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Voorwoord 
 

Lieve lezers, 

En weer is het jaar bijna voorbij. Voor sommigen van ons een jaar die als een zwarte bladzijde in ons levensboek 

komt te staan, een jaar waarin je je meest kostbare bezit hebt moeten laten gaan. Voor anderen van ons een jaar 

waarin het overlijden van je kindje weer een stapje verder weg is, maar altijd zal blijven voelen als de dag van 

gisteren. Of je nu afgelopen jaar je kindje hebt verloren, of dat het al 30 jaar geleden is, het gemis zal altijd 

blijven. Soms wordt er gezegd dat de scherpe randjes er na het eerste jaar vanaf gaan, maar dat het gemis juist 

groter wordt. Allemaal leren we op onze eigen manier omgaan met het grote verlies dat we in ons leven moeten 

mee dragen.  

December vind ik altijd een lastige maand. Het is alsof er een schaduw over de feestdagen hangt. Ergens voel ik 

wel een tikkeltje blijdschap, met name omdat mijn andere zoontje het nu allemaal bewust begint mee te maken. 

Maar anderzijds is er dat gevoel in mij die denkt: laat het allemaal maar zo snel mogelijk voorbij zijn. Hoe dan 

ook, ik word toch altijd even extra geconfronteerd tijdens de feestdagen met het gemis van Joël*, het gevoel niet 

compleet te zijn. Tegelijkertijd besef ik mij hoe dankbaar ik mag zijn voor mijn geweldig lieve familie, mijn man en 

mijn kleine trots, die zoveel vreugde in mijn leven brengt. En ook hier sta ik bij de feestdagen even bij stil.  

Dit keer hebben er weer fantastische mensen hun bijdrage geleverd aan het magazine. Bijzondere personen die 

door hun verlies iets prachtigs hebben weten op te zetten, om zo ook anderen die een kindje verloren hebben een 

vorm van troost te kunnen bieden. Zo kan je lezen over Esra, die schaduwfoto’s maakt en Melanie van Star and 

Rainbow, die prachtige aquarel illustraties maakt. Ook heeft het bestuur dit jaar weer een vrijwilliger van het jaar 

gekozen. En met het begin van december op de kalender kijken we ook weer naar Wereldlichtjesdag, dit jaar op 

zondag 10 december. Een dag waarbij er om 19:00 uur een slinger van licht ontstaat over de gehele wereld voor 

alle kindjes die zo gemist worden.  

Iedereen bedankt voor de bijdrage om weer een mooi magazine neer te zetten. 

Namens de redactie van Lieve Engeltjes fijne feestdagen gewenst, met onze engeltjes in onze harten gesloten. 

 

Vriendelijke groet, 
De redactie; Monique Minneboo, Bernadette Willekens en Miranda Keirouz 

 

 

 

 

 

 



Woord van bestuur  

December tijd…  
 
Veel mensen kijken in deze laatste weken van het jaar terug op wat het hen gebracht heeft. Hier bij lieve 
engeltjes kijken veel mensen terug op wat het hen ontnomen heeft. Een kind........een ongeboren kindje, een stil 
geboren kindje, een baby of een wat ouder kind, of een volwassen kind. 
Hoe jong of oud je kind(je) ook was, voor iedereen is het verdriet en gemis even groot en doet het gemis even 
veel pijn. Vooral nu in deze donkere en koude tijd lijkt het of het nog zwaarder is dan dat het al was. 
 
En dan moeten we gezellig doen, want het is kerst en dan hoor je gezellig bij elkaar te kruipen, veel te eten en 
elkaar kadootjes te geven. Maar willen wij kadootjes? Nee....het enige wat wij zo graag willen, is ons kind terug. 
Natuurlijk weten we heel goed dat dat niet kan en dat we door moeten gaan, ook deze kerstperiode. En dat doen 
we, misschien met tranen en een masker op, maar misschien ook met een voorzichtige glimlach als het verlies al 
wat langer geleden is. We proberen ons wat te warmen aan de vele kaarsjes die overal branden. We proberen 
elkaar toch een hart onder de riem te steken en er voor elkaar te zijn. 
Een beetje steun, een luisterend oor en een lief woordje voor elkaar, dat kan al troost bieden. 
Als bestuur zijn we trots op onze stichting en dankbaar dat we voor vele ouders die warme deken kunnen bieden. 
 
Het is een beetje een rommelig jaar geweest, het verhuizen naar een andere mailomgeving heeft best de nodige 
veranderingen en aanpassingen gevergd van iedereen. Maar we zijn er nog, en vele lotgenoten met ons. Nog 
steeds wordt er hard gewerkt om alles beter te laten verlopen en worden er aanpassingen gedaan om het 
lotgenotencontact makkelijker te maken voor iedereen. Ondertussen mogen we dankbaar zijn dat we deze warme 
en vooral veilige plek hebben in de soms roerige internet wereld. Iedereen die wil en die het nodig heeft kan hier 
altijd terecht, hoe bijzonder en mooi is dat eigenlijk? Laten we proberen om met die gedachte het jaar uit te gaan 
en straks het nieuwe jaar in te gaan. Het leven ontnam ons iets heel groots, dus laten we wat we hier hebben 
vooral behouden! 
 
Een warme groet van het bestuur.  
 

José de Reus, Ellen Mebius en Marja Groen 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Beschuit met muisjes  

Alle bengels die binnen LE geboren zijn in de periode van maart tot december 2017 
 
In de afgelopen maanden heeft een aantal van onze leden een zwangerschap voldragen en een kindje in haar 
armen mogen sluiten. Wij wensen hen en hun familie veel liefde en geluk toe met deze bengeltjes.  
Helaas hebben ook in de achter ons liggende maanden weer leden een droom uiteen zien spatten. Zij konden 

hun kindje niet, of slechts heel kort, in hun armen houden. Onze harten zijn ook bij deze ouders.  

 

2 maart 2017, Fabiënne, dochter van Aimee 
19 april 2017, Naud, zoon van Lia 

21 april 2017, Logan, zoon van Carola 
12 juni 2017, Vik, zoon van Marloes 

17 juli 2017, Joyce Arwen Shanti, dochter van Dorothy en Patrick 
24 juli 2017, Jayliënna Amayah, dochter van Annoushka en Jason 

15 augustus 2017, Xavi, zoon van Elke 
10 oktober 2017, Thijs, zoon van Rianne en Tom 

19 oktober 2017, Kenji, zoon van Saskia 
6 november 2017, Guus, dochter van Yvonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Column Miranda  
Onze trouwdag 

Miranda is de moeder van zoontjes Joël* en Jaimes. Joël* is met 34 weken, op 9 januari middels een 

keizersnede ter wereld gebracht, na het constateren van een flinke groeiachterstand. Na de geboorte 

werden er meerdere afwijkingen geconstateerd, waarvan tot op de heden de oorzaak onbekend is. Na een 

onbegonnen strijd is Joël* 5 weken na zijn geboorte overleden. Al snel vond Miranda steun bij Lieve 

Engeltjes en merkte ze dat het schrijven voor en over Joël* haar helpt tijdens het verwerkingsproces.  

30 september 2017 was het dan eindelijk zover, de dag dat Maurice en ik elkaar het ja-woord hebben gegeven.  

Deze dag hadden we al een aantal jaren eerder in de planning, 2014, dat moest ons jaar worden. Op 13 

december 2013 zijn wij getrouwd voor de wet en ik was toen hoogzwanger van Joël*. Onze echte bruiloft hadden 

we in de zomer van 2014 gepland en daarom hielden we het op 13 december 2013 op een klein feestje. Ik kan 

me nog heel goed herinneren hoe gelukkig we waren, het leven leek ons toe te lachen en ik voelde me alsof ik de 

hele wereld aan kon. Maar toen kwam daar op 9 januari die genadeslag. We waren papa en mama geworden, 

maar ons kindje was ernstig ziek. Toen Joël* op 14 februari overleed was een bruiloft wel het laatste waar we in 

dat jaar aan dachten. Totaal niet aan de orde. Onze wereld was ingestort en nog nooit heb ik me zo klein gevoeld 

als in dat jaar. Trouwen? No way.  

Ik weet nog heel goed dat ik kort na de geboorte steeds voor me zag dat Maurice en ik samen met een klein 

hummetje stonden op onze aankomende trouwdag. Ik vertrouwde op dat gevoel en dacht dat het wel goed zou 

komen met Joël*. Ik zag dat beeld immers voor me. Dat mijn gevoel me vervolgens in de steek liet deed heel erg 

veel. Ik durfde niet meer naar mijn gevoel te luisteren, want dit klopte niet meer. Mijn zus zei mij na het overlijden 

van Joël* dat dit beeld dat ik voor me zag misschien wel klopte, alleen dat dat kindje wellicht een broertje van 

Joël* zou zijn. En gelukkig, ze had gelijk. Want dit beeld dat ik voor me zag is wel uitgekomen, alleen niet met 

Joel*.  

In de jaren doe volgden hebben we gesproken over onze trouwplannen, maar elke keer stelden we het weer uit. 

Misschien was het toch nog te confronterend en had het nog even tijd nodig. Uiteindelijk hebben we begin 2017 

besloten om onze trouwplannen door te zetten. Echt veel was ik er niet mee bezig en we hebben alles redelijk 

uitgesteld totdat we echt wel moesten gaan plannen. De datum is voor ons een speciale datum. 16 jaar geleden 

kregen we ‘verkering’, en inmiddels 16 jaar later hebben we al heel wat samen meegemaakt. Veel mooie 

momenten en herinneringen, maar ook het zwaarste wat je als ouder maar kan overkomen hebben we 

meegemaakt.  

 
 

Voor mij was het vanzelfsprekend dat Joël* ook betrokken werd bij ons huwelijk. Zo wou ik hem graag op de een 

of andere manier verwerken op ons trouwkaartje. Ik houd van persoonlijke kaarten en besloot om een foto van 

Maurice, Jaimes en mij op de voorkant van de kaart te plaatsen. Joël* moest ik hier ook bij op hebben, maar ik 

vond het erg moeilijk op welke manier ik hem op het kaartje kon plaatsen. Ik wou het niet te zwaar en 

confronterend maken. Toen kwam mijn zus op het idee om hem in de vorm van een vlindertje in de foto te 

verwerken. En dat hebben we gedaan. Heel subtiel en klein, maar heel puur en mooi. Volgens mij hadden de 

meeste mensen het niet eens door, maar zolang ik maar wist dat hij niet vergeten werd was het goed.  

Onze huwelijksvoltrekking vond plaats in de kerk. Ik wou graag dat mijn vader mij weg zou geven en dat wij dus 

samen door het gangpad zouden lopen. Van tevoren heb ik mij hier best druk over gemaakt, want de enige 

associatie die ik op dat moment had met het bewandelen van een gangpad door de kerk, was met mijn overleden 

mannetje in zijn rieten mandje. Een moment waarbij ik door de grond zakte en wat intens en intens pijnlijk en 



moeilijk was. Wat als dit gevoel terug zou komen als ik daar in mijn jurk daar zou staan met mijn vader en ik het 

niet zou kunnen?? Gelukkig is dit gevoel totaal achterwege gebleven en heb ik dat moment met mijn vader alleen 

maar genoten.  

We hadden tijdens de kerkdienst en daarna aansluitend bij de feestlocatie een grote blauwe, brandende kaars die 

centraal stond voor Joël*. Zo was hij er toch nog bij. Mijn ouders en mijn zus en zwager hadden voor ons een 

levensloop gemaakt van verschillende foto’s. Daarbij hoorde natuurlijk ook de geboorte van Joël*. Toen zijn foto 

in beeld kwam, was dit natuurlijk best even slikken. Tranen sprongen in de ogen, maar wat vond ik het mooi en 

wat was ik trots dat ze Joël* hier bij in hadden betrokken, dat hij niet vergeten werd, hij hoort er gewoon bij, net 

als de emoties die het op dat moment oproept. Mijn kleine mannetje.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het einde van de avond wou ik graag 30 wensballonnen de lucht in laten gaan. Voor mij stond dit als symbool 

naar Joël* toe. Helaas was dit momentje niet zo’n succes, de ballonnen van Ali Express bleken nogal slecht en 

driekwart eindige op de grond in plaats van in de lucht. Ergens was dit ook wel weer typerend, want meestal als 

we ballonnen op lieten bij Joël*, ging dit elke keer wel om een of andere reden niet zoals het moest! Een kennis 

van mij zei dat dit zijn manier was om te laten weten dat hij er wel bij was. Hij was niet daarboven, maar was dicht 

bij ons. En hoe erg ik ook baalde dat dit momentje in het water was gevallen, die gedachte maakte het uiteindelijk 

weer goed.  

Inmiddels zijn we alweer 2 maanden getrouwd, en wat was het ondanks de regen die maar met bakken uit de 

lucht bleef komen, een heerlijke, relaxte en gezellige dag. Ik ben de dag begonnen met een traan bij het grafje 

van Joël*, waar ik een kaarsje voor hem heb aangestoken. En daarna heb ik alles los gelaten en heb ik die dag 

intens genoten. Mijn kapster vond mij extreem relaxed. Maar waarom zou ik dat niet zijn? Wat was het ergste wat 

er kon gebeuren? Dat we niet op tijd bij de kerk zouden zijn? (dat laatste was ook gebeurd!). Het ergste wat ik 

maar mee kon maken heb ik al meegemaakt in mijn leven, dingen niet op tijd komen vallen daarbij totaal in het 

niet. Dit was onze dag en ons geluk stond even centraal.  

Life is far from perfect, but this day came pretty close.  

 
 

Miranda, 
Mama van Joël* en Jaimes 

 



Star and Rainbow  
Tastbare en liefdevolle herinneringen op aquarel  

Een tastbaar stukje liefde - door Melanie Frissen 

“Mijn naam is Melanie, getrouwd met de allerliefste man. En mama van ons prachtig meisje Evy*, stil geboren op 

24 oktober 2013, en onze prachtknul Noah, geboren op 22 april 2015. Ik ben een dromer, dol op diertjes, 

sprookjes en lieftallige dingetjes en uiteraard op illustreren.  

Mijn motto's: Geloof in wonderen, in dromen, in liefde en vind geluk in de kleinste dingen.  

Het motto van Star and Rainbow: "Troost is dat je verdriet mag bestaan". 

Donderdag 17 oktober 2013, zwanger van ons eerste kindje, een dochtertje. Ons wondertje, want een 

zwangerschap was al jaren eerder uitgesloten bij mij. Morgen zouden we op controle gaan. Ik verheugde me, 

maar was ook nerveus, want ik voelde haar zo slecht deze week. En dat onderbuikgevoel dat me de hele 

zwangerschap al achtervolgd had… Iedereen wuifde het weg. Het was vast omdat ze zo een wonder was dat ik 

het niet durfde te geloven. 

Ik hoopte dat ze gelijk hadden, ik hoopte het zo. 

De ochtend van de 18e oktober. Opeens was ik niet nerveus meer, de zon scheen en voor de allereerste keer in 

al die weken ging ik de deur uit voor een controle met een goed gevoel. De eerste keer dat ik genietend op pad 

ging, wetende dat we ons meisje zouden horen of misschien zelfs even zien. De eerste keer dat ik eens niet 

dacht: ‘Wat als nu haar hartje gestopt is’. 

Op het moment dat de beelden verschenen heb ik even, ik denk onbewust, gedacht: ‘Wat ligt ze raar’. De 

gynaecoloog ging met de echo van haar hoofd naar haar romp en zei niks. Stilte, bij hem, bij de assistent, stilte in 

mijn buik, een oorverdovende stilte. 

Nu achteraf heb ik vaak nachtmerries en dan droom ik over dat moment. Dan denk ik wat ik toen ook dacht, maar 

niet durfde toe te laten. De gedachte: ‘Ze is stil, ze beweegt niet, ze is…’ 

Ons meisje was overleden, haar hartje was gestopt. Het was stil… zó stil. 

 
 

Melanie, Wesley en Evy* 

 
Ik kan het niet beschrijven, met geen woord, geen emoties, op geen enkele manier; wat er door me heen ging. 
Een pijn die onbeschrijfelijk is. Nog steeds snijden de herinneringen van dat moment door mijn hart. Ik had altijd 
de angst dat dit op een dag zou gaan gebeuren. 
Een zieke film, een nachtmerrie, de gedachte: ‘Dit gebeurt niet echt.’ 

‘Morgen sta ik op en dan is deze nachtmerrie voorbij….’ 

24 oktober 2013. Om 9.32 uur is na een lange bevalling onze dochter Evy* geboren. Het was stil en het bleef stil. 

Maar toch herinner ik me dat ene kleine moment als een van de mooiste uit mijn leven. Want hoe stil het ook was 

en hoe anders het had moeten zijn, op het moment van haar geboorte was er liefde en trots. Ik kon niet stoppen 

met naar haar te kijken. Ik hoorde niemand meer, behalve haar papa die zachtjes huilde en zei dat ze perfect was 



en zo mooi. Alle pijn, alle verdriet, waren heel even weg. Er was geen verdriet, er was trots en blijdschap over het 

prachtig mooie meisje dat wij in onze armen hadden. 

Ik vergeet dat moment nooit meer en ben haar er eeuwig dankbaar voor. Op dat moment, om 9.32 uur, maakte ze 

me mama. Ze maakte me de gelukkigste vrouw ter wereld, omdat ze me het geschenk had gegeven haar op de 

wereld te mogen zetten en te mogen zien. Ik was mama geworden en mijn man papa. Wij hadden een dochter. 

Geen moment realiseerde ik me dat ze niet leefde, dat hoefde even niet. Dit was ons moment, van haar, haar 

liefste papa en mij. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Na het verlies van ons meisje wilde ik iets doen om ook anderen te steunen in hun verlies en verdriet. Ik bleef de 

drang voelen om voor haar te kunnen zorgen, ook na de geboorte (en wellicht zelfs daarna nog meer) van onze 

regenboogzoon Noah. Ik weet hoe moeilijk ik het vind om amper foto's te hebben, nooit zullen er nieuwe foto's 

komen, geen nieuwe herinneringen. Ik weet hoe belangrijk wij het vinden dat ze gezien wordt als deel van ons 

gezin, hoe fijn we het vinden haar naam te horen en hoe fijn het voelt als mensen haar geboortedag herinneren. 

Vanuit die gedachte ben ik gestart met het maken van illustraties. Illustraties die heel persoonlijk zijn. 

Een herinnering, een tastbaar stukje liefde van gemiste kindjes. Een fantasietekening, in een wereld, mooier dan 

hier, omringd met liefde. Krachtig, maar ook lieftallig en altijd gemaakt met alle liefde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gevoel dat ik er in wil leggen is het gevoel dat ik zelf ook zo graag probeer vast te houden. Het gevoel dat we 

hadden op het moment van onze dochter haar geboorte. Een zo klein en kort moment waar de stilte, de pijn even 

op de achtergrond waren en liefde en trots overheersten. 

Dat gevoel hield en houd mij staande. Het inspireerde me, de trots voor ons eerste kindje, om illustraties te 

maken die dat gevoel bij ouders kan oproepen. 

Warmte, geborgenheid, maar vooral trots en liefde. 

De naam Star & Rainbow is dan ook opgedragen aan de twee meest dierbare kostbaarheden in mijn leven, en 

mijn inspiratie: mijn dochter Evy* (Star) en mijn zoon Noah (Rainbow). Mijn sterretje en mijn regenboog! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Melanie en Noah 
 
Tijdens het illustreren zorg ik voor mijn dochter Evy* en zorg ik voor anderen. 
Ik ben enorm dankbaar dat zij me dit heeft gebracht en dat ik uit het grootste verdriet iets moois mag creëren.  

Naast deze persoonlijke op maat gemaakte aquarel illustraties is er nu ook een wenskaarten lijn, speciaal voor na 

overlijden en bij herinneringsdagen van overleden kindjes. En ik hoop in de toekomst nog meer persoonlijke 

troostgeschenken te mogen maken en enorm veel ouders te kunnen blijven steunen en verwarmen in hun 

enorme gemis”. 

 

Melanie, mama van Evy* en Noah 

 

https://www.facebook.com/starandrainbowart/ 

www.starandrainbow.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/starandrainbowart/


Schaduwfoto’s   
Esra   

Esra is 18 jaar en volgt de opleiding tot Media Vormgever. Ze zit in het derde en op één na laatste jaar. 
Nog voordat haar ouders van haar bestaan wisten, was ze al intens gewenst. Als Regenboogje (geboren 
na het overlijden van haar tweelingbroertjes Milan & Timo) voelt ze dan ook een bijzondere band met hen. 
Ze is 347 dagen na de stille geboorte van haar broertjes geboren. Haar naam betekent ‘Hulp’ in het 
Hebreeuws. Ze heeft haar ouders geholpen om hun verdriet te laten dragen door hun vreugde vanwege 
haar komst, en nu kan ze andere ouders ook nog helpen met het vormgeven van bijzondere foto’s. 

 

 
 
Haar moeder beheert haar eigen facebook groep met momenteel ruim 340 lotgenoten. Lotgenoten die allen één 
of meerdere kindjes van hun tweeling (of meerling) zijn verloren. Voor twee lotgenoten mocht ze een foto vorm 
geven die nooit kon worden gemaakt, een zogenaamde ‘Schaduwfoto’. Deze mama’s waren zo blij met hun foto, 
dat hun blijdschap en dankbaarheid haar inspireerde om dit voor velen mogelijk te maken. Sinds die tijd krijgt ze 
vaker het verzoek een nooit gemaakte foto, vorm te geven, zodat deze toch gekoesterd kan worden. Ze heeft al 
heel wat bijzondere foto’s van overleden kindje(s) vorm mogen geven, niet alleen Schaduwfoto’s, ook prachtige 
foto’s van een tweeling samen, wanneer beide kindjes door verdrietige omstandigheden bij leven nooit samen zijn 
geweest. Met passie en veel liefde geeft ze deze ouders een foto waarop beide kindjes dan toch verenigd zijn op 
één foto. Ook het verwijderen van storende elementen op één van de toch al weinige foto’s die van een kindje zijn 
gemaakt, behoort tot de mogelijkheden. 
 
Wanneer er meerdere kindjes zijn overleden binnen een gezin, kan ze al die kindjes toch verenigen op een foto 
door symbolisch bijvoorbeeld vlinders toe te voegen. Zo zijn alle kindjes altijd zichtbaar aanwezig.  
Vaak denken mensen dat hun droom, een mooie foto van hun complete gezin, niet tot de mogelijkheden behoort. 
Omdat ze geen weet hebben van de technieken die ze gebruikt. Het is niet eenvoudig om de juiste schaduw in 
een gezinsfoto te plaatsen. Zo zal ze soms ‘ruimte’ moeten scheppen om een schaduwkindje toe te voegen. 
Anatomisch moet het schaduwkindje ook met de overige personen op de foto kloppen. Denk bijvoorbeeld aan de 
buiging van een arm wanneer het schaduwkindje aan de hand wordt vastgenomen. Wanneer een kindje 
specifieke uiterlijke kenmerken had als het al wat ouder was toen het overleed, bijvoorbeeld een flinke bos 
krullen, is dat iets waar ze altijd rekening mee houdt. 
Kortom, ze besteedt veel aandacht aan de natuurgetrouwe weergave van je kindje(s) als schaduwkindje(s) op 
een foto naar uw eigen keuze. Of je deze foto nu speciaal maakt om een schaduwkindje aan toe te voegen, of 
een foto gebruikt die je erg dierbaar is. Met beide kan ze een prachtige foto vorm geven om gekoesterd te 
worden. 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esra is geboren onder het sterrenbeeld Tweelingen, net zoals haar broertjes Milan & Timo. Daarom voelt ze zich 
zo verbonden met haar twee overleden broertjes, en heeft zij ze in haar hart gesloten, zonder ze ooit gekend te 
hebben. 
 
Hoe begin je aan een schaduwfoto? 
Esra: “Pas bij het zien van de foto, die mensen voor ogen hebben om ze te gebruiken voor het toevoegen van 
schaduwsilhouet, kan ik een goede overweging maken of het haalbaar is. Meestal is dat gelukkig wel mogelijk. 
Soms is de kwaliteit van een foto niet optimaal, maar dat is vaak alleen wanneer er geen scherpe foto's 
voorhanden zijn. Toch kan ik ook met dit soort foto's hele waardevolle resultaten behalen. Soms twijfelen mensen 
of een foto wel geschikt is omdat er een storend element op staat. Ook dat is voor mij geen probleem want vele 
storende elementen kan ik verwijderen, natuurlijk altijd met behoud van de uitstraling van de foto en op een 
manier dat de essentie van de foto niet verloren gaat”. 
 
Wat heb je nodig? 
Esra: “Eigenlijk heb ik alleen een scherpe foto nodig. Mocht iemand een speciale wens hebben voor de plaatsing 
van een schaduw silhouet, kunnen mensen mij dat aangeven. Ik zal dan bekijken of het haalbaar is. Zoals ik 
eerder aangaf, is een onscherpe foto ook goed bruikbaar, ik pas de silhouet daar op aan. De foto ontvang ik het 
liefst via mijn email: esra.brekelmans@gmail.com, dit omdat verzending via mail geen kwaliteitsverlies 
veroorzaakt. Daarnaast is het altijd fijn om een idee te hebben hoe groot het overleden kindje(s) zou zijn ten tijde 
van de foto die ik toegestuurd krijg,zeker als er nog andere kinderen van het gezin op de foto staan. Dan kan ik 
rekening houden met de leeftijd en de grootte van het overleden kindje ten opzichte van de kinderen voor wie wel 
gezorgd mag worden. Wanneer een kindje dat wat ouder is, overlijdt, is het belangrijk om te weten of het kindje 
wellicht bijzondere kenmerken had, zoals bijvoorbeeld krullend haar of lang haar, is het een meisje dat veel 
jurkjes droeg, is het een jongen die graag strakke broeken droeg. Dit zijn typische zaken en daar probeer ik altijd 
rekening mee te houden op een manier dat een schaduw silhouet goed overeenkomt met het overleden kindje. 
Dit is uiteraard alleen mogelijk wanneer het een ouder kindje is dat overleden is”. 

 
Is het voldoende dat de mensen een foto opsturen? 
Esra: “Dat is voldoende, maar meestal niet het enige. Omdat mensen vaak zelf al een idee hebben hoe ze de 
schaduw van hun overleden kindje(s) voor zich zien, willen ze weten of het ook echt mogelijk is”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heb je een foto nodig van het overleden kindje of kan het ook als men geen enkele foto heeft van hun kindje? 
Esra: “Een schaduw silhouet geef ik over het algemeen de leeftijd dat het overleden kindje ten tijde van de 
gemaakte foto zou hebben gehad. Daarvoor heb ik geen foto van het overleden kindje nodig. Deze manier van 
foto's vorm geven is juist daarom ook heel waardevol voor mensen die helemaal geen foto's hebben van hun 
overleden kindje. Wanneer zij hun overleden kindje(s) toegevoegd willen hebben aan een foto van recente datum, 
is dat ook mogelijk, dan hoeft er niet altijd sprake te zijn van een foto met een schaduw silhouet. Ik kan ook 
bijvoorbeeld kinderen die zijn overleden toevoegen aan recente foto's. Bijvoorbeeld als transparante weergave 
van een ooit gemaakte foto in kleur of in zwart-wit”. 
 
Misschien ook belangrijk om te weten is wat dit allemaal kan kosten? 
Esra: “Ik vind het niet zo fijn om over geld te praten, maar ik kan me voorstellen dat mensen al gauw het idee 
hebben dat ze dit niet kunnen betalen. Daarom wil ik wel aangeven dat ik een foto vorm kan geven met één 
schaduw silhouet voor een klein prijsje. Voor elke extra schaduw silhouet reken ik 50% extra. Elk schaduw 
silhouet wordt namelijk exclusief door mij gemaakt en aangepast aan de ruimte, plek en houding. Wanneer het de 
wens is om een zittend schaduw silhouet van een meisje met lang krullend haar in een jurkje toe te voegen, zorg 
ik ervoor dat het schaduw silhouet aan die wens voldoet. Dit is absoluut uniek maatwerk. Ik besteed aan elke foto 
de aandacht die een foto verdient. Ik lever alleen een foto af waar ik mijn naam aan wil verbinden. Komt er echter 
heel wat extra techniek bij kijken om een nieuwe foto vorm te geven, denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van 
storende elementen of eventueel van meerdere aparte foto's één maken, dan is er sprake van nog meer 
maatwerk. Daardoor kan ik er op voorhand geen prijs aan verbinden. Ik bekijk dit per opdracht. Als mensen graag 



willen weten welke prijs ik hanteer, dan kunnen ze me altijd via mail hiervoor benaderen. Naar aanleiding van hun 
(specifieke) wensen in combinatie met de toegestuurde foto, geef ik hen een prijs. Zijn ze ermee akkoord, dan 
vraag ik het desbetreffende bedrag over te maken op mijn rekening. Op volgorde van ontvangst van betaling, 
voer ik opdrachten uit. Heeft iemand een deadline, dan maak ik uiteraard een uitzondering hierop. Zo’n 
schaduwfoto krijgt dan voorrang”. 
 

 
 

                  
Esra, heel erg bedankt voor je uitgebreide informatie over het maken van 'Schaduwfoto's. 
  

      Bernadette, mama van Noël, Anique*, Judith en Daphne 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Vrijwilliger van het jaar 

Nellie Zijderveld Pelgrom 
 
Ieder jaar benoemt het bestuur van Lieve Engeltjes een van de vrijwilligers uit tot vrijwilliger van het jaar. Dit jaar 

is dat Nellie Zijderveld Pelgrom. In 2010 is Nellie begonnen bij het kaartenteam van Lieve Engeltjes en later is ze 

op verschillende lijsten gaan ganzen. Begin oktober kreeg Nellie de award uit handen van het bestuur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ik ben Nellie Zijderveld Pelgrom. 63 jaar en al 41 jaar getrouwd met Peter. Samen hebben we twee kinderen, 
Daniëlle, van bijna 40 jaar en Patrick*. Daniëlle heeft ons twee kleinkinderen gegeven, Anouk van 10 jaar en 
Esmee van 6 jaar. Esmee is de jongste en heeft de ogen en het temperament van Patrick. We mogen elkaar heel 
graag. Bij mij weet ze haar grenzen. 
 
Patrick* is op 28 april 2005 overleden, hij was nog maar 24 jaar oud. Hij had zware ADHD en rond zijn 17

e
 jaar 

ging hij reizen door Europa. Ik heb hem in die tijd nog maar één keer gezien. Ik had daardoor veel verdriet. Hij 
belde wel, soms heel boos en dan weer heel lief.  
Patrick was echt een moederskind, we hadden een goeie band, maar het was ook erg moeilijk. Ik heb best wat te 
stellen gehad. Toch had Patrick een speciale band met mij en hij was een knuffel kind. Goh, wat mis ik  
dat…zonder LE, nou nee, door LE, al staat Peter daar niet altijd achter, doordat in zijn ogen Patrick bepaald geen 
lieverdje was. De band tussen Peter en Patrick* was niet meer zo goed. Maar ik ben moeder en heb het kind 
gevoed en gebaard.  
 
Op 28 april 2005 kreeg ik de politie aan de deur met de mededeling of ik een zoon heb die Patrick Remco heet. Ik 
zie ja en ze vertelden mij dat hij gisteren is overleden in Ancona Italië. Ik heb zo hard staan gillen dat ik het nu 
nog kan horen. Mijn jongen, dood, hoe kan dat nou..Die zondag ervoor belde hij nog zo vrolijk.  
later bleek dat hij aan een hartstilstand was overleden door het slechte leven qua eten en drank.  
 
Elk jaar gaan we nog naar Ancona, zolang Patrick daar is. 
 

In 2010 ben ik bij LE terecht gekomen. Peter had op zijn werk gehoord over LE, waarbij je als ouder met een 

verloren kind terecht kon. Ik heb het hele internet afgezocht en kon nooit iets vinden.  
 
Ik heb mij meteen aangemeld en ben gelijk gaan mailen. Kaarten maken met bewerkingen van Patrick is een 
hobby van mij. Ik ben dan ook begonnen met het maken van kaarten en later ben ik ook gaan ganzen. Ik vond het 
fijn om iets voor LE te kunnen betekenen. Door mijn gezondheid heb ik geen werk. Op deze manier ben ik toch 
bezig met iets wat voor mij goed voelt. Ik doe dit met liefde.  
Momenteel maak ik nog steeds kaarten maken en gans ik op de lijsten GNLE 03 GNLE 04 OKV 01. Straks begin 
ik ook op de lijst EZB 01. 
Wat ik graag nog wil zeggen is dat de ganzen Ina en Marja mij sterk hebben gemaakt. 
 
Namens de redactie en het bestuur van Lieve Engeltjes een grote dank naar Nellie en alle andere vrijwilligers. 
Zonder de inzet van vrijwilligers kan onze stichting niet voortbestaan.  
 

Miranda, 
Mama van Joël* en Jaimes 

   



Wereldlichtjesdag 

Tweede zondag in december   
 

Ieder jaar wordt op de tweede zondag in december Wereldlichtjesdag georganiseerd. Op deze dag worden 

wereldwijd om 19.00 uur kaarsjes aangestoken ter nagedachtenis aan alle kinderen, die op welke leeftijd en om 

welke reden dan ook, zijn overleden. Op deze manier wordt er hopelijk een lichtpuntje geboden in donkere 

dagen. Doordat er in alle tijdszones aandacht aan besteed wordt, is er 24 uur lang een warme deken van licht, 

dat hopelijk troost biedt aan alle ouders die hun kind(eren) missen. In Nederland worden op verschillende 

plekken bijeenkomsten georganiseerd, zie hiervoor www.wereldlichtjesdag.nl 

  

Samen eren en herinneren we kinderen door een kaarsje te branden en te luisteren naar muziek, troostende 

woorden en gedachten. Ook wordt het speciaal voor deze dag geschreven, lied “Precious Child” ten gehore 

gebracht.  

Ik ben zelf een aantal keer naar een bijeenkomst op Wereldlichtjesdag geweest. Buiten staan altijd kaarsjes in de 

vorm van een hart, prachtig om te zien. Binnen konden we een kaarsje uitkiezen en aansteken, die we 

vervolgens mee naar huis mochten nemen. Tussentijds werden de namen van alle kinderen genoemd. Het raakt 

me altijd diep om de naam van mijn zoontje te horen en het voelt tegelijkertijd heel fijn dát hij benoemd wordt. De 

eerste keer vond ik het heel emotioneel en kon ik mijn tranen niet bedwingen. Toch heb ik het als prettig en 

troostend ervaren om samen met een groep lotgenoten te zijn. Je lotgenoot weet als geen ander waar je 

doorheen gaat als ouder zijnde. Wetende dat je niet alleen bent met je verdriet en dat er mensen zijn die je 

gevoel herkennen en begrijpen geeft een soort van steun.  

Bijzonder mooi vind ik het dat een dag als deze bestaat. Het idee dat er wereldwijd een symbolisch lint van licht 

ontstaat is hartverwarmend. En ook al steek ik op andere dagen ook een kaarsje aan voor Joël*, deze dag voelt 

het toch even extra bijzonder om een kaarsje aan te steken. Even weer een moment om stil te staan bij mijn 

kleine man.  

Hopelijk brengt Wereldlichtjesdag ook dit jaar weer vele ouders troost, of je kind nu jong of oud is overleden en of 

het nu pas geleden is of al langer. Veel sterkte en een prettige Wereldlichtjesdag voor iedereen.  

Een speciale tekst voor Wereldlichtjesdag, die ik graag met jullie wil delen: 

omdat ieder lichtje een verhaal is 
groter dan alle woorden 

van missen en dood 
van liefde, levensgroot 

die we spraken en hoorden 
daarom maken we licht 

 
omdat samen niet alleen is 
als de dagen donker zijn 
zo ver weg, zo dichtbij 
de sterren ver voorbij 
dalen in liefde en pijn 

daarom maken we licht 
omdat alles er mag zijn 
als je rouwt om een kind 
de schreeuw en de stilte 

de warmte en de kilte 
die je steeds weer op je weg vindt 



daarom maken we licht 
 

omdat ze nooit worden vergeten 
omdat ze werkelijk bestaan 
iedere naam, ieder lichtje 
iedere ziel, ieder gezichtje 

gekoesterd in je hart voortaan 
daarom maken we licht 

 
Miranda, 

Mama van Joël* en Jaimes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 



Kinderboek 

Jouw verdriet 

 

 
Er gaat iemand waar je veel van houdt dood. Wat gebeurt er dan met diegene die is overleden. Mag jij nog wel bij 
diegene die je zo lief vindt komen, kun je nog iets doen? Je begrijpt het misschien niet allemaal en je kunt er 
vragen over hebben. Je hebt verdriet, doodgaan is niet leuk. “ Je bent in de rouw”, zeggen grote mensen dan. 
Maar hoe moet je daar mee omgaan? In dit dagboekje wordt aan jou uitgelegd wat er allemaal gebeurt en je kunt 
er zelf over schrijven of tekenen. Het is helemaal voor jou alleen!  

 
Het is een dagboek waar kinderen hun ervaringen in kunnen schrijven.  
Als er iemand dood gaat, blijft men met veel vragen zitten. Ook kinderen weten niet zo goed hoe ze met hun 
verdriet moeten omgaan en ze durven niet altijd iets te vragen aan de grote mensen, want zij hebben ook heel 
veel verdriet.  
Er wordt in het boekje uitgelegd wat er allemaal gebeurd als iemand komt te overlijden. Van dag 1 tot na de 
begrafenis of crematie wordt er duidelijk uitgelegd wat er gebeurd en wat het betekent. 
Aan de hand van vragen kan een kind opschrijven wat het voelt, wat hij hoort, wat hij bijvoorbeeld als afscheid 
nog gezegd heeft. Stap voor stap gaat men door het hele proces.  
Het is geen boekje voor hele kleine kindjes, maar wel voor kinderen die zelf al kunnen lezen en schrijven. Het is 
voor hen een leidraad en ook voor de ouders. Aan de hand van dit boekje kan een ouder met zijn kind praten 
over de persoon die overleden is. 

 
 Bernadette, mama van Noël, Anique*, Judith en Daphne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Jouw verdriet.. 
Een kinderdagboek over doodgaan 
Auteur: Anneke de Graaff-Korpershoek 
Illustraties: Ineke Kuipers 
ISBN: 978-94-022-3870-9 
Uitgeverij: Boekscout nl Soest 

 

 
  



Gedicht 

Soulsisters  

  
 

Soulsisters…. 
 

Soms komt er iemand op je pad, 
Waar je direct een band mee voelt. 
Zo ontzettend bijzonder vind ik dat. 

 
Het overkwam me in april ook weer, 

We kregen therapie voor kankerlotgenoten, 
Maar ik herkende iets in haar ogen,.....er was meer! 

 
Wat,...dat ontdekten we in de voorstelronde, 
Ze was net haar 18-jarige dochter verloren, 

Nog zoveel liefde te delen, wát een doodzonde!!! 
 

Ook onze dochter zou nu bijna 18 jaar zijn, 
Alleen stierf die al in mijn buik, 

En tóch is daar onze gedeelde pijn!!!! 
 

Verbazend hoe je meteen een klik kan voelen, 
Eén blik, gedeeld verdriet, 

Is dit wat ze met "soulsisters" bedoelen? 
 

We wilden er meteen al voor elkaar zijn, 
Een schouder en 'n luisterend oor! 

Wederzijdse steun, troost en begrip, wat is dat fijn!! 
 

Dat gold trouwens voor ons allemaal, 
Want net als in de liefde, 

Heeft ook verdriet zijn eigen taal!!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 

Monique, mama van Murphy, Mabel* en Muraya 


