.TANTEAISHA.NL EN CHECK ONZE 
INSTAGRAM WWW.INSTAGRAM.COM/TANTE.AISHA

Er zijn namelijk nog wel 1000-en-één manieren om 
de intieme band tussen jou en je partner te 

versterken, vergroten of te behouden. 1000-en-één 
manieren die je zelf kunt verzinnen, samen met je 

partner. Een leuke activiteit om samen voor te gaan 
zitten: een instant boost voor je intieme band want 

jullie werken direct samen aan jullie relatie. Én na 
deze activiteit hebben jullie tig manieren bedacht 

en afspraken gemaakt om dit te blijven


