
Voorwoord  

 

 

Al enkele jaren ben ik actief binnen de redactie van het LE-magazine, wat ik met hart en ziel doe. Daar Miranda in 
september bevallen is van een zoontje, Jaël, neem ik tijdelijk de eindredactie van haar over. Miranda, namens de 
redactie van harte gefeliciteerd met je zoontje, geniet van al de mooie momenten. 

Ondertussen hebben we bij de redactie versterking gekregen, Magdalena van harte welkom bij de redactie. Ik 
hoop dat we samen nog mooie magazines mogen maken.  

Het december nummer van ons magazine staat alweer klaar. Een magazine met prachtige artikelen, zoals jullie 
van ons gewend zijn. Naast onze vaste rubrieken zoals de columns en de boekrecensies, hebben we nu ook 
weer prachtige en ontroerende artikelen voor jullie klaar staan.                                                                                          

Elk jaar hebben we de vrijwilligersdag van Lieve Engeltjes, een dag waarbij alle vrijwilligers even in het zonnetje 
gezet worden. Door de weinige inschrijvingen is het een mini versie geworden van de jaren daarvoor, maar 
daarom niet minder mooi en emotioneel. De mooie ervaringen van deze dag worden gedeeld in enkele reacties 
van onze leden van de Vrijwilligersdag en de Vrijwilliger van het jaar.  

Elke 2e zondag in december wordt WereldLichtjesDag gehouden. Op deze dag steken mensen om 19.00 uur 
over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud 
het kind was of hoe lang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten! De 
wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef 
dat je niet alleen bent met je verdriet. Op vele plaatsen worden er verschillende evenementen gehouden. 

Namens de redactie wensen wij iedereen fijne feestdagen, dagen waarin familie, samenzijn en liefde centraal 
staan, dagen waarin we met trots onze engeltjes meedragen.  

 

Een warme groet namens de redactie,                                                     

Arianne, Bernadette, Kristel, Linda, Magdalena, Miranda en Monique 

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

                             

       

 

 



 

 

 

Een warme groet van het bestuur 
 
 
 
De maand december is in zicht. Een maand waarin Lieve Engeltjes voor veel mensen nog belangrijker wordt. De 
dagen van voorheen feestelijkheden zijn nu volkomen anders. Een maand waarin mensen gezellig samen zijn, 
maar waarin ook veel herinneringen boven komen en vele kinderen gemist worden door hun ouders. We willen 
daarom ook iedereen een warme groet doen toekomen voor de komende dagen. Weet dat de computer geduldig 
is en wij er voor jullie zijn in de soms donkere dagen.  
 
Sinds enige tijd hebben wij een mooie nieuwe folder voor Lieve Engeltjes en ook de infogids is geheel herzien en 
gedrukt. De folder en de infogids geven een goed inzicht in het werk van Lieve Engeltjes. Deze heeft de 
beurscommissie al op de vele bezochte beurzen en symposia mogen uitdelen aan de bezoekers.   
 
Dankbaar zijn wij het afgelopen jaar weer met de grootse inzet van vele vrijwilligers, die naast al hun bezigheden 
in de vrije tijd ook heel veel voor LE hebben betekend. Belangeloos. We hebben daarom ook een fijne 
vrijwilligersbijeenkomst kunnen houden in september. Het was een beetje anders dan anders, maar we hadden 
een gezellig samenzijn.  
 
Lieve allemaal, we wensen iedereen hele goede december dagen.  
     
 
         Namens het bestuur 
         José, Marja, Ellen M en Ellen O 
                                                                                                      
 
 
 
 
      
 
 
 

                                   

 

 

 

 

 

 



Beschuit met muisjes  

Alle bengels die binnen LE geboren zijn in, juli, september, oktober en 

november 2018. 
 
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.  

 

          31 juli 2018, Daan, zoon van Marlies en Robbe 
       6 september 2018, Liv, dochter van Jessica en Paul 
     7 september 2018, Jaël, zoon van Miranda en Maurice 
                           10 september 2018, Fé, dochter van Daniëlle 
                               14 september 2018, Sylvan Benyamin, zoon van Charlotte en Sebastiaan 
   18 september 2018, Jolijn, dochter van Yvette en Pim 
                                 18 november 2018, Rosie, dochter van Chantal en Geurt 

 

  



Even voorstellen 
 

Graag stel ik me voor als nieuw redactielid van het magazine van Lieve 

Engeltjes, vanaf het magazine van december 2018 schrijf ik mee. 
 
Mijn naam is Kristel Gosens, ik ben getrouwd met Robert en samen zijn wij de trotse ouders van onze lieve zoon 
Arthur*. Na een lang en intensief IVF-traject zijn we erg blij dat we in oktober 2016 ontdekken dat ik zwanger ben 
én dat deze zwangerschap goed gaat. We hebben namelijk eerder twee miskramen gehad. De zwangerschap 
gaat verder voorspoedig en de baby groeit goed. Op wat ongemakkelijke zwangerschapskwaaltjes gaat het ook 
met mijn gezondheid goed. 
 
Met 37 weken zwangerschap breken mijn vliezen en kondigt de bevalling zich aan. De weeën komen niet direct 
op gang en het is even afwachten. Een paar uur later merk ik dat ik Arthur* al even niet meer heb gevoeld. Ik 
maak me niet direct zorgen, maar ik meld het toch even bij de verloskundige. Voor de zekerheid laat ze ons 
komen en daar blijkt al snel dat het mis is, heel erg mis…er is geen hartslag meer te vinden. Onze lieve zoon 
Arthur* is vlak voor zijn geboorte overleden in mijn buik. Twee dagen later, op 6 juni 2017, wordt een perfect mooi 
jongetje geboren. Een oorzaak voor zijn plotselinge overlijden is nooit gevonden. We hebben een kleine week 
voordat we definitief afscheid moeten nemen van ons lieve mannetje. Gelukkig heeft Arthur* nog in zijn eigen 
wiegje bij ons thuis mogen zijn.  
 
Ik ben in de zomer van 2017 lid geworden van Lieve Engeltjes. Het delen van mijn ervaringen en mijn verdriet 
met lotgenoten heeft me goed gedaan (en doet me nog steed erg goed). Herkenning, begrip en troost vinden bij 
elkaar heeft me geholpen. Ook de verhalen van mama’s die net wat verder waren in hun rouw hebben me 
geholpen om wat vertrouwen en hoop voor de toekomst te vinden.  
 
Schrijven heeft me enorm geholpen na het overlijden van Arthur* om mijn hart te luchten en mijn emoties onder 
woorden te brengen. Door mijn artikelen in dit magazine hoop ik andere ouders tot troost te zijn en/of herkenning 
te bieden.  
 
     
        Kristel, mama van Arthur* 

 
 
 
 
 

 

 

 



Column Arianne 

Wereldlichtjesdag 

 

Het is november 2017. In een lokaal krantje zie ik het voorbijkomen: de aankondiging van Wereldlichtjesdag in 
een naburig dorp. Wat een prachtig initiatief! Gelukkig hoef ik er niet heen, wij hebben op dat moment één kind 
veilig thuis op de bank en één kind nog warm en veilig in mijn buik. Dat tweede kindje zal naar alle verwachting 
eind december geboren worden. We hebben geen idee wat de toekomst brengt. Is er een hartoperatie mogelijk 
waardoor dit meisje ‘gewoon’ oud kan worden? Of zal er geen operatie mogelijk zijn en steken wij volgend jaar 
ook een kaarsje aan op Wereldlichtjesdag? Ik duw de gedachte weg, we blijven hopen op de operatie. Ik vind 
Wereldlichtjesdag een prachtig initiatief, maar sla het krantje snel dicht. 
 
Wereldlichtjesdag ontstond in 1997 in Amerika als World Wide Candle Lighting Day. Inmiddels zijn er wereldwijd 
bijeenkomsten op de tweede zondag van december. Om 19.00 uur lokale tijd steken ouders een lichtje aan om 
hun kind zichtbaar te maken. Ook in Nederland wordt er op tal van plekken een bijeenkomst gehouden. Op zo’n 
bijeenkomst zijn ook grootouders, broers, zussen, familieleden en ieder die zich verbonden voelt van harte 
welkom. Het kan een moment van troost en warmte zijn, verbonden met al die andere ouders die hun kinderen, 
jonger of ouder, moesten loslaten. 
 
Op 9 december ontstaat er over de wereld een golf van licht. In iedere tijdzone worden er om 19.00 uur lokale tijd 
kaarsjes aangestoken. Dat betekent 24 uur lang licht dat onze kinderen symboliseert. Ook als je niet naar een 
bijeenkomst gaat, maar thuis om 19.00 uur een kaarsje aansteekt, kun je geraakt worden door de intense 
verbondenheid met al die andere ouders. We zijn niet alleen in ons verdriet. Dat merken we hier bij Lieve 
Engeltjes maar al te goed. Er zijn zoveel andere ouders en grootouders die ons verdriet delen. Dat kan ons aan 
de ene kant enorm aangrijpen, zoveel kinderlevens die ruw onderbroken werden. Aan de andere kant kan het ons 
troosten, zoveel mensen die wél begrijpen hoe het voelt en die uit ervaring weten hoe eenzaam de zoektocht na 
het overlijden van ons kind kan zijn. 
 
Inmiddels is het november 2018. Op 9 december is het weer Wereldlichtjesdag in hetzelfde naburige dorp. Wij 
zijn erbij. Om een kaarsje aan te steken voor het meisje dat vorig jaar nog zo veilig en warm in mijn buik zat. Er 
was geen operatie mogelijk. We kregen exact vier weken om te genieten van iedere seconde die we met haar 
hadden. Op 9 december staan wij daar, samen met al die andere ouders. Samen zullen we onze kinderen 
gedenken. Samen zullen we een moment zichtbaar stilstaan bij al die kinderen die ons ontvielen. Samen zullen 
we stilstaan bij al die prachtige kinderen, die oud en hoogbejaard hadden moeten worden. We zullen ze weer 
even zichtbaar maken voor de wereld om ons heen. Want voor ons zijn ze er, altijd, iedere seconde van de dag.  

 
 

Arianne 
Mama van Julian en Aimée* 

 
 

 

  



 
 
 

Boekrecensie 

Bundeltje Gemis - dichtbundel 
 
 
 
Titel:  
Bundeltje Gemis 
 
Auteur:  
Ellen Ruperti-Ribbers 
 
Illustraties: 
Christa Jesse 
 
 
ISBN: 978-94-92597-16-8 
 
Uitgegeven in eigen beheer 
Verkrijgbaar via bundeltjegemis.nl 
 
 

 

 
 

Ik zou 
Ik zou je willen strelen 

Mijn vingers spelend door jouw haar 
Er alles voor willen geven 

Bleef jouw geur voor altijd maar 
Ellen Ruperti 

 
 

Bundeltje Gemis is een liefdevol dichtbundeltje voor ouders die hun kindje moeten missen. 
Het eerste wat opvalt als je het boekje uit de verpakking haalt, is de prachtige omslag. Verrassend ook hoe zacht 
het boekje aanvoelt, het past helemaal bij de boodschap van het boekje. Ook aan de binnenkant is goed 
nagedacht over de vormgeving, het boekje oogt liefdevol en speels. Het boekje bevat 34 gedichten. De gedichten 
zijn makkelijk leesbaar. In de gedichten brengt Ellen alle aspecten van het missen onder woorden.  
 
Bundeltje Gemis is een project van Ellen Ruperti-Ribbers. In juni 2016 komt haar neefje Josha ter wereld. 25 uur 
na zijn geboorte overlijdt Josha. Ellen uit haar verdriet in gedichten, het schrijven helpt haar om woorden te geven 
aan het grote verdriet. Bundeltje Gemis is geschreven ter nagedachtenis aan Josha en is voor alle andere kindjes 
die zo worden gemist.  
 
Het boekje is verkrijgbaar via de website van Ellen, www.bundeltjegemis.nl. Mooi om zelf te lezen of om cadeau 
te geven aan ouders die een kind missen. 
  
Van Ellen mogen we één exemplaar van Bundeltje Gemis weggeven.  Wil jij kans maken op dit exemplaar? 
Stuur dan voor 31 december 2018 een berichtje naar info@taalknutsels.nl en vermeld in het onderwerp Bundeltje 
Gemis. De loting vindt begin januari 2019 plaats en de ontvanger krijgt uiterlijk 10 januari 2019 bericht.  
 
 
 

Arianne, mama van Julian en Aimée* 

 



 

Boekrecensie 
 
 
 
 
Titel:  
De Wolkenschilder en het Sterrenmeisje 
 
Auteur:  
Gilles Weyns 
 
Illustraties:  
Naomi Christiaens 
 
ISBN: 9789089318398 
 
Uitgeverij: Borgerhoff & Lamberigts 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
De wolkenschilder en het sterrenmeisje' vertelt het verhaal van Stella en Nuago. De wolkenschilder Nuago is het 
kind van de Dag en zoon van de Zon die graag een sterrenwolk zou willen schilderen, maar... hoe kan dat als je 
nog nooit naar de Nacht bent geweest? De Zon, zijn mama, vraagt aan de Maan om voor één keer een 
uitzondering te maken en de poorten van de Nacht te openen voor haar zoon. De Maan gaat akkoord en toont 
Nuago de pracht van de sterrenkinderen. Nuago wordt er verliefd op Stella, het sterrenmeisje. Hij ontdekt waarom 
ze zo schittert: haar ouders zijn elkaar op de aarde aan het verliezen door haar plotse dood. Terwijl Nuago en 
Stella's liefde open bloeit, vinden Stella's ouders elkaar beetje bij beetje terug. 'De wolkenschilder en het 
sterrenmeisje' is een symbolisch liefdesverhaal dat meegaat in de Koesterkoff er. Koesterkoff ers is een initiatief 
van de non-profi torganisatie Berrefonds. Zij ontwikkelden herinneringsdozen voor ouders die een kind verloren. 
Het biedt hen de kans om herinneringen van hun 'sterrenkind' op te slaan en te koesteren. 
 
 
 
In het poëtische verhaal wordt zowel een groot verdriet en een groot verlangen op liefdevolle wijze beschreven.  
Ondanks het moeilijke onderwerp, is men er toch in geslaagd om dit thema luchtig te vertellen zodat het ook voor 
kinderen best te begrijpen is. 
Elke bladzijde tekst wordt ondersteund door bijzonder mooie kleurenillustraties. Deze illustraties vullen het 
verhaal aan en betoveren het met magische verbeelding. Het boek is perfect te lezen voor kinderen, maar er zit 
ook zoveel symboliek in en een mooie boodschap voor de ouders.  
Het leest ook heel vlot. Het is een uitgave die jong en oud, samen, tot steun kan zijn bij het koesteren van 
altijddurende herinneringen.  
Het boek is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar tot en met 12 jaar. Het kan ook gebruikt worden voor 
jongere kinderen om voor te lezen of aan de hand van de mooie illustraties te vertellen. 
 
 
      Bernadette, mama van Noël, Anique*, Judith en Daphne 



Column Magdalena 
Mijn eerste verjaardag… 
Vorig jaar november zijn mijn man en ik ons eerste kind verloren, een prachtige jongen genaamd Aho 
Immanuel. Hij is helaas maar één week oud geworden.  De reden waarom hij niet meer leeft, is een gemene  
e.coli bacterie. Deze heeft hem ernstig ziek gemaak t en zijn overlijden veroorzaakt. Het afgelopen jaa r was 
erg moeilijk voor ons beiden. Nu is één jaar voorbi j, het lijkt lang geleden en toch voelt het vaak zo  aan 
alsof het nog gisteren is gebeurd. Om een beetje bl ijdschap in ons leven te brengen, hebben wij samen 
besloten om Immanuels verjaardag te vieren. De volg ende tekst vertelt jullie hoe Immanuel zijn eerste 
verjaardag heeft ervaren. Vanuit ons christelijk ge loof gaan wij er vanuit dat hij na zijn dood direct  de 
hemel inkomt en daar voortleeft: 
“18 november 2018! Deze dag zal ik nooit meer vergeten! Papa en mama hebben mij een onvergetelijke dag 
gegeven. Ik ben eventjes uit de hemel ontsnapt om mijn verjaardag samen met hen te vieren. Het beviel mij heel 
erg goed. Ik zag dat mijn ouders één dag van tevoren al boodschappen hebben gedaan en dezelfde avond nog 
mijn kamer met gouden slingers en hartenballonnen hebben versierd. Papa heeft mijn lievelingsliedje voor mij 
gezongen en mama heeft foto’s van mijn kamer gemaakt. Ik zag dat het hun pijn deed dat ik er fysiek niet was, 
maar ik probeerde hen het gevoel te geven dat ik alles zie wat zij voor mij doen. Ik stond dus de hele tijd voor de 
camera en heb met papa meegezongen. Ik kan het liedje al uit mijn hoofd, want mijn vader zingt het elke dag 
voor mij. Ook gaf ik mijn ouders duizend kusjes. Kijk hoe zij mijn kamer hebben versierd. Prachtig of niet? 

 
Op de dag van mijn verjaardag zijn zij naar mijn begraafplaats gereden. Dit is nogal ver weg van Amsterdam, 
ongeveer 1,5 uur. Ik werd namelijk in het Syrisch-Orthodoxe klooster St. Ephrem te Glane begraven. Ik lig naast 
andere baby’s en kinderen. Op deze manier kunnen wij altijd samen spelen als wij ons vervelen  Soms zijn wij 
ook stout, maar aub niet doorvertellen, hihi. Toen mama en papa aankwamen, hebben zij mijn graf 
schoongemaakt: onkruid verwijderd en met water gereinigd. Daarna hebben zij mijn cadeautjes neergelegd. Eén 
voor één hebben zij aan mij verteld van wie ik cadeaus heb gekregen. Ik ben er zo blij mee! Sommige cadeaus 
hebben zij thuis gelaten, omdat deze niet op mijn graf te plaatsen zijn. Op deze foto kunnen jullie een deel van 
mijn cadeaus zien: 

 
 



Ik heb best veel cadeautjes ontvangen, zoals een bruine knuffelbeer, een kerststuk, een fotolijst met mijn foto, 
een hartenbeeld, een engelkaars, ballonnen, een kristalvlinder, een houten auto en een witte lantaarn. Alle 
cadeaus zijn leuk, maar het meest bevalt me papa’s beertje, omdat ik ermee kan knuffelen als ik slaap… 
Bovendien heeft mama een prachtige aardbei-vanilletaart voor mij laten maken bij een kennis van ons. Ik ben 
helemaal gek op verse aardbeien! De buitenkant van de taart was van pastelblauwe en parelmoerwitte 
marshmallowfondant. Er bovenop was ik te zien, slapend op een wolk en naast mij waren er sterren, een 
rozenkrans en een verjaardagkaars. Mijn naam stond op hartjes geschreven, haha, super schattig: 
 
 
 

 
 
 
Ik zag hoe mijn ouders de taart op mijn graf hebben gezet, mijn kaars hebben aangestoken en vervolgens een 
verjaardaglied hebben gezongen:  
Twee violen en een trommel en een fluit, 
want Aho is jarig en de vlaggen hangen uit. 
Ei, ei, ei, 
we zijn zo blij, 
want Aho is jarig 
en dat feest vieren wij 
ei, ei! 
Hoera, hoera! 
Staat de koffie nog niet klaar? 
Nee nee, nee nee, 
geef me dan een kopje thee. 
Hij leve, hij leve, 
hij leve honderd jaar! 
Honderd jaren leven, 
Honderd jaren leven, 
Honderd jaren leven in de gloria! In de gloria! In de gloria! 
Hieperdepiep… hoera! Hieperdepiep… hoera! Hieperdepiep… hoera! 
Ik vond het liedje zo leuk dat ik maar begon met dansen . Vervolgens hebben zij de kaars uitgeblazen en een 
stukje taart gegeten. Stiekem heb ik ook een beetje ervan genomen, maar dat weten zij niet ;-). Na een tijdje zijn 
zij dan weer richting Amsterdam gereden waar zij thuis samen met oma, opa, oom en tante mijn verjaardag 
hebben herdacht. Toen zij thuis waren, kwamen hun vrienden langs. Mama en papa hebben een gezellige avond 
gehad. Mag ik jullie iets verraden? Dat was het allermooiste cadeau voor mij, namelijk dat mijn lieve ouders voor 
een moment hebben genoten! Ik hou ontzettend veel van ze en ik zal mijn eerste verjaardag altijd herinneren. 
Dankjewel mammie en pappie!!” 
 
          Aho Immanuel, zoon van Thomas en Magdalena 

 
 
 
 
  



Column Kristel 

Emotionele achtbaan - zwanger na verlies baby 
 
Ik heb toch wel even getwijfeld of ik in deze colum n zou gaan schrijven over mijn zwangerschap. Ik 
realiseer me dat het voor sommige ouders pijnlijk e n confronterend kan zijn om te lezen over een 
zwangerschap na het verlies van een kindje. Het ver lies kan voor deze ouders nog erg recent zijn of he t 
onderwerp kan pijnlijk zijn omdat een nieuwe zwange rschap om welke reden dan ook je niet meer 
gegeven is. Tegelijkertijd weet ik dat menig ouder ook na verlies toch weer voorzichtig durft te denke n 
aan de toekomst en wellicht aan nog een kindje.  
 
Daarom heb ik er toch voor gekozen om te schrijven over mijn zwangerschap na het verlies van ons lieve zoontje 
Arthur* (stilgeboren in juni 2017 na ruim 37 weken zwangerschap). Waarom? Omdat een zwangerschap na 
verlies voelt als een rit in een emotionele achtbaan en het wellicht andere ouders herkenning kan bieden en een 
beetje hoop. 
 
We hadden niet meer durven hopen op deze nieuwe zwangerschap. Onze Arthur* was al een klein wonder na 
een lang IVF-traject en meerdere miskramen. Toch duurde het wel even voordat mijn man en ik de keuze hebben 
gemaakt om het opnieuw te proberen. Voor ons zou het betekenen dat we opnieuw een heel IVF-traject in 
zouden moeten. Toen ik zwanger was van Arthur* hadden mijn man en ik besloten voor een eventueel tweede 
kindje geen IVF-behandeling te ondergaan. En dan gaat je eerste kindje dood… daar stonden we dan, met een 
prachtige zoon in ons hart, maar met lege armen en geen kindje om voor te zorgen. 
 
Hoe gek het misschien ook klinkt, ik had heel snel al het gevoel dat ik opnieuw wilde proberen zwanger te 
worden. Wellicht waren het de hormonen en de drang om te zorgen. Misschien mijn leeftijd, waardoor we niet te 
lang meer konden wachten met het opnieuw proberen. Ook al had ik snel weer deze wens, het heeft nooit 
gevoeld als vervanging voor Arthur*, dat is waar de arts en de maatschappelijk werker zich wat zorgen over 
maakten. In die tijd las ik ergens iets over wanneer je weet dat het ‘t goede moment is om opnieuw te proberen. 
Dat is als de liefde groter is dan de angst voor de dood. Geen idee meer waar ik het heb gelezen, maar dit heeft 
me enorm aan het denken gezet. Maar ja, mijn man was nog niet zover. Hoe lastig het ook was, ik heb hem de 
ruimte proberen te geven om zijn eigen keuze te maken. Ik schrijf dit nu erg makkelijk, maar in de praktijk wilde ik 
hem wel elke dag vragen hoe hij erover dacht. Ik was me ervan bewust dat ik hem de ruimte moest geven om 
deze keuze ook weloverwogen te maken. Op een gegeven moment liet mijn man ook weten weer te willen 
proberen voor een broertje of zusje voor Arthur*. 
 
En inmiddels zijn we ruim over de helft van de zwangerschap. We zijn vooral erg blij en hoopvol! Maar dat er ook 
regelmatig momenten zijn waarop de onzekerheid en angst de overhand nemen dat zal ik niet ontkennen. Tot nu 
toe gaat alles goed. Ik merk wel dat “tot nu toe” en “so far, so good” wel mijn motto’s zijn geworden deze 
zwangerschap. Net alsof ik het onheil wil bezweren ofzo. En elke keer dat stemmetje in mijn achterhoofd “bij 
Arthur* ging het ook goed, tot het eind”.... De gesprekken met de psycholoog, contact met lotgenoten die weer 
zwanger zijn en het boek “Altijd een kind te kort” (van Jeannette Rietberg samen met dr. Maria Pel) helpen me 
ook enorm.  
 
De bevalling wordt ook nog een “ding”, dat is waar het vorige keer mis ging, een reden is nooit gevonden. Dat 
maakt het denk ik vooral zo ongrijpbaar en spannend. De gynaecoloog zal af en toe wel gek van me worden, ik 
heb zoveel vragen. Met de antwoorden hoop ik wat vertrouwen te krijgen dat het dit keer wel allemaal goed gaat. 
Dat een bevalling toch niet te plannen valt en altijd anders gaat, dat weet ik. Toch helpt het me een beetje om wat 
minder angstig te worden.  
 
Het voluit vertrouwen hebben en “op een roze wolk zitten” dat is lastig, ik heb maar geaccepteerd dat dit niet 
mogelijk is en er niet van gaat komen. Ik kan de tijd wel vooruit kijken tot het einde van de zwangerschap, 
wanneer we hopelijk een gezonde, levende baby mogen verwelkomen. Mijn moederhart is er klaar voor.  
 

Kristel, mama van Arthur* 
 
Ben jij zwanger na het verlies van je kindje of heb je een zwangerschapswens? Binnen Lieve Engeltjes hebben 
we de groepen “Zwanger worden” en “Bengeltje op komst”, hier heb je de mogelijkheid om met andere moeders 
deze spannende periode te delen. 



Vrijwilliger van het jaar 

 

 

              

 

Wie ben je? 
Ik ben Ronald Velgersdijk. Ik ben vader van vier kinderen die ik helaas alle vier niet zie, drie uit mijn eerste huwelijk 
en een uit mijn tweede. Na mijn engeltje Joris* zijn Maaike en Lotte in mijn leven gekomen. Niet heel veel later zijn 
hun moeder en ik gescheiden, waarna er in ieder geval nog tweewekelijks contact met de meiden was. Later met een 
andere vrouw getrouwd, nog een zoontje, Tijs, mogen krijgen en een aantal jaren later gescheiden. Helaas is op dat 
moment het contact met Tijs, Maaike en Lotte verbroken, voor de kinderen en mij een gemiste kans in hun leven. Ze 
weten hoe ze me kunnen bereiken, en de deur staat altijd voor hun open. 
Afgelopen zomer heb ik ontdekt waar de mosterd vandaan komt, en dat bevalt me prima. Je bent zo jong als je je 
voelt. 
 
Verliefd, verloofd, getrouwd? 
Verliefd… Op een geweldige vrouw die al mijn levenservaring waardeert, die er voor kiest om nooit meer te gaan 
trouwen en die mij twee prachtige bonuskinderen heeft gegeven. Vooralsnog LAT-ten we, maar stiekem dromen we 
ervan om ooit samen te gaan wonen, misschien wel in het mooie Portugal 
 
Heb je hobby’s? 
Ja, de nodige. Als ik niet achter de computer zit, ben ik aan het bridgen, loop ik op het hockeyveld of is het tijd om 
wilgen te gaan knotten. Dat laatste is een mooie manier om een hoop energie op een goede manier aan te wenden. 
Verder mag ik graag met mijn hond naar de Ardennen gaan om daar te wandelen. Kop in de wind en je gedachten 
alle kanten op laten dwarrelen. De rust en ruimte daar zetten je er vanzelf toe aan, zeker als je alleen loopt En de 
natuur is iedere keer weer anders, seizoenen die elkaar opvolgen, bossen, weilanden, akkers en dan opeens weer 
dwars door een uitgestorven lijkend dorpje of een klein stadje in. 

Achter de computer ben ik misschien nog wel meer tijd bezig. Ik ben actief op Wikipedia, waar ik voor en achter de 
schermen het een en ander doe. Ook komen er langzaam aan steeds meer bijeenkomsten vanuit Wikipedia, waarbij ik 
soms aanwezig ben om mensen op weg te helpen. 
Daarnaast beheer ik de website van een bridgeclub en van de harmonievereniging waar mijn vriendin bij speelt. 
 
Je engeltje(s), wil je er wat over vertellen? 
Joris*… 
Een tijdje na ons huwelijk wilden we graag aan kinderen beginnen. Een paar maanden zonder succes, maar nadat we 
een fiets- en wandelvakantie in Ierland geboekt hadden, was het opeens raak. Dus toen we terugkwamen konden we 
de oma’s en opa gaan vertellen dat er een kleinkind op komst was. De zwangerschap verliep verder goed, alle 
controles bij de verloskundige waren prima. 
Het zwangerschapsverlof begon en zijn moeder liep nog even naar het winkelcentrum om wat boodschappen te halen. 
Op de terugweg voelde ze een hoop gerommel in haar buik, waarschijnlijk was dat (achteraf) het moment waarop 
Joris* is overleden. De Kerstdagen stonden voor de deur en hoewel ze een onrustig gevoel had, deelde zijn moeder dat 
niet echt met mij. Uiteindelijk, in de vroege ochtend van de Dag der Onnozele Kinderen verloor ze wat bloed. Een 



eerste zwangerschap, 35 weken, tja… 
Die ochtend de verloskundige. Zij zag geen reden om ons zorgen te maken, maar ze was toevallig in het ziekenhuis en 
we waren welkom om, ter geruststelling, het hartje te komen beluisteren. We hadden niet veel tijd nodig om daar te 
komen. 
De eerste doptone liet niets horen, daarna toch maar een andere geprobeerd. Het bleef stil… De arts-assistent werd 
serieuzer en regelde een echo. Hierop zagen we ons kindje heerlijk liggen, maar het hartje lag even stil als het kindje. 
Op dat moment wilden we het geslacht weten (eerder niet) en hoorden we dat het een jongen was. We hadden de 
namen al paraat, dus werd het vanaf dat moment Joris*. 
Maar dan… Er was geen sprake meer van dat moeders nog het ziekenhuis uit mocht. Familie informeren, de klap 
verwerken, naar huis om wat spulletjes te halen. Er was al snel besloten dat de volgende dag de inleiding zou starten, 
maar hoelang dat zou duren? De oma’s, opa, broers, zussen en aanhang waren natuurlijk allemaal volslagen 
overvallen door dit verdrietige nieuws. Velen kwamen die dag nog langs, anderen na de geboorte van Joris*. 
De volgende dag is de bevalling ingeleid en even voor zes uur ‘s avonds hadden we Joris in onze handen.  Een geweldig 
mooi ventje, alles erop en eraan. Alleen… dat verdraaide hartje… 
Joris* is begraven op een heel mooi kinderhofje. In het begin kwamen we er wekelijks, tegenwoordig veel minder 
vaak. Maar ook nu is het nog altijd een apart gevoel om daar te zijn en met zijn grafje bezig te zijn. In mijn 
slaapkamer staan diverse dingen die herinneren aan Joris*, deels dingen die ik gekregen heb via Lieve Engeltjes. In 
de woonkamer staat ook een foto van Joris* en de heel mooie Vrijwilligersprijs die ik eerder dit jaar uit handen van 
José heb mogen ontvangen. 

En de oorzaak? Uiteindelijk is Joris* overleden doordat een van de bloedpropjes in de placenta heeft losgelaten en in 
de navelstreng is geschoten. De enige manier waarop Joris* zuurstof kreeg werd weggenomen. Pure pech... 
Hoe ben je bij LE terecht gekomen? 
Na het overlijden van Joris* was onze kinderwens niet weg. We waren vader en moeder geworden, maar hadden nog 
altijd niet dat zo gewenste kindje in onze armen. Van de gynaecoloog hadden we het advies gekregen om eerst de 
volgende menstruatie af te wachten. Die kwam na tweeënhalve maand, toen we voor anderhalve week op Malta zaten 
om even uit alles weg te zijn en daarna door te gaan met ons leven. Dat was voorlopig de laatste menstruatie. Tijdens 
deze zwangerschap richtten we alle aandacht op het volgende kindje dat voor ons onderweg was. Mijn vrouw kreeg 
lichte bloedverdunners die er hopelijk voor zouden zorgen dat er niet opnieuw bloedpropjes zouden optreden. Nog 
voor de eerste geboortedag van Joris* is Maaike geboren. Even hadden we een moeilijke start met haar voeding, maar 
daarna ging het met haar goed. 
Het verdriet om Joris* kwam nu echter hard terug en, waar we al eerder gewezen waren op het bestaan van Lieve 
Engeltjes en toch al eens op die site gekeken hadden, hebben we ons aangemeld. Na een paar dagen waren we 
toegevoegd aan de nieuwe lijst LE-8 en daar konden we ons verhaal kwijt, vonden we andere ouders die in hetzelfde 
schuitje zaten. Het voelde vertrouwt, warm en goed. 
 
Wat doe je nu bij LE? 
Ik ben de webbeheerder van de website, en hou me vooral bezig met de techniek erachter. Vorig en dit jaar ben ik 
druk bezig geweest om alle engeltjespagina’s om te zetten naar de huidige vorm. Te veel bekende verhalen… 
Nu ben ik, maar dat schiet er iedere keer weer bij in, langzaam bezig om opieuw een gedichtenhoekje op de website te 
realiseren. Iedereen die dat wil kan dan zelfgeschreven gedichtjes aanleveren, die na goedkeuring op de website te 
vinden zijn. 
 
Hoe ben je in je taak terecht gekomen waarin je nu zit? 
Niet lang na de aanmelding vond ik dat de toenmalige website van LE niet goed in elkaar zat. De code van de pagina 
was een rommeltje en de opzet was zodanig dat groei een probleem zou opleveren. De toenmalige webbeheerder vond 
het wel prettig dat er iemand mee wilde kijken en stond ook open voor verandering. 
Drie maanden na onze melding woonde ik een bestuursvergadering bij en eigenlijk werd er vanaf dat moment vanuit 
gegaan dat ik in het bestuur zat. Het webbeheer heb ik tot in 2004 gedaan, waarbij ik veel hulp vond bij anderen, in 
het team voor de engeltjespagina’s en voor de gastenboeken. Voor die tijd was ik al een keer het bestuur uitgegaan en 
weer teruggekomen. In die tijd is het aantal engeltjespagina’s gegroeid naar meer dan 400, hadden alle 
engeltjespagina’s een gastenboek gekregen, was er een mooie nieuwsrubriek en een gedichtenhoek, met heel wat 
gedichten. 
Ik heb LE toen een hele tijd losgelaten, kwam nog wel af en toe kijken op de website en bij de engeltjespagina van 
Joris*. Een paar jaar geleden zag ik dat de gastenboeken in gevaar kwamen. Deze waren bij een externe partij 
ondergebracht, en die partij ging stoppen. Gelukkig kreeg iedereen de mogelijkheid om de inhoud in veiligheid te 
brengen. Voor de zekerheid bij het bestuur gevraagd of dit goed ging komen, en ik kreeg de verzekering dat het goed 
zou komen. Een jaar later bleek echter dat het niet goed was gekomen: de gastenboeken waren niet meer bereikbaar 
en alle links erheen liepen dood. 
Toen heb ik het bestuur maar aangeboden om hier zelf iets voor te schrijven, en dat werd met beide handen 
aangegrepen. Niet veel later draaide het weer, op alle engeltjespagina’s. Gelukkig konden we uit het ‘Internet 
Archive’ nog veel berichtjes terugplaatsen, en een aantal via ouders. Klusje geklaard… 
Helaas… Begin 2017 is LE overgestapt naar een andere provider. Dit moest in korte tijd geregeld worden en de 
webbeheer legde de prioriteit bij andere delen van de website. De gastenboeken en de engeltjespagina’s vielen buiten 
de boot. Omdat de engeltjespagina’s monumentjes zijn die heel belangrijk zijn voor veel ouders, soms het enige dat ze 
hebben, vond ik dat niet kunnen. Gelukkig vond ik steun bij het bestuur. Alle engeltjesverhalen zijn opnieuw door 
mijn handen gegaan, en de gastenboeken zijn, voor zover mogelijk, alle ook weer gevuld. Het leek een tijdelijk klusje. 



Maar ja, een jaar geleden besloot de webbeheerder zijn taak neer te leggen. Toen ben ik er toch maar weer ingestapt 
en gelukkig is het niet heel veel werk. 
Maar laat je door het werk voor mij er niet door weerhouden als je het verhaal van jouw, jullie engeltje ook met 
anderen wil delen; ik regel dat graag voor alle engeltjes. 

Waarom ben je precies vrijwillig(st)er geworden binnen LE? 
Voor het lange verhaal, zie hierboven. 
Voor het korte verhaal: omdat ik het fijn vind om mensen te helpen en omdat daarvoor op dat moment volop kansen 
waren bij LE, kansen die er ook vandaag de dag nog zijn voor anderen. 
 
Is er een vrijwilligerstaak die je je eens voor heel even uit zou willen proberen? 
Nee, eigenlijk niet. Ik doe al van alles en heb in mijn leven al van alles gedaan. Maar wie weet wat er op enig moment 
nog op mijn pad komt. 
             

 

 

              
  

  



 

Vrijwilligersdag 

 

Met een beperkt groepje en een verkort programma, vond op 22 september 

2018 de vrijwilligersdag plaatst. Toch vond het bestuur het een zeer 

geslaagde bijeenkomst, heel fijn om elkaar weer eens te spreken. 

Hierbij een reactie van Hanny, Hanny bedankt dat ik je reactie mag plaatsen. 

 

                                  

 

Lieve allemaal, 

Ik had een hele mail geschreven, maar deze is foetsie maar toch wil ik graag nog even 
reageren. Wat er al geschreven is, een klein groepje dit keer, maar niet minder waardevol, 

zo goed  en ontroerend jullie verhalen te horen en veel respect hoe de mamma,s  van nu er 
mee omgaan, het verdriet en gemis van onze kindjes blijft hetzelfde, of het nu lang of kort 
geleden is. 

Maar gelukkig dat er nu veel meer begeleiding en zorg is rondom het overlijden van een 
kindje, tenminste gelukkig bij de meesten van ons. 

Helaas was dat bij mij en bij vele anderen niet zo, velen hebben hun kindje niet eens gezien, 
of weten niet waar het begraven/gecremeerd is.  

Helaas heb ik mijn kindje ook niet mogen zien, die pijn zal altijd blijven. Ik weet wel waar ze 
begraven is en kan haar plekje bezoeken. 

Ze ligt in een graf waar meerdere kindjes begraven liggen. Er mogen geen monumentjes op 
geplaatst worden. Maar dat gaat veranderen, er wordt t.z.t. een monumentje geplaatst, 
eindelijk een plekje om te rouwen voor mij en vele moeders met mij. 

 



Na de geboorte (overlijden) van Conny" 1970, was er niets, ik had gelukkig wat lieve mensen 
om mij heen, maar meestal gingen mensen je uit de weg. 

Na jaren las ik in de krant over Lieve Engeltjes, waar je kon mailen met lotgenoten. Wat was 
dat geweldig, ik hoefde Conny” niet meer weg te stoppen, mocht over haar praten en haar 
naam noemen. 

Ik mailde toen bij LE18, waar moeders mailden met recent verlies van hun kindjes. 

Fijn dat er toen de Eindelijk Tasbaar groep kwam. Doordat de meeste moeders wat ouder 
zijn, wordt er niet altijd meer over de kindjes gesproken, wel op en rond de engeltjesdagen. 

Wij voelen een sterke verbondenheid met elkaar, dit alles door onze engeltjes ontstaan. 

Ik heb wel eens gedacht om te stoppen, maar dit lukt gewoon niet, want bij Conny” hoort 
LE,en zo heel af en toe komt er toch een nieuwe (oudere) mamma bij. Zoals vorig jaar een 
moeder van nu 76 jaar.                                                                                                             
Toen zij een kaart kreeg van LE, voor haar engeltje, was ze zo blij, en daar doe ik het voor. 
Samen met mijn collega gansje Hetty, vormen wij een hechte groep. 

Het was fijn en goed om deze dag weer samen te zijn, fijn om gesproken te hebben met mijn 
tafelheer Ronald, respect wat je allemaal achter de schermen doet, super, en tafeldame Rita, 
net begonnen als gans, maar Rita, dat gaat helemaal lukken. 

Lieve allemaal, nogmaals heel veel dank, en veel succes en liefde in alles wat jullie doen. 

Een dikke knuffel voor mijn lieve ganzenmaatje Hetty, met haar mag ik altijd gezellig 
meerijden, naar mooie maar ook droeve dingen. 

Veel liefs Hanny, 

moeder van Conny”, Korien en Alex 

 
 

                                     



Koffietafelgesprek / interview over het boek ‘Sybe, lief Zonnekind’ 

  
Artikel geschreven door Linda 
 

                                                                    

 

Ik ben net nieuw bij de redactie als er een e-mail binnenkomt over een op 4 november te verschijnen boek die 

geschreven is door een moeder van een overleden zoontje, Sybe genaamd. De manier waarop Foekje van der 

Heide, de mama van Sybe, schrijft, spreekt mij aan en ik besluit haar te gaan interviewen voor in het magazine 

van Lieve Engeltjes.  

 
Ik heb zelf het boek Lief Zonnekind nog niet gelezen, maar ik heb er wel in gebladerd tijdens het gesprek met 
Foekje. Het is een heel persoonlijk inkijk in het leven van Foekje en haar gezin. Het zijn gedichten, korte verhalen 
en overdenkingen die gaan over de ongekende liefde van een moeder voor haar kind. De foto’s die in het boek 
staan zijn door Floris gemaakt, de man van Foekje en de vader van Sybe. De foto’s maken dat het boek nog 
meer spreekt.  

Een tragisch einde van een pas begonnen kinderleven. Naast het ongekende verdriet en gemis om Sybe, heeft 

Foekje gemerkt dat zij meer diepgaande gesprekken heeft ervaren sinds Sybe zijn overlijden en dat zij steunende 

verbinding heeft gevonden met anderen. Ook is duidelijk geworden dat er meer is in het leven als het nastreven 

van doelen zoals een mooie carrière. Foekje heeft na het overlijden van Sybe het roer omgegooid en woont nu 

samen met haar man en zoontje Hidde tijdelijk in een woning in een bosrijke landelijke omgeving om meer tot 

zichzelf te komen. Foekje wil meer bijdragen aan de samenleving en zet zich hier dan ook voor in. Onder meer 

door het uitgeven van het boek Lief Zonnekind om op deze wijze mensen met een verlieservaring te kunnen 

bereiken. Eén van de redenen waarom Foekje heeft gekozen voor de titel Lief Zonnekind, is dat dit het karakter 

van Sybe omschrijft, zonnig en blij. Daarnaast zit er ook een diepere symboliek achter. Als Foekje terugkijkt op de 

laatste periode van Sybe zijn leven denkt zij terug aan de enorme steun die zij heeft ervaren door de immense 

liefde in die periode. De tijd viel weg, er was alleen maar oog voor de liefde voor elkaar. Deze periode was zeer 

intens en heeft er mede voor gezorgd dat Foekje veranderd is, verzacht zoals ze zelf zegt.  

 

Na het overlijden van Sybe zat Foekje, zoals velen van ons zullen herkennen, slecht in haar vel. Niet alleen 

mentaal, maar ook fysiek. Zij was vaak ziek en uiteindelijk hebben zij en haar man er voor gekozen er even 

tussen uit te gaan in de vorm van hun tijdelijk verblijf in de bossen.   

Wat dit uiteindelijk heeft gebracht is dat Foekje steeds meer in staat is om de weerstand los te laten en te zijn met 

wat er is.  

 

 



 

Steun door schrijven  

Foekje is begonnen met het schrijven over Sybe en zijn ziekte om haar gedachten te verwoorden en ook om 

familie en vrienden op de hoogte te houden van hoe het ging. Zij geeft aan veel steun te hebben gehad aan de 

reacties die op haar op Facebook geschreven stukken kwamen. Hoewel zij toen zelf weinig behoefte had aan het 

ontmoeten van mensen, deden de liefdevolle reacties haar goed. Wat zij hierbij nog wel aangeeft is dat steun 

vanuit de omgeving zo ontzettend belangrijk is maar dat het wel iets is wat je uiteindelijk zelf moet doen. Niemand 

kan de pijn wegnemen of het verdriet minder maken. Uiteindelijk zal jij zelf moeten proberen te aanvaarden dat 

het is zoals het is, maar dit is misschien wel een levenslang proces. Wat Foekje hierbij heeft geholpen is 

wederom aanvaarden van gevoelens zonder daar een oordeel aan te hangen. Dit ging niet zonder slag of stoot. 

In het begin had ze moeite om bijvoorbeeld jonge ouders met twee jonge kinderen in de bakfiets voorbij te zien 

rijden. Na een tijd realiseerde ze zich dat de boosheid en jaloezie die ze voelde, emoties aan de oppervlakte 

waren. Het meest gemakkelijk om op te pakken. Daaronder ging een groot verdriet schuil. Het gemis van haar 

lieve zoontje. Het grote verdriet, het was veel moeilijker om daar verbinding mee te maken, aldus Foekje. Het 

omarmen van het verdriet, daar volledig mee te zijn, zonder het weg te duwen heeft haar geholpen. Ze leerde dat 

ze heel diep ging, maar daar niet onder bezweek, iets waar ze aanvankelijk wel bang voor was.  

 

Door het delen van haar verhalen op Facebook heeft Foekje niet alleen veel steun ondervonden, maar ook steun 

kunnen geven aan anderen. Mede vanuit de gedachte dat anderen ook steun kunnen halen uit het verhaal van 

haar gezin en Sybe, heeft Foekje besloten het boek Lief Zonnekind uit te brengen.  

 

Woede en onmacht 

Het is gemakkelijker om boos te zijn dan om verdrietig te zijn. Kwaad zijn op het leven, kwaad zijn op het onrecht 

dat is gebeurd. Waarom is ons dit overkomen? Waarom ons kind? Het zijn eveneens vragen die vele lotgenoten 

zullen herkennen. Ik herken het zelf in ieder geval heel sterk sinds het overlijden van mijn eigen zoon Sven, 

woede om de onrechtvaardigheid van het leven. Dat gevoel loslaten, het laten zijn zoals het is, dat is iets wat 

misschien ooit met de jaren wel gaat komen. Ik denk wel dat het uiteindelijk een manier is om toe te geven aan 

het verdriet en niet te blijven hangen in de woede en het onrecht.  

 

Samenleving en rouw  

Veel mensen vinden het moeilijk om met zij die rouwen om te gaan. Om woorden te vinden voor het verdriet. Dit 

geldt helemaal bij het rouwen om een overleden kind. Ook Foekje heeft ervaren en van anderen gehoord dat er 

snel verwacht wordt dat je weer meedraait in de maatschappij. Er is amper tijd om stil te staan, de wereld gaat in 

rap tempo verder. Terwijl rouw niet alleen mentaal enorm veel vergt, maar het ook een gigantische aanslag is op 

het fysieke gestel van de rouwende. Er wordt echter vanuit de maatschappij verwacht dat je na een korte tijd 

gewoon weer meedraait en dat je je leven weer oppakt bij het oude. Maar dat is onmogelijk.  

 

Aanwezigheid  

Foekje geeft verder aan dat zij het gevoel heeft dat Sybe, ondanks zijn fysieke afwezigheid, soms nog wel 

aanwezig is. Foekje zegt hierover: “Sybe heeft zijn aardse lijfje afgelegd, maar zijn 'zijn', zijn ziel blaakt van leven, 

en zo nu en dan mag ik hem dichtbij ervaren. Het is de grootse liefde voor Sybe waar ik steeds weer op terug kan 

vallen. Het is ook die liefde die me in staat stelde om hem aards los te laten en díe liefde die verder reikt dan het 

aardse.” 

 

 

 



 

Boodschap  

Een boodschap die Foekje graag met lotgenoten wil delen is: “Uit je, toon je kwetsbaarheid. Ga niet in verzet met 

wat er is maar ben met wat er is. Verzet maakt het allemaal alleen nog maar veel zwaarder. Vertel je verhaal op 

de manier die bij je past. In mijn geval door schrijven, maar het kan ook zijn door middel van kunst maken, zingen 

of wat dan ook. Ik heb mijn broertje verloren als 7-jarige. Hij werd maar een week. Ik heb mijn ouders zien lijden 

doordat ze hun gevoel niet konden uiten en er niet over spraken. Die ervaring is voor mij een extra motivatie om 

het juist wel te doen.  

In kwetsbaarheid zit kracht!” 

 

Na het gesprek  

Ik vond het fijn om met Foekje te spreken over Sybe en over alles wat haar maakt tot wie zij is.  

Foekje denkt dat haar boek anderen misschien herkenning en troost kunnen geven en dat vind ik een mooie 

gedachte. Geen enkel verhaal is hetzelfde, toch is er een grote verbondenheid onder lotgenoten. Zoals ik ooit op 

een Amerikaanse website heb gelezen, we zijn allemaal lid van dezelfde club waar niemand lid van wil zijn.  

 

Informatie 

Het boek Lief Zonnekind van Foekje is te koop bij de boekhandel en Bol.com  

 

https://www.bol.com/nl/p/lief-

zonnekind/9200000101102014/?suggestionType=typedsearch&bltgh=tIoWw0fVCV5OIjWbjRZJBw.1.2.ProductTitl

e 

 

Daarnaast heeft Foekje een website:  

www.Foekjevanderheide.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Even kennismaken met…

Jan van Waarden 
 
 
Zoals de meeste stichtingen kan ook de stichting 
onze stichting veel vrijwilligers actief, waardoor we al onze activiteiten kunnen uitvoeren. Natuurlij k zijn 

we ontzettend blij met al deze mensen. Vandaag zett en we heel even de 
schijnwerper op Jan van Waarden. Hij doet al heel w at jaren w
Lieve Engeltjes! Hoogste tijd om even nader kennis t e maken met Jan.
 
Jan, vertel, wie ben je?
Jan is Jan. Ik ben (alweer) 59 jaar oud, ik ben getrouwd en heb twee mooie zonen. 
Onze zonen zijn 28 en 25 jaar oud. Ik woon in Culemborg, maa
huisje in Frankrijk. Daar verblijven we zoveel mogelijk, om te genieten van het leven. 
Tussen de werkzaamheden door uiteraard. 
 
Wat doe je in het dagelijkse leven?
Al sinds ongeveer 1982 ben ik werkzaam als fulltime grafisch ontwerper. Ik heb een 
eigen bedrijf: RAM vormgeving. Wat ik zoal doe? Ik ontwerp vooral drukwerk. Ik 

ontwerp met name boeken en boekomslagen, met daarnaast brochures, jaarverslagen, folders en hu
grote voordeel van internet is dat deze werkzaamheden altijd door kunnen gaan, of ik nu in Nederland of in 
Frankrijk ben.  
 
Hoe ben je (als vrijwilliger) bij Lieve Engeltjes ve rzeild geraakt? 
Helemaal zeker ben ik daar niet meer van, maar v
terechtgekomen. Deze drukker kreeg een stilgeboren kindje en kwam zodoende met Lieve Engeltjes in contact. 
Hij heeft ons er toen bij betrokken voor de vormgeving van de huisstijl en de overige
boeken van Lieve Engeltjes. 
 
Heb je een persoonlijke band met Lieve Engeltjes?
Nee, niet in de zin dat ik zelf zo’n vreselijke ervaring heb gehad. Maar ik heb altijd gevonden dat de stichting mooi 
werk doet en ben ze dus blijven steunen.
 
Hoelang ben je al actief als vrijwilliger bij Lieve  Engeltjes?
Ook iets dat ik niet meer helemaal kan achterhalen. Het is al een hele tijd. Ik vermoed dat ik sinds 2002 of 2003 
betrokken ben bij het werk van Lieve Engeltjes. 
 
Wat zijn de werkzaam heden die je voor ons doet?
Ik ontwerp het drukwerk en maak de definitieve bestanden voor de drukker.
 
 
Jan, bedankt voor het werk dat jij als vrijwilliger voor Lieve Engeltjes wilt verzetten. Hieronder een kleine indruk 
van het mooie werk dat je voor ons doet!
 
 

 
 

 
                                    

Even kennismaken met… 

Zoals de meeste stichtingen kan ook de stichting Lieve Engeltjes niet zonder vrijwilligers
onze stichting veel vrijwilligers actief, waardoor we al onze activiteiten kunnen uitvoeren. Natuurlij k zijn 

we ontzettend blij met al deze mensen. Vandaag zett en we heel even de 
schijnwerper op Jan van Waarden. Hij doet al heel w at jaren w
Lieve Engeltjes! Hoogste tijd om even nader kennis t e maken met Jan.

Jan, vertel, wie ben je?  
Jan is Jan. Ik ben (alweer) 59 jaar oud, ik ben getrouwd en heb twee mooie zonen. 
Onze zonen zijn 28 en 25 jaar oud. Ik woon in Culemborg, maar we hebben ook een 
huisje in Frankrijk. Daar verblijven we zoveel mogelijk, om te genieten van het leven. 
Tussen de werkzaamheden door uiteraard.  

Wat doe je in het dagelijkse leven?  
Al sinds ongeveer 1982 ben ik werkzaam als fulltime grafisch ontwerper. Ik heb een 
eigen bedrijf: RAM vormgeving. Wat ik zoal doe? Ik ontwerp vooral drukwerk. Ik 

ontwerp met name boeken en boekomslagen, met daarnaast brochures, jaarverslagen, folders en hu
grote voordeel van internet is dat deze werkzaamheden altijd door kunnen gaan, of ik nu in Nederland of in 

Hoe ben je (als vrijwilliger) bij Lieve Engeltjes ve rzeild geraakt?  
Helemaal zeker ben ik daar niet meer van, maar volgens mij ben ik via een bevriende drukker bij Lieve Engeltjes 
terechtgekomen. Deze drukker kreeg een stilgeboren kindje en kwam zodoende met Lieve Engeltjes in contact. 
Hij heeft ons er toen bij betrokken voor de vormgeving van de huisstijl en de overige communicatie

Heb je een persoonlijke band met Lieve Engeltjes?  
Nee, niet in de zin dat ik zelf zo’n vreselijke ervaring heb gehad. Maar ik heb altijd gevonden dat de stichting mooi 

teunen. 

Hoelang ben je al actief als vrijwilliger bij Lieve  Engeltjes?  
Ook iets dat ik niet meer helemaal kan achterhalen. Het is al een hele tijd. Ik vermoed dat ik sinds 2002 of 2003 
betrokken ben bij het werk van Lieve Engeltjes.  

heden die je voor ons doet?  
Ik ontwerp het drukwerk en maak de definitieve bestanden voor de drukker. 

het werk dat jij als vrijwilliger voor Lieve Engeltjes wilt verzetten. Hieronder een kleine indruk 
doet! 

Arianne, mama van Julian en Aimée*
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Nee, niet in de zin dat ik zelf zo’n vreselijke ervaring heb gehad. Maar ik heb altijd gevonden dat de stichting mooi 

Ook iets dat ik niet meer helemaal kan achterhalen. Het is al een hele tijd. Ik vermoed dat ik sinds 2002 of 2003 

het werk dat jij als vrijwilliger voor Lieve Engeltjes wilt verzetten. Hieronder een kleine indruk 

 

Arianne, mama van Julian en Aimée* 



Aya Memoriam Foundation 

Aya Memoriam Foundation is opgericht op 10 april 2017. Hun visie is: "Hoe klein 

ook, iedereen heeft het recht om herinnerd te worden."  

                                            

                               

 

Aya Memoriam Foundation is opgericht omdat er op de bestaande markt van kosteloos fotografie steeds meer vraag 

komt naar  informatie, ondersteuning en begeleiding rondom het afscheid nemen. De doelgroep van Aya Memoriam 

Foundation zijn ouders die een kindje verwachten dat stil geboren wordt of dat kort na de geboorte overlijdt en 

ook voor kinderen met een korte levensduur of waarbij de zwangerschap wordt afgebroken. 

Door de unieke formule, waarmee de Foundation in de markt staat, geeft ze aanvulling en invulling aan voor deze 

specifieke doelgroep. Dit doet men in samenwerking met het netwerk, ervaringscontacten, zorginstellingen en vele 

anderen die Aya Memoriam Foundation ondersteunen. Op deze manier streeft men het doel en de visie na.                 

Aya Memoriam Foundation is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Het dekkingsgebied voor fotografie is momenteel 

Zuid-Holland, Noord- Holland, Overijssel en Drenthe. Uiteraard streven ze naar landelijke dekking in de toekomst. 

Aanvragen uit de andere provincies zijn ook mogelijk mits er fotografen beschikbaar zijn. 

Aya Memoriam Foundation fotografeert belangeloos in de ziekenhuizen en in de thuis situatie voor iedereen die een 

kindje verwacht dat stil geboren wordt, dan wel bij het overlijden van pasgeboren kinderen en bij kinderen met een 

verwachte korte levensduur of waarbij de zwangerschap wordt afgebroken.                                                                                  

Om de professionaliteit te waarborgen krijgen de Aya Memoriam Foundation fotografen allemaal een training over hoe 

om te kunnen gaan met verlies en rouw en privacy en integriteit in deze specifieke situatie. Deze training wordt gegeven 

door iemand van het netwerk waarmee de Foundation samenwerkt. De fotografen zijn op de hoogte van de visie van de 

Foundation en kunnen, als daar vraag naar is, doorverwijzen naar samenwerkende netwerk contacten.                                                                                                                             

De fotograaf komt tijdens of vlak na de bevalling langs in het ziekenhuis of in de thuis situatie om foto's te maken, de tijd 

die hiervoor gebruikt wordt, hangt af van de situatie en gaat altijd in overleg met de aanvrager. De foto's die gemaakt zijn, 

worden zorgvuldig bekeken en eventueel bewerkt en dan digitaal naar Aya Memoriam Foundation gestuurd. De 



fotoreportage zal binnen 7 dagen altijd digitaal door Aya Memoriam Foundation naar de aanvrager gestuurd worden. Op 

de foto’s zal een klein logo van Aya Memoriam Foundation zichtbaar zijn. 

Informatie en begeleiding over welke mogelijkheden er zijn in het nemen van afscheid van je kindje zijn zeer persoonlijk 

en vaak ook erg emotioneel. De foundation geeft ( daar waar nodig) dan ook training, coaching, ondersteuning en 

begeleiding aan de vrijwilligers op het gebied van de mogelijkheden in het nemen van afscheid binnen onze doelstelling. 

Vrijwilligersfuncties die men binnen de Foundation heeft en die men zoekt zijn: Fotografen, Rouw en Verlies begeleiders, 

Ritueel/ Uitvaartbegeleiders, Ervarings contacten, Marketing/Promotie, Mensen en/ of Leveranciers die producten 

/artikelen ( naaiwerk, breiwerk, borduurwerk, houtsnijwerk, viltwerk etc.)  Maken die binnen de doelgroep gebruikt 

kunnen worden.  

 

                                              

 

Op zaterdag 8 december 2018 organiseert het Aya Memoriam Foundation de herdenkingsbijeenkomst "Lichtjes in de 

Vermaning". Tijdens deze bijeenkomst worden er namen genoemd van degene die je wilt herdenken en wordt er een 

lichtje aangestoken. . Iedereen is van harte welkom. Deze bijeenkomst gaat door in Noorderhoofdstraat 46 te 1561 AV 

Krommenie 

Meer informatie over de Aya Memoriam Foundation vinden jullie op hun website: http://www.ayamemoriamfoundation.nl/  

en via de Facebook pagina: Aya Memoriam Foundation 

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

 

 

 

 

                             



 

Opbrengst benefietwedstrijd gedoneerd aan Stichting Lieve 

Engeltjes 
 
 

Graag besteden we in dit magazine aandacht aan bijzondere initiatieven om 

Stichting Lieve Engeltjes te steunen.  
 
Op donderdag 13 september 2018 heeft bij Golfclub Midden-Brabant uit Esbeek de jaarlijkse benefietwedstrijd 
plaatsgevonden. De winnaar van deze wedstrijd mag zelf een bestemming kiezen voor de opbrengst. 
 
De winnaar van de wedstrijd was Peter Reijnders, zijn dochter Monique Reinders is lid van Lieve Engeltjes. Hij 
heeft Stichting Lieve Engeltjes uitgekozen als het goede doel om de opbrengst van € 250,-- aan te doneren.  
 
Namens Lieve Engeltjes was ook Jolanda Rus van de beurscommissie met een stand aanwezig bij de 
benefietwedstrijd om zo meer aandacht te vragen voor onze stichting. 
 
Ook via deze weg willen we alle betrokkenen hartelijk bedanken voor de financiële bijdrage en betrokkenheid bij 
Lieve Engeltjes. 
 
 
Kristel  
 
 

                

  



     

 
     
    Soms... als ik het allemaal wat zwaarder vind,
    Wil ik het allemaal "pas op de plaats"
    En even stilstaan bij het verlies van ons 
 
    Even terug naar het moment van "toen",
    Hoeveel pijn dat dan ook doet;
    Dat moet ik dan even voor mezelf doen!
 
    Me de kleur van haar ogen herinneren, dan,
    Hoe ontzettend klein en Kwetsbaar ze was,
    En wat was ze toch enorm gewen
 
    Ik denk aan de mooie zwangerschap,
    Maar ook aan 't onbestemde gevoel en "rare" controles.
    En toen die onmenselijke klap...
 
    Wat hadden we een verdriet,
    Je denkt dat je er nooit meer uitkomt,
    Dat het ooit weer beter zal 
 
    Maar nu is ze 'n lieve, liefdevolle herinnering,
    Zit ze heel diep in ons hart
    En is ze een geschenk dat ik ontving!
 
     
     
 
     
 
 
 

                             

 

 

 Gedicht 

 
Soms... als ik het allemaal wat zwaarder vind, 
Wil ik het allemaal "pas op de plaats", 
En even stilstaan bij het verlies van ons Kind! 

Even terug naar het moment van "toen", 
Hoeveel pijn dat dan ook doet; 
Dat moet ik dan even voor mezelf doen! 

Me de kleur van haar ogen herinneren, dan, 
Hoe ontzettend klein en Kwetsbaar ze was, 
En wat was ze toch enorm gewenst, man!!! 

Ik denk aan de mooie zwangerschap, 
Maar ook aan 't onbestemde gevoel en "rare" controles.
En toen die onmenselijke klap... 

Wat hadden we een verdriet, 
Je denkt dat je er nooit meer uitkomt, 
Dat het ooit weer beter zal gaan, geloof je niet. 

Maar nu is ze 'n lieve, liefdevolle herinnering, 
Zit ze heel diep in ons hart 
En is ze een geschenk dat ik ontving! 

  Monique Minneboo, 
  Mama van Murphy, Mabel* en Muraya.

 

 

Maar ook aan 't onbestemde gevoel en "rare" controles. 

Mama van Murphy, Mabel* en Muraya. 


