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Bijlage 2 : interview op 4
oktober 2017 op een
kleuterschool
Het overlijden van een kleuter door
een vreselijk ongeluk.
De naam van de school, klasleerkracht
en overleden kleuter wordt hierin niet
vermeld om de privacy te respecteren.
Jullie hebben jammer genoeg vreselijk
nieuws te horen gekregen één jaar
geleden. Wij wouden graag weten hoe
het nieuws overgebracht is geweest ?
Euhm, ja sorry (de juf heeft even een
moeilijk moment) het is altijd zeer raar
voor mij. Met de nieuwe tijden weet je
altijd alles heel rap via de media en
facebook. Ik was thuis, de laatste
zondag van de herfstvakantie, televisie
aan het kijken en mijn oudste dochter
meldt me dat er iets gebeurt is met een
kleuter. Dat een kleuter is overleden, op
het werk van de ouders dat wij kennen.
Mijn eerste reactie was: Neen, dat zal
wel geen kindje van hun zijn. Ze kennen
het daar , het zal wel een ander kindje
zijn dat is komen spelen. Nog geen tien
minuutje nadien was het onze directie
dat mij opbelde en ik begon meteen te
wenen. Ik wist waarvoor ze belde
alvorens dat ze het vertelden. Ik was
zeer snel op de hoogte van het voorval.
Heeft de directie het op een bepaalde
manier aangepakt wanneer ze het u
vertelde ? We werken al heel lang samen
en hebben een goede band. Het werd
dus op een meer familiare manier
overgebracht geweest. We waren alle
twee aan het wenen en hadden veel
steun aan elkaar. We zijn meteen
beginnen te praten hoe we het de
volgende dag gingen aanpakken op
school. Je weet niet goed wat er op je af
gaat komen. Ze heeft me vertelt dat de
zorgleerkracht meteen morgen vroeg bij
mij ging komen zodat we met twee in de
klas zouden zijn. De zorgleerkracht was

gedurende 2 maandenafwezig door
ziekte. Ze Had nog geen echt band met
X dus was het makkelijker voor haar om
het nieuws te melden aan de kleuters
tijdens het onthaal. Ikzelf kon dit niet
vertellen.
“De kleuters zagen ook dat ik aan het
wenen was. Dat is ook wel iets goed dat
ze dat zien. Je moet dat vooral niet
verstoppen.”
Hoe heeft de zorgleerkracht het
aangepakt ? Hoe hebben de kleuters
hierop gereageerd ? Wel sommige
kleuters wisten het al van ’s ochtends
vroeg door hun ouders. Want sommige
ouders zijn bevriend met de betrokken
ouders. De zorgleerkracht heeft dat zeer
goed aangepakt. Ik ben in de kring gaan
zitten met de kleuters. Ze heeft vertelt
dat er een ongeluk is gebeurt met X. Ze
heeft hun uitgelegd dat X gestorven is en
niet meer in ons klasje zal terugkomen.
De kleuters zagen ook dat ik aan het
wenen was. Dat is ook wel iets goed dat
ze dat zien. Je moet dat vooral niet
verstoppen.
De kleuters konden niet vatten dat ze er
de volgende dag niet zou zijn, of de
week erna, … . Op het moment dat het
gebeurt was, waren ze meer begaan met
mij. “Oh de juf heeft veel verdriet.” Dag
na dag kwamen er ouders binnen en was
ik opnieuw aan het wenen.
De beste vriendin van X heeft het ook
veel later doorgehad. Ze begon soms te
wenen voor niks zonder reden. Terwijl
het een heel spontaan en vrolijk kindje
is. Dit sleepte maanden door in de klas.
Ze begon te wenen omdat ze haar mama
wou zien, of ze had plots pijn aan haar
teen, aan haar vinger, … . De kleuter kon
haar verdriet niet verwoorden en
plaatsen. Hiervoor heb ik wel gebeld met
slachtoffer hulp. Ik wou weten wat het
beste was dat ik voor haar kon doen.

“Ik heb het meeste steun gehad aan
mijn kleuters in de klas.”
Werd er hierna meteen een noodplan
uitgevoerd?
Wij hadden geen noodplan, maar hebben
dat nu wel. Ik heb het wel niet gemist
dat het er niet was. Want alles is hier
wel in orde op de school. Alles is goed
verlopen geweest. Ik kon meteen overal
terecht bij het team.
Hoe is het met u nog verlopen de maand
erna ?
Ik heb mij een maand en half enorm
sterk gehouden zonder dat ik het heb
beseft. Ik heb wel die maand en half op
automatische piloot gewerkt. Ik was er
precies alleen maar voor hun in de klas.
Continu was ik bezig met alles draaiend
te houden. Rond midden december heb
ik dan wel mijn “knak” gekregen. Ik ben
dan naar de dokter moeten gaan om te
melden dat het voor mij even niet meer
kon. Ik was op, mijn lichaam was op. Ik
was in de klas om de kleuters op te
vangen omdat ze het moeilijk hadden.
Toch voelde me wel het beste op mijn
gemak in de klas bij mijn kleuters. Ze
wisten allemaal precies hoe ik me voelde
en wisten precies wat ik meemaakte. Je
kan dat hier blijven vertellen en steun
krijgen, je kan dat thuis ook vertellen ,
maar bij kleuters is dat anders. Ik heb
het meeste steun gehad aan mijn
kleuters in de klas. Kleuters zijn
anders. Ik zal deze zin nooit vergeten
van een jongentje in de klas: “Juf ik wil
zo hoog kunnen springen zodat ik dat
sterretje kan vangen en terug in de klas
kan brengen.”
Werden er verschillende zaken gedaan
door u en/of de school om te rouwen te
verwerken ?
We hebben op school witte ballonen
opgelaten voor X, ook hebben we van
alles gemaakt om af te geven aan de

ouders met de kinderen. Ik heb dan met
de kinderen sterretjes geprikt die we
omhoog hebben gehangen. Erna heb ik
met de kleuters gezorgd voor een witte
doos. Dit heeft ons het hele schooljaar
geholpen. Ik heb hun vermeld dat dit
van X was. Alles mocht in de doos, nadat
alles was uitgestald op een tafel. In
samenwerking met de kleuters hebben
we alle symbolen gedurende het hele
schooljaar verzameld en weggedaan in
een omslag die ze mochten versieren en
die we dan in de doos staken.
Onrechtstreeks heb je een andere band
met de kleuters uit die klas. Je bent zeer
alert voor alles wat er gebeurt en alle
noden van de kleuters. Die kleuters
voelen heel erg snel aan hoe het met je
is. In het loop van het jaar beseffen ze
echt wel dat X niet meer terug komt.
Wij willen graag met onze bachelor proef
een praatgroep opstarten. Helaas
bestaan deze niet in België. We willen
een groep creëren waar leerkrachten
zich thuis en veilig voelen om erover te
praten.
Zou u dat kunnen
helpen ? Wat denkt u hierover?
Moest het er geweest zijn dan zou ik er
misschien aan hebben deelgenomen. Nu,
op dit moment heb ik er geen behoefte
aan. In het begin, de eerste maanden,
wil je er veel over praten. Als mens voel
je je niet altijd goed wanneer je er gaat
over praten met anderen. Dan denk je
bij jezelf dat je ze gaat vervelen na een
tijd. Dus aan zo een praatgroep zou je
echt wel iets kunnen hebben. Ik kan me
voorstellen dat als je mensen ontmoet
die hetzelfde hebben meegemaakt het
toch nog iets anders is.

Heeft u van school uit genoeg hulp
gekregen om alles te verwerken op u
manier ?
Ja hoor, dat zeker. Ik heb de avond zelf
meteen het nummer gekregen van
slachtofferhulp en dat deze
gecontacteerd was, de dag erna kwam
de zorg juf ook langs bij ons, we hebben
ook een troostkoffer gekregen, collega’s
kwamen ook af met heel wat verhalen, …
. De troostkoffer was meer gericht op de
kleuters zelf en niet op ons. Ik heb er
steun aan gehad, maar ook niet immens
veel. Ook in de weken die verder
verliepen kreeg ik steun van de directie.
Ze pakte me soms mee naar haar
bureau als het even met mij niet ging.
Soms overviel het mij opeens, zonder
enige reden stroomde er tranen over
mijn gezicht.

Als ik een paar tips mag meegeven. Als
het je overkomt moet je je hart volgen.
Luister naar niemand en enkel alleen
naar jezelf. Jij moet verder met je klas,
jij en alleen jij. Praat erover en maak er
geen taboe van. Het wordt zo
makkelijker voor u en voor de anderen.
Je moet als leerkracht vooral naar je
kleuters luisteren , eerlijk zijn en oprecht
zijn en jezelf behelpen. Het is dankzij de
sterkte van mijn kleuters dat ik het voor
een groot deel heb verwerkt.

We bedanken de juf uit het grond
van ons hart voor het delen van haar
verhaal met ons. We hebben er veel
wijsheid op een liefdevolle manier
uit kunnen halen. Het is een
wijsheid die wij als toekomstige
kleuteronderwijzeressen meepakken
naar de toekomst toe.

Bijlage 3 : interview op 6
oktober 2017 bij de leerkracht
thuis
Het overlijden van een kleuter door
een vreselijk ongeluk.

alleen zijn en ik kon niet in die school
blijven.
De directie heeft mijn partner opgebeld
omdat ze zagen dat ik echt over mijn
toeren was. Hij is me toen direct komen
ophalen.

De naam van de school, klasleerkracht
en overleden kleuter wordt hierin niet
vermeld om de privacy te respecteren.

En de school was daar direct akkoord
mee?
Ja, ze zagen dat ik over mijn toeren was.

Jullie hebben jammer genoeg vreselijk
nieuws te horen gekregen één jaar
geleden. Wij wouden graag weten hoe
het nieuws overgebracht is geweest ?
De mama heeft mij zelf opgebeld. Ik was
eigenlijk nog aan het slapen. Het was
weekend en dan blijf je al wat langer
liggen, maar rond 7 uur à half 8 kreeg ik
telefoon. Ik ben opgestaan en ik ben
beginnen strijken.
Maar het nieuws was nog niet dat hij was
overleden maar dat er een ongeval was
gebeurd. Op het moment dat ik aan het
strijken was kreeg ik een sms van de
mama dat hij het niet had overleefd.

Ben je alleen die dag thuisgebleven?
Ik ben enkel die dag thuisgebleven. Ik
ben toen langs geweest bij de dokter om
iets te krijgen dat me zou kalmeren.
Ik wou niet meer naar die school gaan.
Voor mij was het volledig gedaan. Voor
mij stopte het daar. Maar mijn partner
heeft mij dan toch overtuigd. Bij het
doktersbezoek heeft mijn partner
gevraagd of hij een doktersbriefje kreeg
om een week met mij mee te volgen in
de klas zodat ik weer kon starten.
Als ik dat niet had was het voor mij
gedaan.

Heeft de directie dan in dat weekend
contact met u opgenomen?
Ik denk het wel. Het is al een tijdje
geleden maar ik denk dat mijn partner
dat heeft opgevangen omdat ik zo over
mijn toeren was.

“ Ik wil niet alleen zijn. Ik kan niet in die
school blijven.”
Was u maandag al direct aan de slag?
Ik ben maandag naar het school gegaan
maar niet lang want ik heb daar mijn
klop gekregen.
Mijn partner heeft mij dan op mijn vraag
afgezet bij een oud collega. Dat is een
juf waarmee ik heel goed mee kon
samenwerken en die juf zit thuis. Ik wou
heel graag bij haar gaan omdat ik niet
alleen thuis wou zitten. Mijn partner
moest ook gaan werken. Ik wou niet

“ De mensen van het CLB hebben ook
niet geantwoord op die vragen van de
kleuters. Dat vond ik een serieuze
tekortkoming. “

Was er een soort van noodplan? Neen.
Dit was niet aanwezig. Maar als ik de
maandag terug naar school ging was het
heel raar. Mijn klas bevond zich naast de
bureau van de directie. Ik was in de klas
en ik bleef in mijn klas in de ochtend. De
ouders en collega’s stonden in de gang.
De politie kwam mij halen uit mijn klas
en ik moest dan meegaan met de
bureau. De politie zei dat ik ook zeker
een slachtoffer was en vroegen of ik
nood had aan slachtofferhulp.
Uiteindelijk ben ik daar op ingegaan
omdat mijn directie daar op hamerden.
Ik ben één keer daar naartoe gegaan,
maar ik merkte direct dat dit mijn ding
niet was.

Maar op die maandag moest ik mijn
kleuters zelf opvangen. Ik kreeg hulp
van personen uit het CLB, maar ik kende
deze mensen niet.
Hebben ze je dat goed geholpen?
Neen, helemaal niet. Ze zaten gewoon
samen met mij in de kring tijdens het
onthaal. Ik kon ook geen onthaal geven
want de kleuters kwam af met
krantenartikelen.
“ Ik heb ook niet echt geantwoord op de
vragen dat de kleuters stelden. Ik dacht
alleen maar ‘ slikken slikken slikken ‘. “
Heb jij het nieuws dan overgebracht aan
de kleuters?
Ze wisten het al. De directie heeft in het
weekend alle ouders opgebeld om het
nieuws mee te delen zodat de ouders
hun kinderen konden inlichten.
Ikzelf heb maandag niet veel kunnen
zeggen. Ik heb ook niet echt geantwoord
op de vragen dat de kleuters stelden. Ik
dacht alleen maar ‘ slikken slikken
slikken ‘. De mensen van het CLB
hebben ook niet geantwoord op die
vragen van de kleuters. Dat vond ik een
serieuze tekortkoming.
Heeft u dan later iets met de kinderen
gedaan?
Neen. Maar ze zijn wel allemaal naar de
begrafenis gegaan. Ze mochten
tekeningen maken, ballonnen oplaten,… .
De kleuters werden er wel bij betrokken.
Wat mij direct opviel was dat de kleuters
na de begrafenis dit naspeelde in de
zandbak. Ze namen een popje en
begroeven die onder het zand. Dat was
hun verwerking.
Was er iets aanwezig van hem in de
klas?
De directie had een klein muziekdoosje
geplaatst in een rustig hoekje in mijn
klas. De kleuters mochten daar aan gaan
draaien en ondertussen denken aan
hem.

Ik merkte dat dit voor mijn klas veel te
moeilijk was. Niemand ging daar
naartoe. Er was ook een doosje waar ze
tekeningen konden insteken voor hem.
Maar waarom? Hij ging toch niet meer
terug komen.
Er was rechtover mijn klas ook een klein
lokaal waar dat de kinderen van heel de
school hun tekeningen voor hem
mochten ophangen. Er was daar ook een
rouwboek aanwezig voor de ouders,
leerkrachten, … .
Ik vond dit heel moeilijk omdat dit
rechtover mijn klas was.
Hebt u iets gezegd daarover tegen de
directie?
Neen. Ik heb alles opgekropt. De directie
heeft mij geholpen met niets. Onze
band was puur professioneel.
Daarom dat ik niet wou terugkeren. Als
mijn partner er niet was geweest was ik
geen juf meer. Het leek precies of ze het
niet erg zouden vinden als ik weg zou
gaan. Maar mijn partner zei dat ik moest
denken aan mijn andere kleuters. Er zijn
nog andere kleuters die nood hebben
aan mij. Dit heeft de klik gemaakt.
U kreeg van het school dus duidelijk
geen hulp. Bent u ergens anders hulp
gaan zoeken?
Ja. Ik ben bij een psychiater geweest op
aanraden van vrienden. Ik zou het zelf
nooit gedaan hebben. En euh ( begint te
wenen ). Het is al zo lang geleden en
toch blijft dit moeilijk.
Mijn grootste steun was mijn partner. Hij
is
ook altijd mee geweest naar de
psychiater.
Heeft de school dit bekostigd?
Neen. Ze weten dat ook niet. Ik wou mij
niet zwakker opstellen tegenover hun.
“ Me, myself and i. Zo voel ik mij op
deze school. “

Hoe reageerden de collega’s? Deden ze
anders tegen jou?
In dat weekend belde een collega en zei:
Zeg, heb je het al gehoord?
Ik kwam over op een roddel-achtige
manier in plaats van een steunende
manier.
Op school hebben ze mij niet
aangesproken wat ik wel goed vond.
Ik heb eigenlijk totaal geen steun
gekregen van hun. Ik kreeg meer steun
van collega’s uit het lager.
Staat u nu nog altijd in dezelfde school?
Ik sta nog in dezelfde school maar in een
ander gebouw. Sindsdien voel ik mij veel
beter.
Wij zouden graag zelf een praatgroep
organiseren voor kleuteronderwijzer(s)
die hetzelfde hebben meegemaakt. Zou
u dat geholpen hebben?
Ik denk het wel. Het is fijn om steun te
hebben van andere die hetzelfde hebben
meegemaakt. Op deze moment zou ik er
niet naartoe gaan omdat ik het al een
plaats heb gegeven. Maar ik vind het wel
een heel mooi initiatief en ik geloof zeker
dat het andere juffen zou helpen.
Na alles wat u heeft meegemaakt, wat
heeft u nu gemist? Wat zou je nodig
hebben gehad?
Ik denk meer steun van de collega’s.
De kans krijgen om een zorg juf in te
schakelen als ik het even moeilijk had.
De nood om een week thuis te zijn en
mijn verdriet te verwerken terwijl mijn
klas goed werd opgevangen.

We bedanken de juf uit het grond
van ons hart voor het delen van haar
verhaal met ons. We hebben er veel
wijsheid op een liefdevolle manier
uit kunnen halen. Het is een
wijsheid die wij als toekomstige
kleuteronderwijzeressen meepakken
naar de toekomst toe.

Bijlage 4: interview op 13
oktober 2017 bij de leerkracht in
de klas
Het overlijden van een kleuter door
een vreselijk ongeluk.
De naam van de school, klasleerkracht
en overleden kleuter wordt hierin niet
vermeld om de privacy te respecteren.

Jullie hebben jammer genoeg vreselijk
nieuws te horen gekregen twee jaar
geleden. Wij wouden graag weten hoe
het nieuws overgebracht is geweest ?
Ik had op de radio al gehoord dat er een
ongeluk was gebeurd in Aalst maar ik
had nooit gedacht dat het A. zou zijn. Ik
kreeg dan telefoon van de directie met
de melding dat het A. was.

Heeft u dan direct iets ondernomen?
Het spookte direct in mijn hoofd dat ik
iets moest doen. Ik heb dan samen met
de directie besloten om direct maandag (
het was nog in de grote vakantie ) naar
het school te komen en te bekijken wat
we allemaal konden doen. Het was niet
de eerste keer dat mijn kleuters in
contact kwamen met rouwen. Er was in
het loop van het schooljaar ook een papa
gestorven dus ze kenden het onderwerp
al. Daardoor wist ik al veel over hoe je
rouwen moet overbrengen naar de
kleuters. Maar een kleuter verliezen in
onze klas is natuurlijk helemaal anders.
Ik heb dan ook terug informatie
opgezocht van hoe ik zoiets het best
aanpak.
Ik heb daarna samen met de directie al
de ouders opgebeld om het ongeval te
melden. Op een bepaald moment ging
het bellen vanzelf. Ik merkte van mezelf
dat ik mijn emoties aan het opsluiten
was.
We hadden toen besloten om een
ceremonie geven in de klas voor A. Ik

vond dat ik dat moest doen voor de
kleuters en voor mezelf. Ik wou dit zeker
nog laten gebeuren voor het schooljaar
begon omdat mijn kleuters verdeeld
zouden zitten in verschillende klassen.
Hoe verliep die ceremonie?
Alle kleuters kwamen donderdag naar de
klas. Het was alleen met mijn kleuters
dat ik dit gehouden heb. De ouders
werden opgevangen in een ander
klaslokaal door de directie.
De inspectie van godsdienst was
aanwezig zodanig dat er ondersteuning
was voor mij en de ouders. Ik had alles
uitgeschreven van wat ik ging doen maar
ik voelde mij daar heel onzeker over
omdat dit een gevaarlijk thema is.
Er was ook een zorg juf aanwezig die de
kleuters ook kende en die er ook was om
de kleuters te helpen.
- Het verloop van de ceremonie kan je
vinden in bijlage “ Ik merkte van mezelf dat ik mijn
emoties aan het opsluiten was. ”
Wisten alle kleuters al van het ongeluk
op het moment dat ze bij jou zaten voor
de ceremonie?
Er waren twee kleuters die het nog niet
wisten. Sommige ouders heb ik echt
moeten overtuigen om te komen naar de
ceremonie. Ze wouden ergens hun
kinderen daartegen beschermen. Mijn
eerste reactie was direct: hoe erg is dat
wel niet? Maar als ik het dan anders
bekeek snap ik dat de ouders niet willen
dat een jong kind naar de dood wordt
geconfronteerd. Ik heb ze dan toch
kunnen overtuigen.
En de directie was daar direct akkoord
mee?
Ja, ze waren direct akkoord. Ik vond ook
dat dit moest gebeuren. We hebben het
zeker niet zwaar gemaakt. Het was op
een kinderlijke manier voorbereid. We
hebben bv een troostdoosje gemaakt
voor A. De kleuters waren daarmee al

gekend door het sterfgeval van een
papa.

op de dag van het ongeval sms’en
ontvangen om mij te steunen.

Toen het schooljaar weer begon zaten
uw kleuters verdeeld over verschillende
klassen. Werd er daar nog aandacht
besteed aan A?
Ja. We hebben haar foto’s en spulletjes
verhuisd naar de klas waar ze normaal
ging zitten.
Ik geef ook yoga aan alle kleuterklassen.
Ik heb het rouwen dan ook in mijn yoga
lessen verwerkt zodat het toch nog eens
ter sprake kwam.
Als het haar verjaardag bijna is houden
we voor de herfstvakantie met de
kleuters van hetzelfde jaar ook nog een
herdenking.

Daarna ben ik direct gestart met het
nieuwe schooljaar met heel veel emoties.
Dat is heel moeilijk geweest. Ik had mij
al een tijd afgesloten voor mijn
gevoelens en op dat moment kreeg ik
een dipje.
Ik had een nieuwe klas met nieuwe
kleuters die nog heel klein waren. Die
wisten niet wat er gaande was en op dat
moment moet je dan vooruit. Ik kreeg
wel steun van andere juffen maar toch
moet je er zelf door gaan.
Tijdens de ceremonie had ik het ook
moeilijk als de ouders hun kleuters
kwamen halen. De kleuters zagen mij
allemaal wenen maar ik heb ook
uitgelegd waarom ik aan het wenen was.
Jij bent een voorbeeld voor hun.

“ Ik kreeg wel steun van andere juffen
maar toch moet je er zelf door gaan. “
Was er een soort van noodplan?
We hadden een rouwkoffer dat al jaren
geleden gemaakt is geweest. Meestal
werd die gebruikt als er een grootouders
stierf maar nooit voor een sterfgeval van
een klasgenootje. Ik merkte zelf dat
deze niet meer geschikt was. Ik heb dan
direct zelf informatie opgezocht op het
internet.
We hadden ook een draaiboek bij een
overlijden maar deze was niet geschikt
voor deze situatie. Ik vind dat je een
draaiboek van een overlijden niet kan
maken omdat je dat allemaal met de
familie dan moet bespreken. Het ligt
allemaal zo gevoelig. Je moet weten wat
je niet mag zeggen, wat je wel mag
zeggen,…
We horen je veel zeggen wat je allemaal
voor de kleuters hebt gedaan. Maar wat
hebben ze specifiek voor u gedaan?
Ik heb enorm veel steun gehad van de
directie en de collega’s. Ze hebben direct
ingesprongen in de klas. Ik heb met hun
een hele goede band. Er is veel respect
voor elkaar en er zijn bijna nooit geen
discussies. Ik weet dat ik bij hun terecht
kan. Ik heb direct van al mijn collega’s

Toen je dat dipje had, ben je dan naar
huis gegaan?
Neen. Ik ben heel de tijd in mijn klas
gebleven. Ik kreeg ook de kracht door
naar mijn klas te komen. Kleuters voelen
ook dat er iets is. Uit hun heb ik mijn
steun gehaald.
Mocht u naar huis van de directie?
Ja, zeker en vast. Op een bepaald
moment hebben ze zelfs gezegd van ga
maar naar huis zodat je even kan
bekomen. Ik mocht ook altijd iets anders
gaan doen als ik het te moeilijk had en
dan zorgde ze ervoor dat er iemand mijn
klas kon opvangen.

Had u nog nood aan iets?
In feite moet je dit zelf verwerken. Ik
kon thuis wel altijd mijn verhaal doen
maar uiteindelijk mag het niet blijven
hangen.
Ik heb het eerste jaar er elke dag aan
gedacht. Nu nog denk ik er aan maar het
heeft niet meer zo een grote inpakt. Ik
moet er elke dag wel denken. Dat moet
gewoon voor mij.

Ik heb ook nog regelmatig contact met
de familie. Het is deugddoend maar het
is ook zeker niet evident. Ik heb
daardoor ook een band met hun.
Bent u dan geen hulp gaan zoeken bij
bv. een psycholoog?
Neen. Ik heb een voldoende over kunnen
praten op het school en thuis.
Hebt u iets geleerd van dat jaar?
Ja zeker. Ik heb gemerkt dat volwassen
niet over dat onderwerp kunnen praten.
Tijdens de ceremonie had ik mij
voorbereid op de kleuters maar niet op
de ouders. Sommige reacties kan je u
niet voorstellen. Je denkt dat volwassen
iets subtieler zijn tegenover de kinderen
maar dat waren ze zeker niet.
Ik vond dat ik daar iets aan moest doen.
Ik heb dan vorig jaar een rouwkoffer
gemaakt voor de kleuters.

“ Je denkt dat volwassen iets subtieler
zijn tegenover de kinderen maar dat
waren ze zeker niet. “
Wij zijn van plan om een rouwkoffer te
maken voor de onderwijzers dat
ingedeeld is in specifieke
persoonlijkheden. Zou u dat geholpen
hebben?.
Ik weet het niet. Ik denk dat iedereen
inderdaad een richting zoekt naar zijn
interesses. Ik heb dat vooral in de
richting van yoga gedaan. Ik heb me
daar vooral in verdiept. Als ik het dan
thuis moeilijk had ging ik dan eens met
de honden gaan wandelen of eens gaan
tennissen. Maar ik denk dat ik geen nood
had aan zo een doos. Ik zou dan eerder
naar de troostdoosjes overschakelen.

We bedanken de juf uit het grond
van ons hart voor het delen van haar
verhaal met ons. We hebben er veel
wijsheid op een liefdevolle manier
uit kunnen halen. Het is een
wijsheid die wij als toekomstige
kleuteronderwijzeressen meepakken
naar de toekomst toe.

Bijlage 5: interview op 12
december 2017 via mail
Het overlijden van een kleuter door
een vreselijk ongeluk.
De naam van de school, klasleerkracht
en overleden kleuter wordt hierin niet
vermeld om de privacy te respecteren.
Een tijdje geleden bent u in contact
gekomen met een triestige ervaring. Wilt
u met ons delen wie u bent verloren, hoe
oud de kleuter was en op welke manier
deze is gestorven?
Het jongentje heette Ties P. Toe hij
gestorven was, was hij 3 jaar. Hij is
gestorven aan een hersentumor
U heeft jammer genoeg vreselijk nieuws
te horen gekregen. Wij wouden graag
weten op welke manier het nieuws tot u
is gekomen en wie u dit vertelt heeft?
De mama heeft mij zelf op de hoogte
gebracht. Ik had sinds begin van het
schooljaar al nauw contact met de
ouders.
Daarvoor eigenlijk ook al want het zusje
van Ties zit bij mijn dochter in de klas en
we kenden elkaar dus al.
Werd er hierna meteen een noodplan
uitgevoerd? Bezit u school er eentje voor
zo een situaties ? Of werd er gewoon
gehandeld naar de situatie toe ? Met een
noodplan bedoelen we een soort van
houvast dat de school heeft voor zo een
situaties (eerst alle leerkrachten
contacteren, dan de psycholoog, dan … )
Tijdens een pedagogische studiedag
eerder dit schooljaar hebben we een
scenario opgesteld wat er op school zou
moeten gebeuren en hoe er zou
gecommuniceerd moeten worden in zo
een situaties.
Voor Ties was er dus een ‘draaiboek’,
ook op papier opgesteld geweest.

Was u noodplan, u houvast “op papier”,
een handig en makkelijk hulpmiddel ? Zo
ja, waarom ? Zo nee, waarom?
Dit was aanwezig en zeker handig op dat
moment.
Wanneer zo iets gebeurt, op het
moment zelf zit je met zoveel emoties
Je bent dan niet in staat bent om al die
zaken te regelen/organiseren.

Ik werd in de klas bijgestaan door een
psychologe en een andere leerkracht,
zodat indien nodig ik de klas ook kon
verlaten.”
Hadden ze verwacht dat u meteen na het
nieuws aan de slag kon gaan ? Moest u
meteen u klas weer in handen nemen ?
Zo ja : Hoe heeft u dit beleefd ?
Zo
nee : wat vindt u van hun keuze ?
Ik ben de dag na het nieuws van
overlijden direct naar school gegaan.
Ik werd in de klas bijgestaan door een
psychologe en een andere leerkracht,
zodat indien nodig ik de klas ook kon
verlaten.
De psychologe heeft het slechte nieuws
ook mee aan de andere kleuters verteld,
maar die waren ook al op de hoogte door
hun eigen ouders.
Die week ben ik op school aanwezig
geweest maar steeds met ondersteuning
in de klas. Ik heb die week ook nog heel
wat mee geregeld voor de
afscheidsdienst van Ties en nauw contact
gehad met de ouders van Ties. Na de
afscheidsdienst ben ik wel 2 weken
afwezig geweest.
Wat waren de reacties van de kleuters
toen het nieuws overgebracht is
geweest?
Die maandagochtend zijn we onze kring
buiten me de ganse school heel stil
gestart met een versje. Nadien is

iedereen naar zijn eigen klas gegaan .We
hebben een kaarsje aangestoken in de
klas. Kinderen konden veel vertellen, we
hebben verteld dat Ties heel erg ziek
was en nu een sterretje is geworden.

Hoe verliepen de weken erna ? Kreeg u
achteraf nog hulp als u er nood aan had
?

Kon u meteen erna, dan spreken we
over een dag of dagen erna weer aan de
slag gaan met een thema, weer voor u
kleuters zorgen of deed u dit te samen
met een zorg juf bijvoorbeeld ?

Jammer genoeg is Ties heel recent
gestorven. Namelijk op 12 december. Ik
kan altijd beroep doen op de psychologe,
zij komt sowieso twee keer per week
naar onze school

Het overlijden van Ties heeft een hele
grote impact gehad in mijn klas, vooral
ook bij zijn beste vriendinnetje. De
normale activiteiten konden die week
niet zomaar doorgaan.
Welke hulp werd u aangeboden door de
school ? Door wie en op welke manier?
(extra dagen vrijaf nemen-psychologe –
bijstand door een zorg juf - team
teaching - … )
Er werd een psychologe in de klas
ingeschakeld voor de andere kleuters en
mij.
Ook waren er andere leerkrachten
aanwezig die de klas mee konden
opvangen.
Denkt u dat als u bijvoorbeeld binnen x
aantal maanden hulp nodig zou hebben
om het te verwerken, u deze dan
gegeven zou worden door de school ? Op
welke manier denkt u ?
Ja, de psychologe van het
ondersteuningsnetwerk is er de rest van
dit schooljaar ook nog en houdt zich ook
nog bezig met de rouwverwerking.
Heeft de school respect gehad voor u
noden ? Waren ze er voor u wanneer u
wou praten en zwegen ze wanneer u er
geen behoefte aan had ?
Ja, de school is er telkens voor mij
geweest. Ik zou het zeker niet beter
hebben kunnen doen. Op geen enkele
manier.

Eventjes het financieel aspect bespreken
: Moest u zelf opdraaien voor de kosten
van bijvoorbeeld een psycholoog ? Werd
er hier een limiet op gezet ? bijvoorbeeld
: school betaald 5 sessies, u de rest ?
Heeft de school alles gefinancierd waar u
nood aan had om het samen met de
kleuters in de klas te verwerken ?
Neen, er waren geen kosten voor mezelf.
Alles werd betaald.

Hoe deden de andere leerkrachten ten
opzichte van u ? Afstandelijk , Zorgzaam
? Wisten ze hoe ze met u rouwproces
moesten omgaan ? Met rouwen in het
algemeen ?
De andere leerkrachten waren zeer
Zorgzaam en ik kreeg veel steun
Denkt u dat leerkrachten genoeg worden
voorbereid in de opleiding op zo een
situaties ? Hoe ze ook zelf moeten
rouwen ? Wat rouwen is ? Sta eens even
stil of u zelf eigenlijk weet wat rouwen
echt inhoudt en is… .
Neen, helemaal niet als ik terugkijk naar
mijn opleiding.
Wij hebben op die pedagogische
studiedag wel kort even een inleiding
gehad over het rouwproces door een
psychologe …

“Het is een heel vies en gek gevoel om in
mijn klas
te komen …”

Hoe gaat het nu met u ? Heeft u zelf een
manier van verwerken gevonden ? Heeft
u naar bepaalde dingen gegrepen ?
Boeken, liedjes, lezingen gevold,
bijgeschoold, even weg gegaan, gaan
wandelen, erover praten met
professionelen, … .
Ik ben 2 weken afwezig geweest en
praat regelmatig met de psychologe op
school.
Het is een heel vies en gek gevoel om in
mijn klas te komen … Ties is nog veel
naar school gekomen, zelfs tot de laatste
dagen heb hem ook zijn pijnmedicatie in
de klas gegeven (palliatieve zorgen).
Op dit moment gaat het een beetje in
een waas aan mij voorbij en negeer ik
het een beetje om te kunnen
functioneren in de klas.
Hoe kan u ons u pijn eens uitleggen ?
Zou dat vergelijkbaar zijn met het verlies
van een eigen kind ? Wij kunnen ons niet
inbeelden wat voor een pijn je moet
hebben als je een eigen kind verliest,
maar ook als je een kleutertje in de klas
zou verliezen. Kan u er woorden, zinnen,
een beschrijving op plakken ?
Ik ben zelf ook mama van 2 dochters en
heb zoals hierboven al staat Ties echt
heel nauw opgevolgd. Ik had ook een
heel goede band met hem.
Het gevoel nu: onbeschrijfelijk en
onwerkelijk, niet te vatten. Op sommige
momenten misselijk en andere

momenten heel verdrietig.
En het meest erge soms is dat de wereld
gewoon maar doordraait.
Ties is nog in alles aanwezig in de klas
en dat maakt het op dit moment ook nog
moeilijk, zelfs de andere kleuters praten
er nog bijna elke dag over.
Ik had op de afscheidsdienst ook een
brief gelezen die ik nog voor Ties had
geschreven.

Wij hebben een bepaald concept in
gedachten die we willen uitwerken : “My
little box (to share)”. Wij willen een
rouwbox opstarten voor de
kleuteronderwijzers. (hier wordt onze
box uitgelegd)
wat denkt u ervan ?
lijkt me een heel mooi initiatief!
Wat vindt u van de naam ?
Perfect!
Zou het u nu kunnen helpen ? Zou het u
vroeger geholpen hebben ?
Heel zeker wel

We bedanken de juf uit het grond van
ons hart voor het delen van haar
verhaal met ons. We hebben er veel
wijsheid op een liefdevolle manier
uit kunnen halen. Het is een wijsheid
die
wij
als
toekomstige
kleuteronderwijzeressen meepakken
naar de toekomst toe.

Bijlage 6: interview op 18
oktober 2017 via de telefoon
vanuit Nederland
Het overlijden van een kleuter door
een vreselijke ziekte.
Een tijdje geleden bent u in contact
gekomen met een triestige ervaring. Wilt
u met ons delen wie u bent verloren, hoe
oud de kleuter was en op welke manier
deze is gestorven.
Het is al langere tijd geleden, in 2001. Het
jongetje van 5 jaar oud had vanaf zijn
geboorte
een
canule
nodig,
een
luchtpijpje dat vanuit zijn keel naar buiten
stak. Toen moeder dat luchtpijpje wilde
verschonen, kreeg zij het nieuwe er niet
in en is het jongetje onder haar handen
gestorven.
U heeft jammer genoeg vreselijk nieuws
te horen gekregen. Wij wouden graag
weten op welke manier het nieuws tot u
is gekomen en wie u dit vertelt heeft.
Net na de lunchpauze kwam de directeur
melden dat het jongetje die middag niet
zou komen, omdat hij ziek was. Tijdens
het buiten spelen met de groep kwam de
directeur het vertellen. Ik moest het
natuurlijk weten vóór ik de kinderen na
school naar het hek bracht, anders
zouden de ouders van de kinderen het
nieuws over brengen. In een dorp gaat
zoiets snel rond.
Werd er hierna meteen een noodplan
uitgevoerd? Bezit u school er eentje voor
zo een situaties ? Of werd er gewoon
gehandeld naar de situatie toe ? Met een
noodplan bedoelen we een soort van
houvast dat de school heeft voor zo een
situaties (eerst alle leerkrachten
contacteren, dan de psycholoog, dan … )
Er was op dat moment op school nog
geen noodplan voor zulke situaties. Na
school zijn we onmiddellijk met het hele
team samen gekomen om er over te

praten. De dag erna ben ik samen met
de directeur bij de familie op bezoek
geweest, dat vonden de ouders heel fijn.
Ik had de broers en zussen ook allemaal
in de klas gehad. Er werd door de
collega’s heel goed geholpen met alles.
Maar het liefste was ik in de klas met de
kinderen om het samen te verwerken.
Ook mijn zus, van wie ik een zoontje in
de klas had, heeft me bijgestaan.
Denkt u dat een noodplan, een houvast
“op papier”, makkelijker zou geweest
zijn voor u school ? Zo ja, waarom ? Zo
nee, waarom ?
Ik denk dat een noodplan voor mij op
dat moment geen toegevoegde waarde
zou hebben gehad. Het was een fijne
dorpsschool, waar de mensen oog voor
elkaar hadden en elkaar hielpen. Maar ik
kan me voorstellen dat het voor minder
ervaren juffen wél heel fijn is als er een
plan is om je aan vast te houden. Om de
weg te zoeken in een nieuwe gebeurtenis
die je hopelijk niet vaak mee hoeft te
maken.

“Ze hebben me wel aangeboden om de
volgende dag thuis te blijven. Maar ik
was liever in mijn klas, want de kinderen
hadden hun juf op dat moment ook heel
hard nodig.”

Hadden ze verwacht dat u meteen na het
nieuws aan de slag kon gaan ? Moest u
meteen u klas weer in handen nemen ?
Ze hebben me wel aangeboden om de
volgende dag thuis te blijven. Maar ik
was liever in mijn klas, want de kinderen
hadden hun juf op dat moment ook heel
hard nodig. En het is goed om op zulke
momenten gewoon bezig te zijn. Maar ik
heb het wel gewaardeerd dat ze me de
keuze hebben gegeven.

Heeft u het nieuws overgebracht aan de
kleuters ? Zo ja, op welke manier heeft u
dit gedaan ? Wat waren de reacties ? Of
heeft er iemand anders deze taak op zich
genomen ?
De directeur vond dat de ouders het
maar aan de kinderen moesten vertellen.
Dat vond ik wel jammer, want er was
veel verwarring na school: Weten ze het
wel of niet? Dus ik heb maar stilletjes
mijn hoofd geschud dat ze het nog niet
wisten.
Kon u meteen erna, dan spreken we
over een dag of dagen erna weer aan de
slag gaan met een thema, weer voor u
kleuters zorgen of deed u dit te samen
met een zorg juf bijvoorbeeld ?
Ik ben gewoon blijven werken. Dat vond
ik zelf het fijnst en was ook beter voor
de kinderen. Ik kreeg er geen assistente
of zorgjuf bij, maar ik heb van de ouders
begrepen dat de kinderen veel steun van
mij hadden. We hebben de week erna
niet met een thema gewerkt. De
kinderen moesten wel eerst deze
ervaring verwerken. Ze speelden
begrafenis in de poppenhoek, hebben er
veel over getekend. In de loop van de
tijd kwamen we nog knutsel werken van
het jongetje tegen. Ik heb ze allemaal
bewaard en met de ouders een afspraak
gemaakt om die te komen brengen.
Welke hulp werd u aangeboden door de
school ? Door wie en op welke manier?
Er is voor mij op school geen hulp van
buitenaf geweest. De collega’s kwamen
vaak even langs, andere ouders maakten
even een praatje met me. De familie
heeft mij ook opgevangen. Voor mij was
dat toen genoeg.
Denkt u dat als u bijvoorbeeld binnen x
aantal maanden hulp nodig zou hebben
om het te verwerken, u deze dan
gegeven zou worden door de school ? Op
welke manier denkt u ?

Ik verwacht dat ik wel hulp had kunnen
krijgen als ik dat gewenst had. Maar ik
had daar helemaal geen behoefte aan.
De steun van je collega’s op school is wel
heel belangrijk. Een team, een directeur,
zou daar tijd voor moeten geven. Niet
dat de rest dan maar door roust! Iemand
van buiten heeft toch minder met je
school van doen.
Heeft de school respect gehad voor u
noden ? Waren ze er voor u wanneer u
wou praten en zwegen ze wanneer u er
geen behoefte aan had ?
Dat was het fijne van deze collega’s! Ze
voelden wel aan als ik behoefte had aan
een praatje en maakte even tijd voor je.
Dat is wel heel belangrijk. Een luisterend
oor en zo nu en dan een begrijpend
knikje.
Hoe zou u het beter gedaan hebben nu u
erop terug kunt blikken ? Had u ergens
nood aan dat u niet heeft gekregen ?
Wat heeft u eigenlijk gemist bij deze
hulp ?
Ik heb eigenlijk niets gemist! Ik voelde
ook niet dat ik in het middelpunt moest
staan. Op school gingen de kinderen
voor!
We bedanken de juf uit het grond
van ons hart voor het delen van haar
verhaal met ons. We hebben er veel
wijsheid op een liefdevolle manier
uit kunnen halen. Het is een
wijsheid die wij als toekomstige
kleuteronderwijzeressen meepakken
naar de toekomst

Bijlage 7: interview op 20
december 2017 via mail
Het overlijden van een kleuter door
een vreselijke ziekte
Een tijdje geleden bent u in contact
gekomen met een triestige ervaring. Wilt
u met ons delen wie u bent verloren, hoe
oud de kleuter was en op welke manier
deze is gestorven.
Vorig schooljaar is Mathieu uit onze derde
kleuterklas gestorven. Hij was op dinsdag
nog
in
de
klas
en
vertoonde
evenwichtsstoornissen. Dit werd gemeld
na
schooltijd
en
ouders
gingen
onmiddellijk naar arts. Dit werd spoed en
opname. Op donderdag is hij gestorven
aan een agressieve hersentumor. Mathieu
was 6 en liet zijn tweelingbroer achter.
U heeft jammer genoeg vreselijk nieuws
te horen gekregen. Wij wouden graag
weten op welke manier het nieuws tot u
is gekomen en wie u dit vertelt heeft .
Het nieuws is mij door de ouders zelf
gebracht dat het een hersentumor was
via de telefoon. En het nieuws dat hij
overleden was, kwamen we via facebook
te weten. De ouders kozen ervoor op via
dat kanaal updates te geven over
toestand, zodat ze niet op alle berichten
moesten antwoorden. Via fb was
iedereen op de hoogte.
Werd er hierna meteen een noodplan
uitgevoerd? Bezit u school er eentje voor
zo een situaties ? Of werd er gewoon
gehandeld naar de situatie toe ? Met een
noodplan bedoelen we een soort van
houvast dat de school heeft voor zo een
situaties (eerst alle leerkrachten
contacteren, dan de psycholoog, dan … )
Er is wel een ‘noodplan’. Meteen werd
het CLB verwittigd en zij bezorgden ons
een rouwkoffer. De zorg coördinator was
veel bij ons op de kleuterschool en er
werd een rouwhoekje ingericht in de

gang van onze klas, waar kleuters
tekeningen, knutselwerkjes, enz… kwijt
konden. Er stond ook grote foto van
Mathieu met kaarsen die elke dag
brandden.
Denkt u dat een noodplan, een houvast
“op papier”, makkelijker zou geweest
zijn voor u school ? Zo ja, waarom ? Zo
nee, waarom?
Ach, op zo’n moment volg je gewoon je
hart en probeer je er te zijn voor de
ouders, de overige kleuters, collega’s….
“Ik deelde het nieuws mee aan de
kleuters dat Mathieu heel erg ziek was
en zou sterven.”
Hadden ze verwacht dat u meteen na het
nieuws aan de slag kon gaan ? Moest u
meteen u klas weer in handen nemen ?
Ik doe een duobaan met een duopartner. Ik werkte toen we het nieuws
kregen dat hij hersentumor had. Ik
deelde het nieuws mee aan de kleuters
dat Mathieu heel erg ziek was en zou
sterven. Het nieuws dat hij gestorven is,
de dag nadien heeft mijn duo-partner
gezegd aan de kleuters. Ik ben diep in
een bos met een vriendin gaan
wandelen.
Heeft u het nieuws overgebracht aan de
kleuters ? Zo ja, op welke manier heeft u
dit gedaan ? Wat waren de reacties ? Of
heeft er iemand anders deze taak op zich
genomen ?
Mijn duo-partner deed dit gedaan. Er
was veel verdriet. Collega had een
knuffel mee die Mathieu voorstelde en
die mocht bij iedereen op schoot op te
knuffelen of om iets aan te vertellen. Die
knuffel, een olifant, bleef trouwens nog
het ganse schooljaar ( gestorven in
maart) bij ons in de klas en gaat mee tot
het 6de leerjaar in de klas waar hij zou
zitten. Op het einde van de lagere school
krijgen de ouders de olifant.

Kon u meteen erna, dan spreken we
over een dag of dagen erna weer aan de
slag gaan met een thema, weer voor u
kleuters zorgen of deed u dit te samen
met een zorg juf bijvoorbeeld ?
O neen, kleuters mochten vooral vrij
spelen en als juf vooral observeren en er
zijn.
Het viel wel op dat kleuters daar zeer
flexibel in zijn en dit op hun eigen
manier verwerken. Ene moment
verdrietig en minuutje later veel plezier.
Welke hulp werd u aangeboden door de
school ? Door wie en op welke manier?
Weinig hulp, iedereen had veel verdriet
maar we vonden wel veel steun bij
elkaar door te praten. Vorig schooljaar
was trouwens zeer heftig. Verlies van 3 !
ouders, 2 jonge mama’s ( kanker en
zelfdoding) en 1 jonge papa (
zelfdoding). Dus iedereen zat wel beetje
op zijn tandvlees.
Denkt u dat als u bijvoorbeeld binnen x
aantal maanden hulp nodig zou hebben
om het te verwerken, u deze dan
gegeven zou worden door de school ? Op
welke manier denkt u ?
Denk het niet.
Eventjes het financieel aspect bespreken
: Moest u zelf opdraaien voor de kosten
van bijvoorbeeld een psycholoog ? Werd
er hier een limiet op gezet?
Neen hoor, extra boeken, kaarsen,
materiaal rouwhoek heeft de school zelf
betaald.
Hoe deden de andere leerkrachten ten
opzichte van u ? Afstandelijk , Zorgzaam
? Wisten ze hoe ze met u rouwproces
moesten omgaan ? Met rouwen in het
algemeen ?
Begrijpend en luisterend oor.

Denkt u dat leerkrachten genoeg worden
voorbereid in de opleiding op zo een
situaties ? Hoe ze ook zelf moeten
rouwen ? Wat rouwen is ? Sta eens even
stil of u zelf eigenlijk weet wat rouwen
echt inhoudt en is… .
Neen, niemand is voorbereid op zo’n
situatie.
“Mathieu komt trouwens nu nog veel aan
bod.”
Hoe gaat het nu met u ? Heeft u zelf een
manier van verwerken gevonden ? Heeft
u naar bepaalde dingen gegrepen ?
Boeken, liedjes, lezingen gevold,
bijgeschoold, even weg gegaan, gaan
wandelen, erover praten met
professionelen, … .
Het gaat goed met mij. Komt nog heel
veel terug in mijn gedachten. Ik volgde
reeds mindfulness en dit heeft mij heel
erg geholpen. Heb ook veel gepraat en
gewandeld. Mathieu komt trouwens nu
nog veel aan bod. En met de ouders ook
nog heel veel contact. Zij vinden het ook
heel belangrijk om nog met ons te
praten af en toe. Ik was tenslotte de
laatste waar Mathieu bij speelde…
Hoe kan u ons u pijn eens uitleggen ?
Zou dat vergelijkbaar zijn met het verlies
van een eigen kind ?
Oneerlijk. Onmacht. Besef, nog maar
eens, dat men moet genieten van elke
dag.
Wij hebben ook kindje verloren bij
geboorte en verdriet is anders. Het is
niet fysiek jouw kind die je verliest
wanneer kleuter sterft. Maar ik heb heel
veel verdriet gehad voor Mathieu, en het
feit dat ik persoonlijk weet hoe het voelt
om een kind te verliezen, leef je nog
harder mee met de ouders en familie.
Het schept een band en ouders waren
ons heel dankbaar voor alles wat we
voor hen deden

Wij hebben een bepaald concept in
gedachten die we willen uitwerken : “My
little box (to share)”. We leggen het
concept uit en vragen hun naar hun
mening.
Ik vind de Engelse termen niet nodig.
Klinkt niet vertrouwd, afstandelijk.
Idee is wel leuk. Ik denk dat vooral
praten en ervaringen uitwisselen met
mensen, die dit meemaakten belangrijk
en nuttig kan zijn. Ik zou daar in ieder
geval wel zijn op ingegaan moest dit mij
aangeboden geweest zijn.
Boeken zijn inderdaad noodzakelijk ! CLB
heeft ook heel interessante boekjes in de
rouwkoffer.
Het zou me zeker geholpen hebben.
ABSOLUUT

!

We bedanken de juf uit het
grond van ons hart voor het
delen van haar verhaal met
ons. We hebben er veel
wijsheid op een liefdevolle
manier uit kunnen halen. Het
is een wijsheid die wij als
toekomstige
kleuteronderwijzeressen
meepakken naar de toekomst

Bijlage 8: interview op 23
oktober 2017 op de school zelf
Het overlijden van een kleuter door
een verkeersongeluk.
De naam van de school, klasleerkracht
en overleden kleuter wordt hierin niet
vermeld om de privacy te respecteren.

Wie bent u verloren?
Het was een kleuter van de tweede
kleuterklas die omgekomen is bij een
verkeersongeluk toen ze op weg waren
naar het ziekenhuis om de oudste broer
te gaan bezoeken. Het is gebeurd in
November 10 jaar geleden. Hij zat al
vanaf September in de klas. Zijn broer
zat ook in onze school in het derde
kleuterklas.
Wordt hij nog herdacht in de school?
Zeker. Zijn foto’s en kaartjes hangen
hier nog altijd in de klas. In de gang is er
ook een foto van hem aanwezig. Buiten
staat er een boom dat gepland is
geweest ter nagedachtenis voor hem.
Binnenkort is het de sterfdatum en dan
hangen we daar iets in. Als er een ander
feest is hangen we daar ook iets in. Met
zijn verjaardag en bij Pasen doen we
samen nog iets met het oudercomité. In
de periode van Allerheiligen hang ik iets
in de boom omdat het die moment ook
gebeurd was in mijn klas. Dit is allemaal
op kosten van het oudercomité.
Hij heeft hier ook een zus zitten en de
zus gaat met haar klas naar het kerkhof.
Hoe bent u het nieuws te weten
gekomen?
De mama heeft mij opgebeld. Het was
op een zondagmiddag rond 13 uur. Ik
heb dan zelf de directie gecontacteerd en
gevraagd of dat hij de collega’s wou
inlichten.
Was u maandag al direct aan de slag?
Ja. Dan was de directeur hier en hij

stelde zelf voor om het te zeggen tegen
de kleuters maar ik had dan besloten om
het zelf te zeggen tegen hun.
Dit was een heel moeilijk moment. Zeker
voor zijn beste vrienden en
vriendinnetjes.
Heeft de school u steun aangeboden?
Ja zeker. De zorg coördinator is bij de
organisatie ‘ Zeppe en Zikki ‘ materiaal
gaan halen. Het was een soort van
rouwkoffer. Die organisatie heeft dan in
het loop van het jaar twee keer gebeld
om te vragen hoe alles is verlopen.
De ouders zijn ook een paar keer langs
geweest. De priester is ook een paar
keer langs geweest ondanks wij een
gemeentelijke school zijn. We hebben
dan allemaal samen een misviering
gemaakt. We zijn met 5 collega’s en ik
had daar enorm veel steun aan. Omdat
we met zo weinig zijn leven we ook met
elkaar mee.
We zijn dan met de hele school naar de
begrafenis gegaan en de misviering die
we samen hebben georganiseerd.

Heeft de directie iets gedaan?
De directeur was zeer meelevend. Hij is
meegegaan op huisbezoek en heeft ook
voorgelezen in de kerk. Hij heeft ons een
grote hulp aangeboden door mee te
helpen met alles. We mogen niet klagen.

“ We hebben dan allemaal samen een
misviering gemaakt. “
Verstonden de kinderen wat er aan de
hand was?
Ja het was wel raar. Op de misviering
gaf er een kleuter van uit te klas een
kusje op zijn foto. Dat was echt heel
moeilijk om als juf daar naar te kijken.
Hadden de kleuters nood aan een
rouwkoffer?
Er is een rouwkoffer ter beschikking
gesteld. We hebben de verhaaltjes erin

wel gebruikt. Het was zeker een hulp
voor alles te verwerken voor de kleuters.

En hoe ging het met u? Heeft u een
moment gehad waar het allemaal niet
meer ging?
Ik hield mij goed voor de kinderen. Maar
ik heb wel een lange tijd gerouwd. Het
was een hele moeilijke periode maar ik
ben nooit niet naar huis gegaan.
Ik verzamelde ook alles van hem wat ik
nog had in mijn klas en dat bracht mij
een klein beetje troost.

“ We hebben zo veel steun gehad aan de
ouders. “

Jullie hebben met de collega’s een
misviering voor de kleuter
georganiseerd. Wie heeft dit allemaal
bekostigd?
Spontaan hebben heel veel ouders de
misviering gesponsord. Van dat geld heb
ik dat bloemen gekocht. De rest zoals de
ballonnen heeft het oudercomité en de
school zelf betaald.
Ik ga wel nog eens af en toe naar zijn
graf en dan koop ik iets uit mijn eigen
voor op zijn graf te zetten.

Was er iets aanwezig van hem in de
klas?
Zijn foto hangt in de klas en ook in de
gang dat naast mijn klas loopt. Daarbij
hangen er nog een aantal dingen die van
hem was zoals zijn symbooltje, kaartjes
van de mama die ik elk jaar krijg,… .
Zijn symbool gebruik ik wel niet meer
voor de andere kinderen. Dat symbool
laat mij teveel aan hem denken
waardoor ik er teveel mee
geconfronteerd wordt.

Dit is het eerste interview waar de
ouders enorm veel worden betrokken.
Het is echt niet te geloven maar we
hebben zo veel steun gehad aan de
ouders. Ik denk dat er bij de begrafenis
geen enkele ouder ontbrak.
Ook bij andere situaties. Als er een papa
van iemand is gestorven zijn alle ouders
ook aanwezig op de begrafenis. Dit komt
vooral omdat wij een hele kleine school
zijn. Ik ben niet alleen een kleuter uit
mijn klas kwijt, maar de andere collega’s
zijn die kleuter ook kwijt. Elke leerling is
van ons. We gaan met alle kleuters naar
de begrafenis en automatisch worden de
ouders er ook bij betrokken.

Wij zouden graag een rouwkoffer maken
dat speciaal bedoeld is voor
kleuterleerkrachten. Zou u dat helpen?
Ik zou het zeker aannemen. Ik denk wel
dat er iets zal tussen zitten dat mij steun
kan geven op bepaalde momenten
wanneer ik het moeilijk heb.
Wij zouden graag zelf een praatgroep
organiseren voor kleuteronderwijzer(s)
die hetzelfde hebben meegemaakt. Zou
u dat geholpen hebben?
Op dat moment kan je er misschien wel
de steun uithalen. Ik denk dan vooral
aan de ideeën die ik eruit zou halen om
het rouwen voor mij en de kleuters
makkelijker te maken.
We bedanken de juf uit het grond
van ons hart voor het delen van haar
verhaal met ons. We hebben er veel
wijsheid op een liefdevolle manier
uit kunnen halen. Het is een
wijsheid die wij als toekomstige
kleuteronderwijzeressen meepakken
naar de toekomst toe.

Bijlage 9: interview op 19
december 2017 met huis van de
mens.
Huis van de mens
Op 19/12/2017 mochten wij langsgaan
bij ‘ huis van de mens ‘ die zich bevindt
in Aalst.
Voor meer info kan u terecht op hun
website. 1

Bestaan er rouwgroepen die specifiek
voor onderwijzers zijn?
Ik heb er eerlijk gezegd nog nooit iets
over gehoord. Je kan als leerkracht wel
op individuele plaatsen terecht, maar om
aan te sluiten bij een echte rouwgroep is
de afstand alweer groter. Er zijn
rouwgroepen waarbij mensen hun
partner zijn verloren,… En dat is een
ander aspect.

Wanneer wordt er een praatgroep
opgericht?
Dat is heel moeilijk om in te schatten.
Een praatgroep wordt opgericht als er
een bepaalde behoefte in de
maatschappij is. Als je contact hebt met
mensen die daar een voordeel aan
zouden hebben.
Een praatgroep moet ook altijd groeien.
Je kan vertrekken met drie deelnemers.
Het heeft veel tijd nodig om bekend te
worden. Het is een drempel voor veel
mensen dus tijd is het belangrijkste
aspect bij het oprichten van een
praatgroep.

“Het heeft veel tijd nodig om bekend te
worden.”
Hoe maken jullie de praatgroep dan
bekend? Hoe promoten jullie dit?
1

https://demens.nu/huisvandemens/huisvandeme
ns-aalst/

Sociale media is heel belangrijk. Het
wordt direct op facebook geplaats,
waarbij we vragen om het zoveel
mogelijk te delen.
Flyers en affiches gebruiken wij minder.
We kunnen wel een aantal affiches
maken die we kunnen ophangen in
scholen, maar de sociale media is de dag
van vandaag het forum om bekendheid
te verwerven.
Onze ervaring is dat facebook het
meeste bekendheid levert.

Hoe wordt een praatgroep gemaakt? Is
er een bepaalde structuur, opbouw?
Wat rouwen betreft, laten we dit graag
over aan de organisatie ‘ Missing you ‘.
Eerst gaan ze ervoor zorgen dat de
setting zeer veilig aanvoelt. Er staan
kaarsen op de tafel, er is een gezellige
en veilige sfeer, zodat mensen zich op
hun gemak voelen als ze willen praten.
Meestal beginnen ze ook met een
tekstje, of laten ze iemand een tekstje
voorlezen. Ze gaan ook altijd creatief te
werk. Zo maken ze iets tastbaar,…
Er zit wel altijd een vaste opbouw in.
Mensen die rouwen hebben dat ook
nodig, zodat ze herkenning hebben en
die veiligheid voelen.

“Een praatgroep wordt opgericht als er
een bepaalde behoefte in de
maatschappij is. “

Zitten de mensen in een bepaalde
positie? In een kring of gewoon aan een
tafel?
Hier zitten ze rond de tafel. Er staan
kaartjes op de tafel, koffie & koekjes
zodat er een bepaalde sfeer wordt
gecreëerd.

Is het de bedoeling dat iedereen aan de
tafel iets zegt?
Je hebt één iemand die de groep leidt. Je
kan ook met twee begeleiders werken,
maar dit hangt af van de groep.
Dan begin je de praatgroep aan de hand
van een tekstje of iets van de actualiteit.
Als je een rondje gaat houden, kan dit
een beklemmend gevoel geven. Wij laten
het meer over aan vrijblijvendheid.
Niemand is verplicht om iets te zeggen.
Diegene dat de groep leidt, heeft die een
bepaalde vorming gevolgd om een
praatgroep te leiden?
Bij de organisatie ‘ Missing you ‘ zijn het
mensen die ervaringsdeskundige zijn,
en die ook een cursus hebben gevolgd.
Maar je kan ook op een andere manier
een praatgroep leiden.
Je kan bv: mensen samen brengen en
meer leiden door het vorm te geven, en
daarna op de achtergrond verdwijnen
zodat de groep autonomer wordt. Dat is
wel heel moeilijk. Want je heb hierbij
een vaste groep nodig.
Of een begeleider ervaringsdeskundige
moet zijn, dat denk ik niet. Ik denk dat
je ook zo een groep kunt leiden zonder
dat je het ooit eens hebt meegemaakt.

De praatgroep valt plots stil. Wat moet
je dan doen? Volg je u buikgevoel?
Er bestaan werken waarin je
voorbeelden kan vinden om een gesprek
over rouwen te houden. Er zijn wel veel
voorbeelden voor kinderen. Naar
volwassen toe, weet ik niet hoe je
daarmee zou kunnen omgaan. Het is niet
evident om materiaal te verzamelen.

Hoeveel mensen mogen er meedoen aan
een praatgroep? Staat daar een
maximum op?
Dat staat niet vast. Per 1 begeleider kan
je best 8 deelnemers begeleiden. Als je
met 2 bent kan je tot 10 deelnemers

gaan.
Je hebt groepen die met meer zijn, maar
dat zijn dan groepen rond verslaving.
Rouwen vraagt meer die intimiteit dan
andere onderwerpen.

Is er een bepaalde dag om een
praatgroep te starten?
Iedereen heeft daar een andere voorkeur
voor. Dit ervaar je ook.
Je kan eerst proberen om te beginnen op
woensdagavond omdat dit een halve dag
is, maar sommige hebben dan liever om
van hun woensdag af te blijven.
Je voelt wel heel rap aan welke dag het
meeste voorkeur krijgt.

“Niemand is verplicht om iets te
zeggen.”

Hoeveel keer gaat een praatgroep door
in een week/ maand?
Meestal is dat maar 1 keer per maand.
Dat is ook haalbaar. 1 keer in de week is
te veel.
Hoe langer je de praatgroep uitstelt, hoe
meer de mensen het gaan vergeten.
Meestal sturen wij een uitnodiging naar
de deelnemers om hun in te schrijven,
zodat wij weten wie er allemaal komt.
We mogen er ook niet te streng in zijn
om toch de vrijheid te behouden.
Hoelang duurt zo een praatgroep?
Rouwen is vrij heftig onderwerp. Het
hangt ook af met hoeveel personen je
bent. Als je maar met 4 deelnemers bent
is 1.30uur ruim voldoende.
Als je tijdens de praatgroep iets aan het
maken bent en gaat heel goed, kan dit
tot 3 uur duren. Je voelt dit ook aan in
de groep.
Als je 2 uur rekent, zou ik zeker na 1 uur
een pauze houden. De deelnemers zijn
daarin ook vrij. Als ze eens naar toilet
willen gaan, mogen ze dat gewoon doen.

Als je voor de eerste keer start met de
praatgroep, zou ik het wel op voorhand
eens zeggen wanneer het pauze zal zijn.
Er hangt altijd wel onwennigheid die we
graag willen verminderen. Maak als
begeleider duidelijk dat je zelf open en
eerlijk zal zijn.

Stel dat er iemand contact opneemt met
ons om deel te nemen aan onze
praatgroep. Maar die persoon heeft geen
kleuter verloren. Wat moeten we dan

“Wij gaan er altijd van uit dat rouwen
normaal is.”

Heeft u buiten de praatgroep nog contact
met de deelnemers?
Ja, als wij bij een bepaald persoon
voelen dat het toch heel delicaat ligt,
dan stellen wij voor dat ze altijd welkom
zijn voor een individueel gesprek.
Wij willen er graag voor de mensen zijn.
Wij gaan er altijd van uit dat rouwen
normaal is. Heel zelden zou je dan
geconfronteerd worden met mensen die
er ziek van kunnen worden, die niet
meer kunnen functioneren in de
maatschappij,…
Die gaan we dan voorzichtig doorwijzen
naar professionele hulp.

We bedanken het huis van de mens
uit het grond van ons hart voor het
delen van hun informatie met ons.
We hebben er veel wijsheid op een
liefdevolle manier uit kunnen halen.
Het is een wijsheid die wij als
toekomstige
kleuteronderwijzeressen meepakken
naar de toekomst toe zodat wij later
een verschil kunnen maken bij het
rouwproces.

doen?
Dat is moeilijk. Het is iets wat je goed
moet weten voor je aan een praatgroep
begint. Omwille van de gevoeligheid zou
ik me echt focussen op leerkrachten die
een verlies hebben meegemaakt.
Mensen die geïnteresseerd zijn moet je
dan goed inlichten. Je vertelt dat het
alleen voor leerkrachten is die met een
verlies zijn geconfronteerd, maar dat je
wel met hun een gesprek kan voeren om
eventueel informatie te geven zodat ze
hun toch niet buiten gesloten voelen.

Bijlage 10 : interview op 21
maart 2018 te Odisee Aalst –
docente van de campus DirkMartens te Odisee Aalst.
In dit interview heb ik de kans
gekregen om een docente te
interviewen. De docente is actief
aanwezig op Odisee te Aalst. Het is
een docente die veel afweet van
rouwen en zich hierin heeft verdiept.
We gaan het in onze bachelor proef
hebben over rouwen door de ogen van
de kleuteronderwijzer. Sarah legt uit wat
deze inhoudt en wat we ermee bedoelen.
Ze legt de klemtoon op de verschillen
tussen de les rouwen die we hebben
gehad en de invalshoek van de bachelor
proef. Ook toont ze aan dat ze er enorm
voor heeft moeten vechten samen met
haar mede-studente om de
bachelorproef onderwerp te krijgen. Na
de uitleg en de inleiding volgen de
vragen over de module zorgzame school.
We hebben een paar vragen in verband
met de module zorgzame school.
Hoeveel inzicht heeft u met alles wat
zorgzameschool te maken heeft/te
maken had? Was u vroeger een
coördinator hiervan? Dit werd er ons
gezegd geweest.
Alvorens ik het daar over heb wil ik even
zeggen dat ik denk dat er al veel
eindwerken zijn gemaakt rond rouwen,
maar ik denk dat er echt nood aan is.
Natuurlijk is niet elk eindwerk goed rond
rouwen. Dus ik vind het heel goed dat
jullie dat onderwerp hebben gekozen.
Neen ik ben geen coördinator over de
module zorgzame school. Wel heb ik
mezelf verdiept in het onderwerp
rouwen. Er werd hier vroeger geen
aandacht aan besteed en ik vind dat dit
niet kan. Zowel als kleuteronderwijzer
als lagere schoolonderwijzer, komen ze
in contact met verdriet. In elke klas zit
er een leerling met een verdriet. Vandaar

is men vraag gestart of ik binnen in de
module zorg iets aan kan
doen/veranderen. Ik wou erover
vertellen. Veel mensen hebben er nood
aan.
Is de module zorgzame school altijd al
geweest op onze hogeschool?
Sinds dat ik gestart ben op deze school,
heb ik gezegd dat ik iets wou doen rond
dat onderwerp. Dus dat is al een tijdje.
De module zorg zelf bestaat al sinds dat
de modules er allemaal zijn gekomen. Ik
heb wel opgemerkt dat er op veel
scholen er nog geen aandacht aan
besteed wordt. Veel jonge startende
leerkrachten komen naar mij met de
vraag of ik hun ermee wil helpen en hun
er iets over wil leren omdat ze er niks of
amper iets over hebben gezien. Ikzelf
heb me verdiept in de rouwkoffers omdat
er te weinig vraag naar is. Mensen
beseffen meer en meer dat het in onze
maatschappij is en het een noodzaak is.
Ik ben ervan overtuigd dat in de module
zelf dit aspect zeker uitgebreider mag
komen. Ik vind het belangrijk dat
studenten worden opgeleid om hiermee
te kunnen omgaan op een goede manier.
Heeft u tips voor ons als startende
leerkrachten? Hoe we best zo een
situaties kunnen aanpakken?
Zoek zeker een bepaalde manier hoe je
zelf rouwen aankan en hoe je er zelf
over kan praten en kan verwerken. Weet
ook dat het belangrijk is om er als
leerkracht nooit alleen voor te staan in
de klas of in je omgeving. Het is
belangrijk om een maatje in je team te
hebben die je die ondersteuning geeft
die je nodig hebt. Ook is het belangrijk
om zelf professional te blijven.
Empathisch zijn is zeer belangrijk, maar
empathisch zijn en meeleven is niet “u
gevoelens worden mijn gevoelens”. Als
jij als leerkracht breekt, dan kunnen
kinderen niet meer bij u terecht.

De leerkrachten die we hebben
geïnterviewd en die een draaiboek
hadden waren er meer op voorbereid,
dan anderen die er geen hadden. Ze
wisten welke stappen ze ergens moesten
zetten. Ze hadden een hou vast. Wat
vindt u ervan?
Het is heel belangrijk dat scholen een
draaiboek hebben. Dit gaat ook over de
visie van de school. Bijvoorbeeld: Als
leerkracht moet je slecht nieuws brengen
in de klas. Een overlijden van een
mama. Als ik zie dat een leerkracht dit
niet aankan, dan zou er een zorg juf
/meester er moeten zijn die dit mee gaat
dragen. Het hangt natuurlijk af van je
directie of deze het belangrijk vindt en
dit de visie is van de school. Ook is het
belangrijk te weten dat een draaiboek
niet iets is dat je gaat kopiëren en in een
kast gaat leggen. Er moet in een team
hierrond gewerkt worden. Er zijn nu wel
meer en meer scholen die dit op hun
kalender nemen en er aan willen werken
in de volgende schooljaren. Een
draaiboek is ook een manier van tonen
aan de leerkrachten dat ze er nooit
alleen voor staan.
Er zijn leerkrachten die het vreselijk
hebben meegemaakt. Ze hebben geen
hulp gekregen van hun school uit. Sarah
vertelt over een interview dat ze samen
met Kimberly heeft afgelegd en hoe
slecht de kleuteronderwijzeres het heeft
gehad.
Het is vreselijk. Dit zou niet mogen en
zeker niet in zo een situatie. Het is
verwonderlijk dat er niet meer aan
gedaan werd. Je haalt ook een belangrijk
punt in je verhaal, is dat er veel
onwetendheid is bij de leerkrachten.
Daar moeten we zeker op inzetten door
vormingen te geven, door een studie dag
te organiseren. Het is belangrijk dat men
weet dat rouwen niet stopt. Rouwen gaat
gepaard met liefde. Men stopt niet met
rouwen omdat we die persoon graag
ziet. De meeste mensen weten niet hoe

ze ermee moeten omgaan of weten niet
hoe mensen rouwen. Ze denken dat ze
een last zijn. Dit heb ik vaak gemerkt.

“Soms kan je heel meelevend zijn en
dat kan kruipen tot onder je kleren.
Het is belangrijk om aan jezelf te
zeggen dat je meeleeft, maar dat je
het niet mag toelaten.”
Ik wil je zeker het volgende meegeven;
Heb voldoende aandacht aan wat je
energie geeft. Voor schoonheid, voor
kunst, voor natuur, … . Op scholen zou
er hier ook meer aandacht aan besteed
moeten worden. Soms is het nodig om
even “de boeken” toe te doen en je te
gaan focussen op iets anders. Even iets
anders doen en je gedachten op 0
zetten. Kinderen doen deze handeling.
Als ze vinden dat het even genoeg is
geweest gaan ze bijvoorbeeld tikkertje
gaan spelen. We zouden een stukje zo
een handeling moeten overpakken.
Sarah legt uit dat ze een rouwkoffer
hebben gemaakt en het principe ervan.
Ze legt de naam uit, de
persoonlijkheden,…. . Ook welk materiaal
er te vinden is in welk deeltje. Het
deeltje van share your story komt enorm
aanbod. Sarah legt uit dat ze onderzocht
heeft of er praatgroepen voor
leerkrachten bestaan en is tot de
conclusie gekomen dat deze er niet zijn.
Graag wilt Sarah zo een praatgroep later
creëren en vertelt de voordelen en de
nadelen ervan. Dit is alles wat we willen
creëren dit schooljaar en waar ik de
volgende jaren mee verder wil gaan. Wat
denkt u hierover?
Ik wil zeker een kritische opmerking
geven en dat is dat als je een praatgroep
wilt begeleiden je zeker een opleiding
hiervoor gaat moeten volgen. Je hebt
aandacht voor de mensen die op hun
manier willen rouwen. We kunnen twee
grote types weergeven bij rouwen.

Mensen die verliesgericht bezig zijn die
willen praten en erover schrijven,…. .
Ook heb je mensen die herstelgericht
bezig zijn. Dat is vooral mensen die iets
willen doen, iets willen creëren. Dat zijn
de twee grote groepen. Voor sommige
mensen kan een praatgroep helpen. Dat
is namelijk verlies gericht werken, maar
dat helpt natuurlijk niet voor iedereen.
Voor sommige mensen is een praatgroep
zelfs een belemmering in hun
verwerkingsproces omdat telkens weer
het trauma naar boven komt. Ik versta
het zeker in de zin dat het zinvol kan zijn
dat leerkrachten in de zelfde situatie
zitten eens samen worden gebracht.
Ik zou het eerder doen via een studiedag
bijvoorbeeld. Waarin dat je de kans geeft
tot ontmoeting en ook workshops zou
aanreiken voor deze onderwijzers.
Bijvoorbeeld informatie over hoe je
ermee kan omgaan en hoe je aan
zelfzorg kan gaan doen. Zelfzorg is van
zeer groot belang! Soms kan je heel
meelevend zijn en dat kan kruipen onder
je kleren. Het is belangrijk om aan jezelf
te zeggen dat je meeleeft, maar dat je
het niet mag toelaten.
Ik denk dat het echt wel zinvol kan zijn
voor mensen voor en bepaalde periode.
Ik vraag me wel ook af of je het zou
onderdelen voor leerkrachten in die
situatie. Dat het een vakje apart zou
worden.
Ikzelf ben geen fan van praatgroepen.
Het werkt niet voor iedereen en je moet
goed opletten wie zo een praatgroep
begeleid. Het is soms zinvoller om met
een psycholoog te gaan en er daar over
te praten dan alles in een praatgroep te
gaan vertellen. Mensen die zo een
praatgroep lijden zijn
ervaringsdeskundigen. Ze zullen het zeer
goed doen, maar het brengt zeer veel
met zich mee. Het kan veel te weeg
brengen en dan … ?

Bijlage 11 : documenten van “My little box ( to share ) “

Boekje van “share your story”

Share your story

Share your story (with me)

Praten over welke vorm van verlies vraagt veel moed. Als je naar dit stukje van “My
little box (to share)” hebt gegrepen ben jij vast iemand dat nood heeft om over je
problemen en verlies te praten. Het kan ook zijn dat je juist nieuwsgierig bent naar
deze vorm van verwerking. Waarom je ook maar naar dit deel hebt gegrepen, wil ik je
van harte welkom heten. Ik ga je proberen op weg te helpen naar verschillende
manieren om erover te praten. Het is zeker en vast geen gemakkelijk weg. Tot de
dag van vandaag heb ik er zelf ook moeilijkheden mee.
Voor je aan de slag kan gaan, of de beslissing kan nemen om te gaan praten, moet
je eerst en vooral weten wat dit inhoudt. Hieronder gaan we proberen om het je zo
uitgebreid mogelijk te vertellen zodat je de juiste keuze kan maken en genoeg
basispakket bezit.
Er zijn verschillende mogelijkheden om over je problemen te praten. Je kan
bijvoorbeeld beroep gaan doen op een psycholoog die hierin gespecialiseerd is. Ook
kan je beroep doen bij praatgroepen over rouwen. Dit is wat we allesinds ook
dachten. Helaas zijn we te weten gekomen dat er geen praatgroepen bestaan
speciaal voor onderwijzers die een kleuter/leerling verloren zijn in de klas. Meer over
dit deel van het onderwerp vind je hieronder.
Ik ga je wat wegwijs helpen door het opzoekingswerk dat ik al voor je heb geleverd.
Ik ben opzoek gegaan naar psychologen die je zou kunnen helpen. Deze bevinden
zich hieronder. Bij hun kan je terecht om over je problemen te praten. Natuurlijk zijn
er nog een hele boel. Zoek zeker op het internet of op de gegeven sites naar een
hulpbron die je kan helpen in je buurt. Hieronder vind je ook een lijst van internet
bronnen die je kan gaan raadplegen.

Waarom zou je kiezen om erover te praten ( bij een psycholoog )? .
Praten. Wat is nu “praten”? Waarom zou je over je problemen willen praten? Bij wie
kan je allemaal terecht? Waar kan je terecht? Verschillende vragen kunnen door je
heen spoken bij dit onderdeel.
Wanneer je gaat praten over je verlies, welke vorm deze ook maar inhoudt, kan het
je helpen en steun geven in die (rouw)periode. Het is niet altijd even makkelijk om te
praten. Praten over je pijn en/of je verlies kan je ook gaan “leren”. Erover leren, kan
alleen maar voordelen brengen in je leven. Het maakt je opener naar anderen toe,
geeft je adem wanneer je er nood aan hebt, je draagt niet alles zelfstandig meer op
je schouders, … . Leren om te praten doe je niet “zomaar”. Het vraagt veel energie
van je en veel tijd. Ook kan je door een paar stappen te ondernemen deze
makkelijker gaan leren.
Als eerste kan je je gevoelens gaan leren ontdekken. Vaak hebben we verschillende
gemengde gevoelens bij heel wat situaties. We weten niet echt de welke naar boven
komen. Wanneer je je gevoelens wilt gaan ontdekken kan je dit doen door te gaan
schrijven. Je kan gaan schrijven wat je voelt, waarmee je zit, wat je zou willen
zeggen , …. . Wanneer je dit regelmatig gaat doen ga je het ook gewoon worden om
je gevoelens te formuleren. Al je deze leert formuleren op papier gaat dit ook
makkelijker zijn om aan anderen mee te delen. Je gaat misschien de eerste keren
niet spontaner kunnen praten, maar je kan het al eens voorlezen en de brug kleiner
maken tot je uiteindelijk doel.
Ten tweede is zelfvertrouwen zeer belangrijk. Wanneer je je goed en “sterk” voelt, zal je ook
makkelijker je gevoelens meedelen aan anderen. Mensen die kampen met een laag
zelfvertrouwen zullen zeer onzeker zijn over zichzelf en hun eigen gevoelens. Ze zullen niet
weten hoe je ermee moet omgaan en of het de juiste manier is. Wanneer je een sterk
zelfvertrouwen hebt ga je je meer en makkelijker bloot gaan openstellen ten opzichte van
anderen. Je kan heel wat boeken en lezingen vinden over zelfvertrouwen en hoe je hieraan
kan werken. Werk aan je zelfvertrouwen voor een makkelijkere communicatie.
Ten derde is het belangrijk dat je gaat praten met een persoon die je echt kan vertrouwen en
waar je geen twijfels over hebt. Deze persoon kan je partner, moeder, zus, vriend, …. zijn.
Het kan ook goed zijn dat deze je psycholoog wordt, of de mensen van je praatgroep.
Wanneer je iemand echt vertrouwt heb je er een bepaalde band mee opgebouwd. Realiseer
je goed dat een band opbouwen met iemand niet vanzelf gaat en even tijd nodig heeft. Het
kan ook goed zijn dat je stap voor stap elementen van jezelf gaat vrijgeven.

Praatgroepen en hun hulp
Voor je de beslissing kan nemen of een praatgroep iets voor u is, moet je alvorens
weten wat deze is en ook inhoudt.
Een praatgroep is een groep van mensen die hun verhaal met de anderen willen
delen. In deze groep zitten er mensen die iets gelijkaardigs hebben meegemaakt en
ook een externe of meerdere. Deze lijden de praatgroep in goede banen en zorgen
ervoor dat alles goed verloopt in het mate van het mogelijke. Praatgroepen heb je in
alle mogelijke soorten. Je hebt praatgroepen voor mensen die willen stoppen met
alcoholgebruik, net als praatgroepen voor jonge startende alleenstaande mama’s.
Deze zijn heel divers.
Er bestaan heel wat praatgroepen over het thema “rouwen”. Rouwen is ook zeer
divers en brengt heel wat met zich mee. Je hebt groepen voor rouwende ouders,
jongeren die hun ouders zijn verloren, (jong)volwassenen die hun partner kwijt zijn
,… noem maar op.
In onze huidige maatschappij (2017-2018) bestaan er geen praatgroepen voor
rouwende leerkrachten die een leerling/kind zijn verloren in de klas. Het is praktisch
onmogelijk dat deze rouwende leerkrachten deelnemen aan praatgroepen van
rouwende ouders. De pijn is niet te vergelijken en mag ook niet vergeleken worden.
Er is veel kans dat als onderwijzers deelnemen aan zo een praatgroep ze “raar”
bekennen gaan worden en ze zich niet goed gaan voelen. Ouders kunnen de pijn
niet begrijpen van de leerkrachten en andersom.
Om deze pijn in onze maatschappij / ons onderwijs te gaan scheiden wouden we een
praatgroep gaan creëren. Helaas hebben we zeer weinig tijd gehad in onze opleiding
om deze ook werkelijk te gaan organiseren. We wouden voor u, voor jullie
leerkrachten een veilige omgeving gaan creëren waar jullie je verhaal konden gaan
doen in een omgeving waar anderen dezelfde situaties hebben meegemaakt. Dan
konden jullie tips en ervaringen met elkaar gaan delen. Weten hoe het over x aantal
jaren gaat, hoe je ermee moet omgaan, wat je zeker niet en wel mag/moet doen, … .
Vandaar dat het deeltje “share your story” is ontstaan.
Omdat we geen echte praatgroep hebben kunnen creëren vinden jullie in onze
bachelorproef die hierbij zit een deel over onze fictieve praatgroep. Aan de hand van
een interview en besprekingen met Huis Van De Mens in Aalst en door literatuur te
raadplegen hebben we een fictieve praatgroep kunnen creëren. Daar kunnen jullie al
een blik hebben van hoe het er aantoe gaat / zou gaan. Je kan in dit deeltje van “My
little box (to share)” je bevindingen achterlaten over dit idee.
Later, wil ik hiermee verder gaan en praatgroepen leven inblazen om onderwijzers op
een goede en warme manier te gaan ondersteunen. Wie weet kan ik je later met
open armen mogen ontvangen ?

Lijst van psychologen die je helpen bij rouwverwerking volgens provincies

VLAAMS GEWEST
ANTWERPEN

Inge Van Camp
Familiestraat 38
2000 Antwerpen
Antwerpen
http://www.therapiecentrumagora.be
http://www.ingevancamp.be

Sarah Middelbos
Oostenstraat 26
2000 Antwerpen
Antwerpen
http://www.centrumoost.be

LIMBURG

Tine Schellekens
Grotestraat 6
3850 Nieuwerkerken (Limb.)
Limburg
http://www.psychodroom.be

OOST-VLAANDEREN
Buytaert Els

Wallestraat 55, 9700 Oudenaarde
http://www.psykits.be
0476 28 93 42
els@psykits.be

Judith Stoop

Eikeldreef 2, 9830 Sint-Martens-Latem
http://www.depraktijk.tv
0477 18 18 44
info@depraktijk.tv

VLAAMS-BRABANT

Virginie De Vos
Praktijkadres:
Schoonzichtlaan 10 - 3020 Herent
virginie.devos@gmail.com

T +32 497 32 28 25
https://www.virginie-devos.be

WEST-VLAANDEREN

Dias Alves Sandra
Sint-Sebastiaanslaan 5A-APP12/4, 8500 Kortrijk
http://www.psycholoog.be/sandra.dias.alves
0495 12 12 20
geest@telenet.be

Barbe Ilse
Brouwerijstraat 34, 8790 Waregem
http://www.ilsebarbe.be
056 61 72 84
info@ilsebarbe.be

WAALS GEWEST

HENEGOUWEN

De Vreught Anne
Boulevard du Nord 15, 6140 Fontaine-l'Evêque
http://www.retrouversonnord.be
0477 53 71 97
anne.de.vreught@skynet.be

LUIK

Tuur Van Hove
Rue de Linsmeau 8
4287 Racour
Luik
http://www.puur-na-tuur.be
https://www.facebook.com/puurnatuur.be
http://www.deondersteuning.be

Carolien Stikker
rue de wixhou 21
4600 Visé
Luik
04 71 33 01 44
http://www.cstikker.com

LUXEMBURG

Tetyana Ochkur
+352 621 752 889
tochkur@gmail.com

85D, route de Thionville L-2611 Luxembourg

Sochacz Monika
Rue Octave Philippot 41, 4570 Marchin
0485 37 29 09
monika.sochacz@gmail.com

NAMEN

Callens V
Chaussée de Nivelles 279A, 5020 Temploux (Namen)
http://veroniquecallens.blog4ever.com
0473 36 98 85
veroniquecallens@hotmail.be
WAALS-BRABANT

Magotteaux Adriane
Avenue d'Argenteuil 16, 1410 Waterloo
http://www.deroulerlefil.com
02 354 39 69
ariane.magotteaux@skynet.be

Vanderlinen Sofie

Koedaalstraat 17A, 1560 Hoeilaart
http://psycholooghoeilaart.jimdo.com
0472 36 99 73
sofievdl@hotmail.com

Lijst van sites waar je psychologen op kan vinden die je kunnen helpen bij rouwverlies

http://www.psybel.be
Een site waar je heel wat vragen op kan vinden in verband met verlies en waar je zeer snel
in contact kan komen met psychologen die je kunnen helpen

https://www.vind-een-psycholoog.be/
Op deze site kan je via een makkelijke zoekbalk opzoek gaan naar een psychologe bij jouw
in de buurt. Misschien zijn de psychologen die wij hebben opgelijst te ver voor je en zoek je
iemand in de buurt.Dan is deze site een handig hulpmiddel.

Ook kan je beroep doen op de goudengids. Daar vind je heel snel een psycholoog voor
verschillende zaken.
https://www.goudengids.be/

http://www.therapeut-zoeken.be/
Per regio kan je hier opzoek gaan naar verschillende psychologen die je kunnen helpen om
met je verlies om te gaan.

Wat ik graag wil delen met de anderen …

Het kan even goed zijn dat je zelf beroep hebt gedaan op externe hulp om je te
begeleiden en te helpen in je rouwproces. Hieronder kan je aan andere onderwijzers
laten meedelen waar en bij wie je hulp bent gaan zoeken. Jij kan misschien de “rede”
zijn dat je collega geholpen gaat / kan worden in een warme omgeving. Vergeet zeker
niet de naam en alle nodige contact gegevens te vermelden. Je kan erbij ook noteren
wat je zo goed vond aan deze persoon, tips meegeven, … . Je bent hierin vrij. Hou
gewoon in je achterhoofd : “Wat zou ik erover willen weten / lezen om de stap te zetten
om ernaar toe te gaan en welke gegevens heb ik zeker nodig?”

Deel vanaf hier je verhaal …

Mijn mening over de praatgroep …

Laat hier in dit deeltje je mening achter over de fictieve praatgroep die we hebben opgesteld.
Het is de bedoeling dat deze praatgroep ook werkelijk leven gaat krijgen binnen een paar jaar.
Om deze zo goed mogelijk te laten verlopen en er kwaliteit uit te halen willen we zoveel
mogelijk feedback. Pen hieronder je feedback neer. Vertel ons wat je verwacht, wat je zeker
wilt zien, wat er niet mag ontbreken, wat we fout hebben aangepakt en vooral of het je zou
helpen of niet. We luisteren graag naar jullie. Alleen zo kunnen we tot een kwaliteitsvolle
praatgroep komen.

Deel vanaf hier je mening met ons ….

Boekje van “write your story”

WRITE

YOUR

STORY

Share your story with someone.
You never know how one sentence of your life story
could inspire someone to rewrite their own.
~Demi Lovato

Ik ben blij dat ik je welkom mag heten in dit deel van de box. Hou je van schrijven en
neerpennen wat je voelt ? Ben je gewoon curieus hoe dit ineen zit ? Wel, dan heet ik je van
harte welkom in dit deel van “My little box (to share).” In dit deel leggen we vooral de nadruk
op het woord (to share). Nu kom jij te weten wat dit woord eigenlijk betekent.
Hier in dit dagboek mag jij neerpennen wat je ook maar wenst. Je mag je frustraties uiten,
net als je verdriet. Je kiest ervoor wat jij wilt delen. Zoals je op de volgende pagina’s kan zien
hebben er leerkrachten voor je er ook iets in neergepend. Het kan even goed zijn dat jij de
eerste bent die aan dit verhaal gaat beginnen. Je zal vanzelf merken dat er veel
gelijkenissen zijn met je verhaal, net als veel verschillen. Wie weet besef je dat je een
bofkont bent omdat je eigelijk omringd bent door talloze mensen die je willen helpen, net als
je schoolgemeenschap. Terwijl een andere leerkracht alleen kampt met zijn/haar verdriet.

Het kan ook zijn dat jij de eer hebt om er als eerste iet in te schrijven. Jij bent meester over
dit dagboek. Je beslist zelf wat je met de andere leerkrachten wilt delen en op welke
manier.Wil je dit anoniem doen ? Of wil je je gegevens laten ? Alles is vrijblijvend te kiezen.
Het is voor ons de bedoeling dat jij je beter voelt na het neerpennen van je verhaal. Ook zou
het fantastisch zijn moest je met andere leerkrachten je ervaringen willen delen en hun tips
geven hoe ze het misschien moeten aanpakken. Je kan er ook in kwijt geraken wie je door
deze beproevingen heeft geholpen en welke manier. Als je geholpen bent geweest door
professionele mensen zoals een psycholoog of bijvoorbeeld iemand van slachtofferhulp en je
raad deze persoon aan mag je zeker de contact gegevens achterlaten.
-Onthou dat je geen schrijver moet zijn om je verhaal te delen met anderen.

Boekje van “write your story”

WALK YOUR
STORY

Walk your story
Ik mag je verwelkomen in het “natuurlijk” deel van deze box. Neem diep adem en
ontdek mee.
Iedereen heeft een eigen manier om rouwen makkelijker te maken. Ben jij iemand
dat naar buiten moet gaan om eens te wandelen of te lopen? Kan de natuur je rustig
maken en rouwen een plaats geven? Heb je nood aan frisse lucht en de mooie
natuur te zien met je fiets? Dan zit je in het juiste gedeelte van onze box.
Het is bewezen dat de natuur een bepaalde rust geeft over jezelf. Daarom hebben
wij in dit gedeelte de mooiste plekjes in België opgezocht en opgenoemd per
provincie. Per provincie vind je twee wandel, loop en fietsroutes waar je zeker en
vast rust vindt.
In dit gedeelte vind je ook een MP3 speler die boordevol zit met muziek per genre.
De verschillende genres zijn:

- Pop muziek
- Klassieke muziek
- R&B muziek
- Jazz
- Rustgevende muziek
- Stijlperiode: kerstmuziek

Ook vind je in dit deeltje verschillende materialen. Er is een fotocamera aanwezig om
prachtige foto’s te maken van de natuur of andere dingen. Als je een echte avonturier
bent is er ook een Compass aanwezig zodat je zeker de weg niet kwijt geraak.
Er is ook een zak met nootjes beschikbaar om de spieren nog wat extra kracht te
geven tijdens het wandelen, lopen of fietsen.
Geniet ervan!
•

•

Raadpleeg zeker de site van natuurpunt om verder nodige informatie te vinden
zoals:
- Zijn dieren toegelaten?
- Bereikbaarheid rolstoel patiënten
- Eten en drinken
- Speelnatuur
- Toegankelijk voor kinderwagens
- Vogelkijkhut
- … www.natuurpunt.be

Vlaams - Brabant

•

Mechels Rivierengebied
Mechels Broek  Barebeekvallei  Mispeldonk
❖ 5 wandelroutes
2 fietroutes

•

Het Vinne
Sint-Truiden  Zoutleeuw
❖ 5 wandelroutes
3 fietsroutes

Oost - Vlaanderen

•

Honegem
Aalst  Erpe-Mere  Lede
❖ 2 wandelroutes

•

Bourgoyen-Ossemeersen
Gent
❖ 3 wandelroutes
1 fietsroute

West - Vlaanderen

•

Uitkerkse Polder ( kuststreek )
Blankenberge  De Haan  Zuienkerke
❖ 4 wandelroutes
2 fietsroutes

•

De Blankaart
Diksmuide  Houthulst
❖ 1 wandelroute
2 fietsroutes

Antwerpen

•

Buitengoor - De Maat - Den Die
Mol  Dessel
❖ 5 wandelroutes

•

Bospolder
Antwerpen
❖ 1 wandelroute

Limburg

•

Natuurgebied Kiewit
Hasselt
❖ 4 wandelroutes
1 fietsroute

•

Averbode Bos en Heide
Averbode  Laakdal  Tessenderlo
❖ 3 wandelroutes
3 fietsroutes

Ik ben er zeker van dat jij nog plekken kent waar je tot rust kan komen en jezelf weer
kan vullen met energie. Deel deze plek met anderen zodat ze eindelijk dankzij jouw
een plek hebben waar ze zich goed voelen. Een plek waar ze al hun emoties de vrije
loop laten gaan. Je kan dit hier allemaal achterlaten. Noteer zeker het adres en wat
deze plek juist zo speciaal maakt.
Dit wil ik met de anderen delen …

Boekje van “create your story”

Create

Your

Story

Bedenken en creëren op de meest creatieve manier …

Ik mag je welkom heten in dit deeltje van “My little box (to share)”. Een deel waar
creativiteit, fantasie en handigheid van te pas komt. In dit deeltje ga je heel wat
knutselactiviteiten terug vinden waarmee jij aan de slag kan gaan. De bedoeling is
dat jij je emoties kan laten uiten door je knutselwerken. Het zijn werkjes die je kunnen
helpen bij je rouwproces. De werkjes kunnen gaan van kaarshouders, naar foto
kaders die je kan gebruiken in de klas. Je kan de kaarsen gebruiken bij
bezinningsmomentjes en de foto kaders om er een foto in te steken van de overleden
kleuter. Zo heb je er zelf een persoonlijke tint aan gegeven.
We lijsten hier een paar ideetjes uit , samen met een paar interessante sites die je
kan bekijken. Ook heb je de mogelijkheid om zelf een paar ideetjes te gaan delen
met de andere kleuteronderwijzer(s) die gebruik gaan maken van deze box. Wanneer
we allemaal gaan samenwerken en samen delen , komen we verder dan het alleen
te doen en aan te pakken.
Knutselen, creëren, heeft een therapeutische waarde. Je bent geconcentreerd bezig
en verdwaalt even in andere zaken dan je gedachten.

Knutselen met recuperatiemateriaal
Kaarshouders
Deze kaarshouder is niet zo moeilijk om te maken. Je kan als eerste de wandelroutes
van “Walk your story” gaan gebruiken om al het hout te gaan verzamelen dat je nodig
hebt. Ga opzoek naar zo fijn mogelijke takken. Deze breek je dan in de lengte die je
nodig hebt. Met een lijmpistool bevestig je ze op een glasbokaal, glazenpotje, … .
Het is een heel simpel, rustgevende knutselwerkje dat je kan maken. Deze kan je
dan gebruiken tijdens bezinningsmomenten in de klas of je kan deze leggen naast de
foto van de overleden kleuter (in de klas).
Extra:
Het is een knutselwerkje dat je voor jezelf kan maken, maar dat je ok gerust met de
kleuters kan doen in de klas.
Materiaal :
•
•
•
•

Glazen potje/ glazen bokaal
Fijn hout
Lijmpistool
(Geur)kaars

Fotokaders
Net als bij het vorig werkje kan je hier met takken weer eens aan de slag gaan. Je
hebt hiervoor 4 takken nodig. Deze ga je snijden in de lengte die je nodig hebt. Dit
zal gaan afhangen van de grote van de foto waarmee je wilt werken. Je gaat dan de
takken aan elkaar gaan vastbinden. Hierbij kan je gebruik gaan maken van
verschillende koordjes. Bovenaan kan je nog een koordje hangen zodat je deze dan
later omhoog kan hangen.
Materiaal:
•
•
•
•
•

Takken
Koordjes in verschillende kleuren
Foto van de overleden kleuter
Schaar
Versiering indien nodig
(bloementjes, vlinders, lieveheersbeestjes)

Variatie :
Je kan ook aan de slag gaan met kiezelsteentjes of mozaïek. Net als met houten
kleine boomschijven en verschillende soorten knopen.

Eigen creatie
Het is best mogelijk dat jij je wilt uitdrukken door iets te maken, iets te boetseren, iets
te…, maar dat je hiervan geen “bruikbaar” werkstuk wilt maken. Dit kan natuurlijk
ook. Soms wil je gewoon van alles bij elkaar plakken, van alles boetseren dat
eigenlijk geen structuur heeft. Leef je uit, gebruik wat je nodig hebt en verwerk je
gevoelens hierin. Er is maar één regel, doe wat je wilt.
Materiaal (dat je kan gebruiken)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

klei
zanddeeg
kosteloos materiaal
verf
lijm
karton
schaar
spijkers
….

Variatie :
Dit kan je even goed met de klas aanpakken. Je kan verschillende spulleren
neerleggen en hechtingsmaterialen voorzien en ze gewoon laten doen. De opdracht
kan als volgt zijn : maak iets voor … . Bij de ene kleuter zal dit al makkelijker
verlopen dan bij de anderen. Zet je er ook bij en verwerk je gevoelens ook op dat
moment. Niks is zo beter als met je kleuters delen hoe jij je voelt. Voor hun is dit ook
een manier om sneller hun gevoelens te uiten als ze zien dat hun klasjuf dit ook doet.

Knutselen door te schilderen
Schilderen
Sommigen zeggen dat schilderen een therapie vorm is. Door te schilderen gaan we
onze gevoelens kunnen uiten. Dit kan zeker van pas komen bij mensen die
moeilijkheden hebben om te praten of op een andere manier hun gevoelens niet
kunnen uiten. Schilderen is een soort alternatieve en natuurlijke therapie. Door te
schilderen kunnen verlegen mensen hun creativiteit de vrije loop laten gaan en zo
hun pijn gaan uiten. Deze vorm van therapie brengt een paar voordelen met zich
mee zoals :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zorgt voor een verbeterde communicatie
Verhoogd gevoel van eigenwaarde
Verbeterde motoriek
Gezonde hersenen
Concentratie
Emotionele intelligentie

Wat voor deze invalshoek interessant is de verbeterde communicatie, emotionele
intelligentie en concentratie.
Als we ons gaan concentreren gaan we de taak krijgen om de omgeving even te
gaan vergeten en ons te laten meeslepen. Doordat men gaat schilderen gaat men
ook gaan ontspannen. Dat gaat ten goede doen aan de emotionele intelligentie. Het
gaat ons helpen om ons hoofd en hart in balans te brengen. De schilderijen kunenn
een brug vormen tussen u en de persoon waarmee je wilt praten en waarmee je
hierover wilt communiceren. Het kan alleen maar ten goede doen aan de
communicatie en deze gaan verbeteren.
Dit is een hele interessante site om te gaan bezoeken over schilderen en schilderijen:
https://verkenjegeest.com/schilderen-creatieve-therapie/ . Hieruit hebben we ook
onze informatie gehaald over schilderen en de therapie erachter.
Neem een blad papier, een doek, karton, penselen en verf. Laat je gaan en schilder
wat je voelt. Er is geen juiste of foute schilderij. Het is wat het is en wat het moet zijn.
Je kan dit altijd verder trekken naar je kleuterklas en deze therapie vorm gebruiken
voor de kleuters en jij. Misschien kan je samen een groot schilderij maken ?
Materiaal
•
•
•
•
•
•

groot papier
karton
schilderdoek
stoffendoek
penselen
verf

•
•
•

potjes
water
doekjes

Variatie:
•
•

met de school een groot schilderij maken
met de klas een groot schilderij maken

“Het gaat er niet om dat we het leven schilderen, het gaat erom dat je je
schilderij tot leven brengt.”
-Paul Cézanne-

We breien uit
Breinen van poppetjes en anderen
Voor deze engeltjes te maken heb ik een gratis patroon gevonden die je hierbij kan
helpen. Ook kan dit gewoon een ideetje zijn om zelf je eigen engeltjes te gaan
breien.

Kerstengeltjes gemaakt door AmigurumiBB’s Blog

Gratis patroon op : https://amigurumibb.files.wordpress.com/2013/04/angel.pdf

Je kan ook verschillende brei groepen terug vinden in de meeste gemeentes. In een geweldige en
gezellige sfeer leer je zo alle technieken. Het kan net die vorm van rust, ontspanning en therapie zijn
dat je zoekt. Zo een groepen heten meestal “breicafé”. Ervaren breiers of beginnelingen kunnen
aansluiten. Deze zijn ook meest van de tijd gratis.
Hier een lijst van sommige vestigingen. Anderen kan je zeker terug vinden op het internet of je
gemeente hiervoor eens raadplegen :
•

•
•
•
•

AALST =
Lokaal Dienstencentrum De Toekomst
Sint Kamielstraat 85 9300 Aalst
TERNAT =
Kerkstraat, 4, 1742 Ternat
ASSE =
Bibliotheek Asse, Huinegem 2, Asse
ZELLIK =
Filiaal Zellik, Brusselsesteenweg 543, Zellik
….

Materiaal :
•
•
•
•

Wol
Haken
Patronen
Materialen voor een sleutelhanger

Variatie :
•
•

Je kan je werkjes in de kleuterklas gebruiken. Het kan toebehoren als
aandenken naast de foto van de kleuter.
Ook kan het een aandenken zijn dat je heel dicht bij je wilt houden. Je kan iets
kleins maken en hiervan een sleutelhanger maken.

Ik deel met de anderen
Hieronder mag je zelf een paar leuke ideetjes neerschrijven van knutselwerkjes dat
anderen ook kunnen uitproberen. Je bent vrij om hier aan de slag te gaan. Kies zelf
of je wilt knippen en plakken op een blad, alles uittypen, neerschrijven, verwijzen
naar een bepaalde site of je eigen blog/ facebookpagina. Je mag er hier iets heel
persoonlijk van maken. Je kan het hierbij stoppen of in een apart mapje dat hiervoor
voorzien is geweest.

Ik wil dit met anderen delen …

Interessante sites die zeker een bezoekje waard zijn
Pinterest !!

https://www.freubelweb.nl/ : hierop staan wel 4000 patronen die je kan gebruiken bij
het breien.

https://verkenjegeest.com/schilderen-creatieve-therapie/ .

http://www.wolwolf.be/brei-en-haakcaf%C3%A9 : hierop staat er heel wat uitleg en
hebben ze leuke cadeau ideetjes

http://allesoverbreien.nl/

http://www.activate.me/creatieve-workshops

Tip : vraag zeker Informatie aan breicafés in je buurt voor patronen en/of hulp

Boekje van “Read and be free”

LEES JE MET MIJ MEE ?

Read and be free
Ben je wel eens benieuwd naar wat anderen, gespecialiseerde over rouwen denken?
Lees je graag boeken en wil jij je hierin meer verdiepen ? Ben je nieuwsgierig of
boeken je kunnen helpen om je pijn te leren verwerken ? Dan heb je het juiste deel
van “My little box (to share)” vast tussen je handen. Boeken hebben de kracht om je
even mee te nemen en je verschillende avonturen te laten meemaken. Ze leren je
ook tal van zaken en leren je om bepaalde situaties en ervaringen vanuit
verschillende aspecten te bekijken. Je ziet verschillende meningen en verhalen zo
voor je ogen verschijnen.
Ik heb ervoor gezorgd dat je een oplijsting krijgt met tal van boeken. Er zijn drie
soorten lijsten:
1. Rouwen met al zijn vragen
2. Rouwen door de ogen van kleuters
3. Ontsnap en ontspan

Je hebt een lijst (rouwen met al zijn vragen) met boeken over rouwen op jouw
leeftijd. Het zijn bekende schrijvers die schrijven over verlies en ervaringen. Ook
delen ze hun wijsheid hoe je bepaalde zaken het beste kan aanpakken.
In de tweede lijst (rouwen door de ogen van kleuters) vind je boeken over hoe je het
kan aanpakken in de kleuterklas. Want ik weet eerlijk gezegd dat je toch eerst aan je
kleuters gaat denken vooraleer je aan jezelf gaat denken. Daarom wil ik je graag
opweg helpen met een paar ideetjes te delen.
In de derde lijst (ontsnap en ontspan) ga je boeken vinden die niks te maken hebben
over rouwen of over je ervaringen. Het zijn boeken die je even helpen ontsnappen uit
de realiteit waarin je vast zit. Ze helpen je even te ontspannen en je weer smaak te
geven in prettige simpele zaken zoals het lezen zelf.
In een ander deeltje verwijs ik ook graag naar verschillende sites/blogs die zeer
interessant zijn om te lezen en je hierin te verdiepen.

Je vindt hierin heerlijke recepten om lekkere thee, chocomelk en koffie te maken.
Deze helpen je ontspannen bij je zoektocht naar al je vragen of bij je ontsnapping
van de realiteit. Heb je zelf recepten dat je wilt delen met anderen laat het dan vooral
weten op

Lijst nummer 1 : Rouwen met al zijn vragen
De rouwende school – Riet Filleraers – Jaspers

Wanneer een kinderdagverblijf of school geconfronteerd wordt
met een (plotseling)verlies, zijn er vaak vragen hoe er gehandeld
moet worden. Dit praktische boek van Riet Fiddelaers-Jaspers
biedt houvast bij zo’n emotionele en vaak verwarrende
gebeurtenis. Het bevat een protocol, een checklist, werkvormen
en informatie over in te zetten middelen. Wat het boek bijzonder
maakt, is dat deze feitelijke informatie doorweven is met
voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Dat maakt dat de inhoud
de lezer ook kan raken. Riet Fiddelaers-Jaspers is deskundige
op het gebied van rouw en verlies. Als geen ander weet ze wetenschappelijke kennis
te verbinden met het leven van alledag.
Dit boek is een absolute aanrader. Er bestaan zeer, zeer weinig tot geen boeken
over rouwen op school. Wanneer deze wel bestaan, wordt er heel weinig gewerkt uit
de ogen van de kleuteronderwijzers. Na een lange zoektocht zijn we in contact
gekomen met dit boek. Lees en beleef…

Helpen bij verlies en verdriet, Als ik er niet meer ben, Stik verdriet, Kinderen helpen bij
verlies - Manu Keirse

Manu Keirse is een “krak” op het vlak van onderzoeken en schrijven over rouwen.
Zijn boeken zijn zeer bekend en ook zeer interessant om deze erbij te nemen
wanneer men in zo een situatie terecht komt. Je kan er wel niet in vinden wat je moet
doen als leerkracht en wat er voor u wordt gedaan. Dat is wel een jammere zaak. Om
te starten en te weten wat rouwen werkelijk inhoudt kan je zeker beroep doen op
deze boeken en nog meer van hem.

De zin van de vijf stadia van rouwverwerking - Elisabeth Kübler-Ross David Kessler
In Over rouw, het boek dat Elisabeth Kübler-Ross kort voor haar
dood voltooide, gaan zij en haar coauteur David Kessler dieper
in op de vijf stadia van rouwverwerking om mensen die om
welke reden dan ook rouwen, te laten zien hoe ze de moed
kunnen vinden hun leven voort te zetten. De auteurs schrijven
over onder andere verdriet, dromen, isolatie, genezing,
kinderen, en zelfs seks, en laten zien hoe het rouwproces het
rouwen niet alleen zin, maar ook een helende kracht kan
verlenen.

Ik mis je – Thérèse Boer

De dood. Iedereen heeft ermee te maken. Het verliezen van
een dierbare is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen
in een mensenleven. Een gebeurtenis die de nabestaanden
veel verdriet bezorgt, die machteloos maakt en soms voor
jarenlange rouw kan zorgen. Ieder mens gaat weer anders
om met het verlies van een partner, kind, ouder of vriend.
Sommigen willen er voortdurend over praten, anderen trekken
zich het liefst terug in zichzelf. Maar voor veel mensen geldt:
de overledene mag niet vergeten worden. De herinnering
moet blijven, liefst zo gedetailleerd mogelijk. In dit boek
vertellen nabestaanden over de dood van een dierbare. Hoe
leef je verder na de dood van je kind? En hoe ga je om met
het gemis van je partner? Hoe houd je de herinnering levens? 'Ik Mis Je' gaat over
tien prachtige mensen die hier nu niet meer zijn, maar die een onuitwisbare indruk
hebben achtergelaten.

De meest gestelde vragen over kinderen en de dood – Riet Fiddelaers- Jaspers en
Renske Fiddelaers

Deze brochure van Riet Fiddelaers-Jaspers en Renske
Fiddelaers heeft als doel om u snel te informeren
wanneer u vragen heeft over kinderen die met een verlies
door de dood te maken krijgen. Want misschien bent u
op dit moment niet in de gelegenheid om uitgebreid een
boek te lezen. U hoeft deze brochure niet helemaal te
lezen maar u kunt de hoofdstukken kiezen waarin de
informatie staat waar u naar op zoek bent. Onder andere
de volgende onderwerpen komen erin voor:
1. Wat kunnen kinderen begrijpen over doodgaan?
2. Hoe vertel je dat iemand dood is of doodgaat?
3. Wat vertel je aan kinderen over de dood?
4. Welke vragen kun je van kinderen verwachten?
5. Hoe kun je kinderen betrekken bij de regelingen?
6. Laat je kinderen afscheid nemen?
7. Hoe leg je uit wat begraven is?
8. Hoe leg je uit wat cremeren is?
9. Neem je kinderen mee naar de uitvaart?
De brochure kan dienen als steuntje in de rug, of wanneer u door reacties uit de
omgeving gaat twijfelen over uw aanpak.

Lijst nummer 2 : Rouwen door de ogen van kleuters
Rikki en de eekhoorn Onder de struiken vindt hij een eekhoorn die niet beweegt. Rikki haalt
zijn vriendinnetje erbij, omdat hij het niet vertrouwt. Samen nemen ze
de eekhoorn mee naar Rikki's huis waar mama uitlegt wat er aan de
hand is. De korte, eenvoudige tekst met veel spreektaal staat
beurtelings onder of boven de prent in een schreefloze zwarte letter.
Aantrekkelijk prentenboek dat het thema dood begrijp begrijpelijk en
invoelbaar maakt voor de oudste peuters en kleuters.

Kikker en het vogeltje – Max Velthuis

Kikker ontdekt een vogeltje op de grond. Is het ziek, slaapt het?
Kikker, Varkentje en Eend weten het niet zeker. Dan vertelt
Haas dat het vogeltje dood is. De vrienden begraven het
vogeltje onder aan de heuvel. Ze zijn er helemaal stil van, tot
Kikker plotseling begint te rennen. Ze spelen tikkertje en
genieten van het leven. Een mooi, toegankelijk, rond verhaal
om kinderen met doodgaan kennis te laten maken. maken.

Dat is heel wat voor een kat - Judith Viorst & Fleur van Weel
Het helpt vaak om nadat iemand is overleden na te denken
en te praten over mooie, knappe, herkenbare eigenschappen
van die persoon, of van dat dier. En dat is precies wat de
moeder de ik-figuur na het overlijden van Roetje de kat
vraagt om te doen. Het kindje bedenkt, ondanks zijn verdriet,
wel tien bijzondere dingen die hij over Roetje kan vertellen op
de begrafenis.

Een boom vol herinneringen - Britta Teckentrup
De oude vos heeft een lang en gelukkig leven gehad. Op een
dag sluit hij zijn ogen voor altijd. De dieren uit het bos zijn
heel verdrietig en verzamelen zich rondom vos. Een voor een
vertellen ze elkaar een herinnering. Uit die herinneringen
groeit een boompje.

Als je dood bent, word je dan nooit meer beter? - Piet en Jori Breebaart

Verlies van een broertje of zusje:
Fred en Joep Konijn zijn twee broertjes. Joep wordt
plotseling ziek en gaat dood. Het duurt een poos voordat
Fred weer kan lachen en spelen.

Lieve oma Pluis - Dick Bruna

Oma Pluis is dood. Het was net of ze sliep, alleen
ademde ze niet meer. Op een mooi plekje in het bos
gaan Nijntje en haar familie oma begraven.

Lijst nummer 3 : Ontsnap en ontspan

Liefdesverhalen/romans

Boeken van Nicholas Sparks nemen je mee in prachtige romantische verhalen
doorheen verschillende jaren en plaatsen. Met een paar echte waargebeurde tinten
maakt het de verhalen nog leuker en geloofwaardiger. Ontspan met deze
romantische verhalen.
Liefdesromans laten je het moois in de wereld / in verhalen zien , net als de pure
waarheid.

Detective

Detective verhalen bieden je zeer spannende en zoekende momenten aan. Je brein
werkt dan altijd op volle toeren om te achterhalen wat er is gebeurt of om
aanwijzingen te vinden voor je eigen complot theorien. Met deze boeken ga je op
avontuur op verschillende manieren.

Science Fiction, fantasy en horrorverhalen

Geef toe, veel van ons zijn opgegroeid met de verhalen van Harry Potter. Wanneer je
even de realiteit wilt ontsnappen kan je zeker gebruik maken van deze boeken. Ze
nemen je telkens mee, hier ver, ver weg vandaan in een wereld waar magie er
heerst. Andere fantasie verhalen hebben de macht om je de realiteit anders te laten
zien dan het is.

Thrillers

Thrillers, ze zijn er in alle soorten en maten. De ene al enger dan de andere. Velen
ervan verbergen een mysterie waar je samen met de hoofdpersonage ermee opzoek
opzoek gaat. Vergeet even al het serieuze in je leven en duid in een thriller boek
meteen lekkere warme koffie. Een thriller volop beleven is altijd beter wanneer je de
lichten uitdoet in je kamer. Durf jij het aan ?

Humor

Het dagboek van Bridget Jones: De Britse humor, gemengd met de
pijnlijke eerlijkheid van Bridget zorgt nog altijd voor een brede glimlachen
op vele gezichten.

Al de andere boeken hebben hun eigen humor. Verschillende
onderwerpen worden bespreekbaar gemaakt dankzij humor. Als je er
even tussenuit wilt gaan, is dit een ideale genre voor je.
Young Adult

Bij Young adult kom je in contact met verschillende verhalen. Het kan gaan over
miserie, oorlog, geweld, echte verhalen, … . Soms is het eens handig om een boek
van young adult te lezen om de jongeren echt te begrijpen. Je weet wat er door hun
hoofd heengaat, hoe ze denken en hoe ze zich voelen.
Biografie – Oorlog (WO II)

Verhaal Anne Frank & WO2
De biografie begint met het leven van de ouders van Anne Frank: Otto en Edith en
met de eerste jaren van de zusjes Anne en Margot in Frankfurt. De biografie eindigt
met de terugkeer van Otto Frank die als enige van de acht onderduikers in het
achterhuis de Jodenvervolging overleefde en met de publicatie van Annes
dagboekteksten en de openstelling van het Anne Frank Huis.

Martin Luther King is een van de grootste iconen van de jaren zestig. En in
tegenstelling tot president Kennedy heeft hij de Verenigde Staten werkelijk
veranderd. Zonder King geen Obama. Deze biografie van Godfrey Hodgson, die King
meermalen heeft ontmoet, beschrijft op bondige maar meeslepende wijze het leven
van de man die als geen ander het verzet van de zwarte Amerikanen belichaamde.

Een bibliografie lezen van belangrijke mensen is een manier van inspiratie op te
halen. Veel mensen die een bibliografie hebben geschreven zijn contact gekomen
met de dood en hebben moeten rouwen. Het is een manier om hieruit kracht te
halen. Er bestaan duizenden bibliografieën die je kunnen helpen.

Jullie eigen inbreng
Hieronder kan je vrijblijvend titels opschrijven van boeken dat zeker
gelezen zou moeten worden door je mede collega’s of gewoonweg een
boek dat je het meeste heeft geraakt dat je met ons zou willen delen.

De verschillende soorten recepten
Thee recepten
Éen van de positieve effecten van thee is het helpen bij bestrijden van angst en
stress. Het gaat ervoor zorgen dat je heerlijk rustig gaat worden. Thee bevat
natuurlijke eigenschappen die ervoor zorgen dat je lichamelijk en ook geestelijk kan
ontspannen. Hieronder staan een paar interessante en zeker uit te proberen thee
recepten!

Pittig theetje: meng kaneelstokjes, venkelzaad, zoethout, gedroogde gember en
steranijs met elkaar. Kruidig & ontspannend.
Fresh & fruity thee: neem wat witte thee en voeg gedroogde rode vruchten en
hibiscus toe. De smaak is fris en fruitig.
Chill thee: voeg wat gedroogde lavendel toe aan pure witte thee. Heerlijke licht
theetje met een rustgevend effect dankzij de lavendel.

Sinaasappel-munt thee: een schijfje sinaasappel en wat takjes verse munt is all you
needvoor dit fris en fruitige kopje thee.
Bloemen thee: gedroogde jasmijnbloesem en kamille gaan heel goed samen met
groene thee. Gegarandeerd een fleurig theetje.
Citroen-verveine: verrijk je groene thee met gedroogde verveine en citroengras. Zo
krijgt je kopje thee een lekker fris smaakje

Koffie recepten
Ik heb er één bepaalde recept uitgenomen dat ik hier zeker in wou plaatsen. De
heerlijke smaak kan ik jullie verzekeren. Op de sites die je hieronder vindt zijn er ook
heel wat heerlijke koffie recepten te vinden voor een rustig momentje.
Recept voor “karamel koffie”
Benodigdheden voor 1 persoon:
200 ml melk
1 tot 1,5 schepje oploskoffie
slagroom
2 tl karamel
1 tl suiker
Karamel voor decoratie

Bereiding:
Verwarm al roerend de melk in een pannetje. Als de melk warm is, giet je het in een
mok. Doe de oploskoffie, de suiker en karamel erbij. Roer alles door elkaar en doe er
slagroom bovenop. Versier de koffie nog wat met karamel op de slagroom.
De melk is ook te verwarmen in de magnetron door deze op de hoogste stand
ongeveer 2,5 minuut te laten draaien. Controleer tussentijds wel een keer of de melk
al warm is en roer de melk dan even.

Sites die je zeker eens moet gaan bezoeken
http://www.delonghi.com/nl-be/producten/koffie/koffie-recepten

https://www.koffievergelijk.be/recepten

https://koffiebean.nl/recepten/

http://www.receptenvandaag.nl/recepten/drinken/koffie

Chocomelk recepten
Met zijn warm en zacht gevoel geeft chocomelk je de nodige ontspanning bij het
lezen. Je kan gewone klassieke chocomelk maken zoals iedereen hem kent, of
gebruik maken van speciale recepten om er een klein tikje creativiteit eraan toe te
voegen. Je staat vrij om deze keuze te gaan maken. Hieronder staan een
paarrecepten en links naar recepten om speciale chocomelk te maken.
-Laat het je smaken !

Warme chocolademelk met oreo koekjes
(voor 2 koppen)
500 ml melk
2-3 eetlepels cacao
4 oreo’s
slagroom als garnering
suiker naar smaak

Maal de oreo koekjes in de blender of keukenmachine. Verwarm de melk tot hij heet
is maar niet kookt en voeg de gemalen koekjes toe.
Verdeel de cacao over twee bekers. Voeg een beetje warm water toe en roer tot een
pasta. Giet de melk erbij.
Voeg suiker en slagroom naar smaak toe. Je kunt nog een koekje verkruimelen als
garnering.

Kruidige chocolade melk met nootmuskaat
(voor 2 koppen)
2-3 eetlepels cacao
2 eetlepels suiker
400 ml melk
100 ml water
2 kaneelstokjes
2 kruinagels
1/4 theelepel vers geraspte nootmuskaat
snufje zout
1/2 theelepel vanille extract

Doe de cacao, suiker en kaneelstokjes, kruidnagels en zout in de pan met het water.
Breng het zachtjes aan de kook en laat het al roerend 2 minuten zachtjes koken.
Schenk beetje bij beetje al roerend de melk erbij. Laat het niet meer koken. Neem de
pan van het vuur en voeg de vanille toe en de nootmuskaat. Haal de kruidnagels en
kaneelstokjes eruit. Schenk de melk in de koppen.

Sites die je zeker eens moet gaan bezoeken
https://rubriek.nl/kook/warme-chocolademelk-recepten-10-variaties#3

https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/14871/echte-chocolademelk

https://www.culy.nl/recepten/10-tips-voor-de-perfecte-homemade-chocolademelk/

http://www.smulweb.nl/recepten/chocolademelk

De verschillende soorten sites die je zeker kan raadplegen

Lost & CO
Lost & Co is een geweldige site dat onlangs opgemaakt is geweest. Lost & co is een
pilootproject voor jonge mensen na rouw en verlies.
Lost & co creëert kansen en mogelijkheden om jou en je omgeving na een ingrijpend
life-event te ondersteunen. Je kiest zelf wie en wat bij je past. Het kost je niets:
dankzij velen! Lost & co is een co-creatie van vrijwilligers en professionals.

Ben je
15, 22, 39 jaar of iets daartussen?

iemand verloren?
door ziekte, zelfdoding, een ongeluk, brute pech
of iemand aan het verliezen?

een stuk van jezelf verloren?
na kanker, een zeldzame ziekte, depressie, burn-out

Wil je
Je ervaringen delen – je hoofd leegmaken
Een wegwijzer- zelf iets doen

-Dan is deze site zeker iets voor u.

Lost & co kan voor veel zorgen in je leven. Ze kunnen ervoor zorgen dat je een
compagnon krijgt. Een compagnon draagt zelf een rugzak mee in zijn leven en heeft
er al heel wat verhalen in verstopt. Deze weet uit eigen ervaring wat verliezen is en
luistert graag naar je verhaal.
De verhalen van de compagnons zijn uitgeschreven op de site. Als een verhaal het
eeste bij dat van u aansluit kan je contact gaan opnemen met die persoon. Dan ga je
samen opzoek gaan naar een goed moment en een gezellige plek in Lier. Je kan
hiermee een aantal keren afspreken en krijg je ook nog eens een ticket. Met het
ticket kan je iets kiezen dat past bij het onderwerp GRAAG GEDAAN op hun site.
Op GRAAG GEDAAN heb je een aantal activiteiten die je kan doen et je
COMPAGNON. Deze activiteiten worden door verschillende mensen gegeven die het
verschil willen maken in je leven op dat moment. Ze willen je rugzak voor even gaan
verlichten.
Die activiteiten kunnen zijn : gaan wandelen, yoga sessies, massages, … .
-

Er zit voor iedereen wat tussen

Bezoek zeker hun site en neem contact met hun op.
Contact: info@lostenco.be
Volg ze zeker op facebook : https://www.facebook.com/Lostenco
Site : http://lostenco.be/

Huis van de mens (aalst)
Bij deMens.nu staat de mens centraal. Mensen hebben mensen nodig. En mensen
willen verbonden zijn met elkaar. Daarom vind je overal in Vlaanderen en Brussel
een huisvandeMens in je buurt, waar professionele consulenten je graag helpen. Bij
Huis van de mens kan je terecht voor gesprekken tot praktische informatie,
professionele hulp bij organiseren van plechtigheden, gemeenschapsvorming en
culturele ontplooiing, en deskundige begeleiding van vrijwilligers.
Wij zijn raad en hulp gaan vragen bij Huis van de mens in Aalst. We werden daar
zeer warm ontvangen en konden al onze vragen stellen. Het is een aanrader om
gebruik te maken van hun professionele en wijze kennis over veel domeinen.

Bezoek zeker hun site en neem zeker eens contact met hun op :
Site : https://demens.nu/
E-mail : info@deMens.nu
Facebook : https://www.facebook.com/HuisvandemensAalst/
FEDERAAL SECRETARIAAT deMens.nu , adres : Brand Whitlocklaan 87, bus 9
1200 Brussel en nummer : +32 2 735 81 92

Andere sites die zeer interessant zijn om te bekijken

https://www.klasse.be/reeks/rouw-en-verdriet/

https://www.kindengezin.be/opvoeding/opvoedingsvragen/rouwen/

https://www.in-de-wolken.nl/rouwinfo/kinderen/tipsvoorkinderen

http://www.rouwzorgvlaanderen.be/

https://www.beforeyougo.be/nl/steun-na-overlijden/rouwsituaties/rouwen-na-verlieskind

Bijlage 12: evaluatiepapieren

De andere evaluatiebladeren zijn terug te vinden in het afgedrukte deel van de BAP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

