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Voorwoord 
 

Lieve lezers, 

De voorafgaande periode van de maart editie van het magazine staat bij ons thuis in het teken van ons engeltje 

Joël*. In januari vieren we zijn geboortedag, gevolgd door het herdenken van zijn sterfdag op Valentijnsdag. 

Vooral rondom die periode ben ik dankbaar dat er ooit een stichting zoals Lieve Engeltjes in het leven geroepen 

is. Ik sta er dan vaak bij stil hoeveel ik heb gehad en nog steeds heb aan Lieve Engeltjes. 

Het blijft onvoorstelbaar dat er zoveel ouders zijn die hetzelfde lot hebben moeten ondervinden. Deze editie staat 

dan ook in het teken van persoonlijke verhalen, persoonlijke verhalen die voor iedereen herkenbaar zijn, troost 

kunnen bieden en laten zien hoe onze engeltjes voort leven in deze wereld.  

Tot slot wil ik Luke bedanken die heeft besloten om te stoppen bij de redactie. We wensen Luke veel geluk en 

liefde toe en dank voor de steun en input! 

 

Vriendelijke groet, 
De redactie; Monique Minneboo, Natascha van den Berg, Bernadette Willekens en Miranda Keirouz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Woord van bestuur  

Nieuwe website  
 
Inmiddels mailen we alweer enkele weken op de nieuwe mail site van lieve engeltjes. Voor de meeste van ons 
was dat behoorlijk wennen. Niet meer mailen vanuit je eigen mailprogramma, maar online inloggen in de nieuwe 
mail omgeving. 
 
We hopen dat iedereen inmiddels gewend is en weer fijn mee kan mailen. Waarom we zijn verhuisd? 
We speelden al even met de gedachte dat LE aan vernieuwing toe was, een moderner jasje, een systeem dat 
compatibel is voor telefoons. Er werd al over nagedacht. 
 
Echter half december 2016 kregen we te horen dat de server waar LE jaren op gedraaid heeft over 
was gegaan naar een nieuwe eigenaar en dat zij eind januari 2017 over zouden gaan naar een nieuwe 
server. Het bestaande LE systeem was sterk verouderd en mocht niet mee naar de nieuwe omgeving. Dat 
betekende dat we in zeer korte tijd een geheel nieuw mailsysteem, alsmede een gehele nieuwe website moesten 
maken. Het mailsysteem ofwel het voortbestaan van de maillijsten van Lieve Engeltjes was onze eerste prioriteit. 
Daar is keihard aan gewerkt. 
 
Daarna de website, de start is er en deze moet nog verder gevuld worden. Uiteraard horen daar ook de engeltjes 
pagina’s bij. Op dit moment zijn de engeltjes pagina’s nog niet beschikbaar en is er geen mogelijkheid om een 
nieuwe engeltjes pagina aan te vragen. Dit geldt helaas ook voor de gastboeken. 
Achter de schermen wordt gekeken hoe we de engeltjes pagina’s en de gastboeken weer op de nieuwe site 
krijgen. We hopen dat het allemaal gaat lukken. Uiteraard laten we het weten als de engeltjes pagina’s weer 
beschikbaar zijn. 
 
Terwijl er zo hard wordt gewerkt aan deze technische zaken gaat het leven ook door. We zijn begin maart, de 
lente komt eraan. Wat ons betreft mag ie al komen. Een beetje warmte en zon heeft iedereen nodig en zeker 
mensen zoals wij, met een groot gemis en verdriet. 
 
Lieve groet namens het bestuur. 
 

 José de Reus, Loes Frings, Hanna van de Ruitenbeek en Marja 

Groen 

 

 

 

 

 
 

 



Beschuit met muisjes  

Alle bengels die binnen LE geboren zijn in december 2016, januari en februari en 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.  

 

9 december 2016, Wess, zoon van Claudia en Patrick 
13 december 2016, Anouk, dochter van Hanna en Erik 
19 december 2016, Ella, dochter van Nina en Marco 

 
7 februari 2017, Fleur, dochter van Mariska en Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Column Miranda  
(Ver) jaardag.. 

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.  

Een nieuw jaar is weer begonnen, een nieuw jaar dat voor ons elke keer weer met veel emoties van start gaat.  

3 jaar geleden, op 6 januari, werd ik opgenomen in het ziekenhuis en 3 jaar geleden, 3 dagen later, op 9 januari, 

werd ik mama. En zo herleef ik elk jaar tijdens de start van het nieuwe jaar weer, hoe ik mama werd van mijn 

prachtige en kleine hummeltje Joël* en hoe ik uiteindelijk een onzichtbare mama werd. Deze periode staat op 

mijn netvlies gebrand en herinner ik mij nog tot op de dag van gisteren. Gelukkig maar, want soms ben ik bang 

dat ik dingen ga vergeten, dat de herinneringen die ik aan Joël* heb in de loop der jaren zullen vervagen. Maar 

gelukkig weet ik nog steeds hoe zijn armpjes en zijn ruggetje aan voelden, hoe ik een glimlach op mijn gezicht 

voel komen als ik denk aan de gedachte hoe fijn Joël* het vond als zijn haartjes werden geborsteld, en hoe intens 

ik van hem heb genoten in het korte bestaan van zijn leventje. Soms merk ik dat die mooie herinneringen minder 

ruimte hebben en de nare herinneringen op de voorgrond treden, waardoor verdriet, boosheid en intense pijn de 

overhand nemen. Inmiddels ben ik zover dat ik weet dat die nare gevoelens tijdelijk zijn en er ook weer ruimte 

ontstaat voor andere gevoelens. Maar nog steeds kunnen die nare gevoelens er op een onverwacht moment 

ineens knetterhard in hakken en voel ik me weer even terug bij af, terug naar 3 jaar geleden.  

3 jaar zou mijn mannetje nu geweest zijn. Hoe zou hij er nu uit hebben gezien? Had hij wellicht toch een gelukkig 

en waardig leven kunnen hebben samen met ons, ondanks zijn afwijkingen? Regelmatig gaat mijn denkvermogen 

met mij aan de haal met dit soort vragen. De bekende hoe, wat (als) en waarom, en vooral rondom de periode 

van Joël* zijn geboorte- en sterfdag, voel ik me soms als een kip zonder kop en kan ik mezelf ontzettend in de 

weg zitten.  

Ook dit jaar hebben we de jaardag van Joël* weer ‘gevierd’ met familie. Gevierd klinkt ergens raar, maar ik vind 

dat het korte leven van Joël* gevierd hoort te worden. Hij is onderdeel van ons gezin, hij is mijn kind, hij hoort er 

nu eenmaal bij. En de hele wereld mag weten dat ik een zoontje heb die nu 3 jaar zou zijn geworden, en die mij 

zoveel heeft geleerd over het leven, een vechtlust had waar je ‘u’ tegen zegt en mij op zijn eigen manier de kracht 

heeft gegeven om door te kunnen gaan met het leven. Daarom mag zijn geboortedag niet zomaar voorbij gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk jaar gaan we op 9 januari naar het graf, waar we hartballonnen op laten en we met de kinderen sterretjes af 

steken. Van ons krijgt hij voor zijn verjaardag een bloemstukje in de vorm van een vlinder, die hij ook heeft 

gekregen tijdens zijn uitvaart. Het is mooi om te zien dat familieleden ook altijd een kadootje voor Joël* 

meebrengen. Dit jaar hadden we zelfs siervuurwerk voor Joël* dankzij mijn neefje van 3 jaar. Na het samenzijn bij 

het grafje komt de familie bij ons thuis en gaan we met z’n allen eten en sluiten we af met de taart met kaarsjes. 

Het is ‘fijn’ om deze dag zo door te brengen. Ik merk dat ik deze dag vaak geleefd wordt en ergens de helft ook 

niet mee krijg. Het blijft niet kloppen; een verjaardag vieren, maar de persoon waar het voor gevierd wordt is er 

fysiek nooit bij. Ik hoop dat Joël* alles vanaf zijn wolkje mee krijgt en daarboven een prachtige verjaardag mag 

vieren met alle andere engelenkindjes.  

Happy birthday schatje..       

Miranda, Mama van Joël* en Jaimes  



Kusje in de wind  

Het verhaal van oprichtster Irene 
 

Wat begon als een persoonlijk verhaal over haar wolkenkindje Lieve*, is inmiddels uitgegroeid tot een liefdevolle 

community, waarin engelenouders herkenning en erkenning kunnen vinden. Mama Irene startte een 

facebookpagina genaamd “Kusje in de wind”, waaruit vervolgens verschillende publicaties zijn ontstaan. Naast 

Irene’s autobiografisch werk Kusje in de wind, zijn de dichtbundels Kindje in mijn hart en Lichtjes vol liefde 

ontstaan, alsmede het boek Liever bij mij. Irene vertelt haar verhaal over het verlies van haar zoontje Lieve* en 

hoe het leven en de dood van Lieve* betekenis kregen voor Irene.  

“Op 21 januari 2010 werd mijn ergste nachtmerrie werkelijkheid. Het kindje in mijn buik leefde niet meer. Het 

nieuws dat het hartje van ons zoontje Lieve* niet meer klopte maakte een eind aan de woelige periode die 

daaraan vooraf ging. 

In de negende week van de zwangerschap werd ik behoorlijk ziek door de Mexicaanse griep, waarbij 

ziekenhuisopname noodzakelijk was. Eenmaal thuis probeerde ik de draad weer op te pakken, maar de nasleep 

van de griep en de daarmee gepaard gaande vermoeidheid, hielden me veel dagen aan huis gekluisterd. Mijn 

werkgever was daar niet bepaald blij mee en deed geen moeite om die ontevredenheid te verhullen. We zaten 

midden in een verbouwing en hadden daarnaast al een zoon en een dochter, toen 2 en 4 jaar, die aandacht en 

verzorging nodig hadden. Ik had het zwaar, ook emotioneel gezien, maar hun vrolijkheid deed me goed. En 

daarnaast had ik ook altijd hoop, hoop dat alles wel goed zou komen. 

De 12 weken-echo was goed en ik kon ons kindje voor het eerst zien bewegen in mijn buik. De pure liefde die je 

dan voelt als moeder is moeilijk te omschrijven; en daarbij voelde ik ook geruststelling. Al de hele zwangerschap 

hoorde ik een klein stemmetje in mijn hoofd met twijfels. Nu ik de periode voorbij was waarin de meeste 

miskramen voorkomen en ik op de echo had gezien dat alles goed was, dwong ik mezelf die ongerustheid los te 

laten. Alles kwam heus goed! 

 

Die rust bleef echter niet lang en het stemmetje kwam terug, misschien ook wel omdat ik lichamelijk weinig 

vooruitgang boekte en totaal geen energie had. Ik deelde die gevoelens echter met niemand en wachtte rustig af 

tot de volgende controle. De verloskundige stelde me weer gerust toen ik het hartje van Lieve* hoorde kloppen en 

in de week voor Kerstmis voelde ik hem voor het eerst bewegen. Het was niet meer dan een kriebel, zachte 

aaitjes in mijn buik, maar het voelde zo bijzonder. Ik was op slag verliefd en vertelde mezelf dat het écht goed zat. 

In die periode werd ik telkens heen en weer geslingerd tussen hoop en zorgen, verdriet en blijdschap om het 

kindje dat groeide in mijn buik. Zoals ik hem die ene dag heb voelen bewegen, heb ik hem nooit meer gevoeld. Ik 

maakte mezelf wijs dat het toen nog te vroeg was om hem te voelen en dat ik me vergist had. Die noodlottige 

ochtend dat ik me door het drukke verkeer haastte om bij de verloskundige te komen, vergeet ik nooit meer. Ik 

was toen bijna 20 weken zwanger. Het moment waarop ik mijn kindje, opgerold als een balletje, stil in mijn buik 

zag liggen zie ik nog zo levendig voor me. Het is net een film. En hoe de duisternis kwam na de woorden: “Ik zie 

geen hartactie meer,” blijf ik voelen tot in mijn botten wanneer ik eraan denk.  

 

De ketting van Irene is een hand- en voetafdrukje van Lieve* 



De rouw om Lieve* was diep, veel intenser dan ik kon verdragen. Ik kon eenvoudigweg niet geloven dat hij er 

echt niet meer was. En nog steeds lijkt het soms alsof het iemand anders overkomen is. In die eerste periode van 

rouw gleden de dagen aan me voorbij, aaneengeregen door dag en nacht. Het enige dat me op de been hield, 

waren mijn twee kinderen, voor wie ik ’s morgens wel uit bed móest komen, en het idee van een kindje in de 

toekomst. Ik raakte enkele maanden na de geboorte van Lieve* opnieuw in verwachting; wat enerzijds hoop en 

vreugde bracht, maar anderzijds veel nieuwe zorgen. Ondertussen verloor ik mijn baan doordat mijn werkgever 

mijn re-integratie niet wilde faciliteren, iets dat we uiteindelijk uit moesten vechten in de rechtbank. Toen ik 30 

weken zwanger was, moest ik voor de rechter komen. Ik haalde mijn gelijk, maar kon niet terug naar kantoor 

doordat de arbeidsrelatie verziekt was. De stress die dit veroorzaakte brak me op, was niet goed voor onze baby 

op komst en maakte het nog moeilijker om met het verlies van Lieve* om te gaan. Ik ben toen gaan schrijven om 

een stukje rust te krijgen. Ik heb altijd veel geschreven, ook beroepsmatig, en woorden op papier hielpen me mijn 

gevoelens te uiten. Soms miste ik begrip in mijn omgeving voor wat ik doormaakte, maar tegelijk wilde ik mensen 

niet te hard met ons verlies confronteren. Ik schreef daarom op een blog over hoe wij Lieve* een plekje gaven in 

ons gezin, over hoe er iedere dag aan hem gedacht werd en over hoe onze kinderen hem steeds weer in het 

dagelijks leven betrokken. De kleine dingen die kinderen doen, zeggen vaak meer dan duizend woorden. Ik 

leerde ook weer genieten door in het moment te blijven en vooral ook door het besef dat wij ondanks ons verlies 

ontzettend gezegend zijn. Daarnaast begon ik in die tijd ook aan het verhaal van Lieve* te schrijven, in de hoop 

dit ooit te kunnen vertellen.  

 

De vrolijke blogs over de kinderen werden, op verzoek van velen, een boekje getiteld: ‘Zes kleine voetjes en één 

paar vleugels’. In die tijd ontstond er ook steeds meer contact met lotgenoten en ik ontdekte hoeveel we eigenlijk 

te delen hadden. Ik voelde me gehoord, gesteund en ook wel getroost door hun woorden en het feit dat ik niet de 

enige was. Het boek dat ik schreef over Lieve* noemde ik ‘Kusje in de wind’, en ik startte een facebook 

community om contact te houden met lotgenoten en anderen die zijn verhaal wilden lezen. Ik plaatste daar 

gedichtjes op, waarbij ik vooral de liefde, de trots en de herinnering wilde vangen van kindjes die er niet meer zijn. 

Ik luisterde naar wat mijn hart me ingaf en zo kregen het leven en de dood van Lieve* betekenis voor mij.  

Ondertussen is ‘Kusje in de wind’ uitgegroeid tot een plek voor lotgenoten waar gedeeld mag worden en 

herdacht. Er is inmiddels een hele stapel boeken ontstaan met verhalen en gedichten van lotgenoten, bundels 

waarin kindjes genoemd worden en boekjes voor broertjes en zusjes van een engeltje. Het is zoveel groter 

gegroeid dan Lieve*. De projecten die ik organiseer worden gedragen door lotgenoten en daar ben ik ontzettend 

dankbaar voor. Wat begon als persoonlijke ‘verwerking’ is een missie geworden: troost, warmte en herkenning 

bieden, maar ook aan de buitenwereld laten zien dat het onderwerp geen taboe hoeft te zijn. Onze kinderen tellen 

mee, ze mogen genoemd worden en ze zullen altijd deel uitmaken van hun gezin”.  

 

Irene, 
Mama van Sara, Bram, Lieve* en Sofie 

www.kusjeindewind.com  

https://www.facebook.com/kusjeindewind/?ref=ts&fref=ts 

http://www.kusjeindewind.com/
https://www.facebook.com/kusjeindewind/?ref=ts&fref=ts


Mijn plekje  

Alex* 
 

Als je een groot verlies hebt geleden, willen mensen graag weten of je het al “een plekje” hebt kunnen 

geven. Kun je alweer verder met je leven en is alles weer goed? Deze vragen zijn heel lief bedoeld, alleen 

weten deze mensen niet dat je na zo’n groot verlies niet meer verder kunt met je leven daar waar je 

gebleven was. Je moet door met de emoties die je erbij hebt gekregen en het komt NOOIT meer goed. 

Dood is voor altijd en het verdriet is ook oneindig. Voor veel mensen die het verdriet niet zelf ervaren 

hebben, is dit een angstige gedachte en daarom is het prettig dat er overal ‘hokjes’ en ‘plekjes’ komen 

waar het verdriet geplaatst kan worden. Dat houdt het ‘duidelijk en overzichtelijk’ en mogelijk ook uit de 

buurt. In deze rubriek geven we aandacht aan een plekje: het plekje waar je overleden kind voor altijd 

rust. Deze plek is voor iedere ouder anders. In deze rubriek vertelt Martine over haar plekje voor haar 

zoontje Alex*. 

Ik ben Martine (30 jaar) en ben bijna 5 jaar getrouwd met Michel (31 jaar). Samen hebben wij een zoon Demian 

(3 jaar) en een Engeltje Alex*. Hij werd geboren op 19 december 2015 met 35 weken. Totaal onverwachts stierf 

hij twee uur later aan een hartstilstand door bloedarmoede. We waren in shock en moesten toen heel snel keuzes 

maken zoals iedereen eigenlijk. Wij kozen ervoor om hem te cremeren, want een baby begraven leek ons zo 

koud en kil.  

Mijn man heeft niets met begraafplaatsen, maar onze begrafenisondernemer waarschuwde ons er wel voor dat 

we misschien toch een plekje wilden hebben om naar toe te kunnen. Toch bleven we bij onze beslissing, het blijft 

onmenselijk in alle gevallen.  

Toen de as een paar weken later bij ons thuis werd gebracht voelde dat heel vreemd. Wat moeten we hier nou 

mee, dachten we...  

Uiteindelijk hebben we een glasobject laten blazen en een beetje in een sieraad laten verwerken. Hij heeft een 

mooi plekje bij ons thuis.  

Toch was dit niet bevredigend genoeg en de begrafenisondernemer kreeg gelijk. We bleven dus op zoek naar 

wat we met de rest van de as konden doen. Via een lotgenoot kwam ik in aanraking met het Kinderbomenbos in 

het Bentwoud vlakbij Zoetermeer.  

Wij hebben dus een levensboom geplaatst voor onze Alex* en hebben wat as bij de wortels gedaan. De 

symboliek erachter is dat er nieuw leven ontstaat waar het andere leven stopte. Ook de verbinding die de boom 

maakt tussen hemel en aarde (van wortel tot top) is een mooie gedachte. 19 november 2016 mochten wij hem 

zelf planten en de as erbij strooien. Het was een prachtige dag. Nu hebben wij ook een plekje waar we naar toe 

kunnen. Waar we rust vinden, kunnen praten en opgaan in de natuur. We zijn er al vaak geweest. Ik heb geen 

spijt dat we geen graf hebben, want deze plek is voor ons magisch. Het boompje groeit met ons mee en we zien 

ons over een aantal jaar onder een grote boom zitten te picknicken met hopelijk nog een regenboogkindje. 

 

 



Ik schreef zelf een gedicht wat nu op een tegel bij de boom ligt: 

 

Wat er nu is  

In wezen was 

Is nooit geweest 

Nu aarde en as 

 

Wat er nu staat 

In wezen even 

Zal altijd zijn 

Een nieuw leven 

 

Sterk en trots 

In de wind 

Hier vind ik jou 

Mijn lieve Kind 

       Martine, mama van Demian en Alex*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mijn plekje  

Lev* 
 

Als je een groot verlies hebt geleden, willen mensen graag weten of je het al “een plekje” hebt kunnen 

geven. Kun je alweer verder met je leven en is alles weer goed? Deze vragen zijn heel lief bedoeld, alleen 

weten deze mensen niet dat je na zo’n groot verlies niet meer verder kunt met je leven daar waar je 

gebleven was. Je moet door met de emoties die je erbij hebt gekregen en het komt NOOIT meer goed. 

Dood is voor altijd en het verdriet is ook oneindig. Voor veel mensen die het verdriet niet zelf ervaren 

hebben, is dit een angstige gedachte en daarom is het prettig dat er overal ‘hokjes’ en ‘plekjes’ komen 

waar het verdriet geplaatst kan worden. Dat houdt het ‘duidelijk en overzichtelijk’ en mogelijk ook uit de 

buurt. In deze rubriek geven we aandacht aan een plekje: het plekje waar je overleden kind voor altijd 

rust. Deze plek is voor iedere ouder anders. In deze rubriek vertelt Roos over haar plekjes voor haar 

zoontje Lev*. 

Graag vertel ik mijn verhaal en laat ik de 5 plekjes in ons huis zien die we voor onze Lev* hebben ingericht.  

Lev* is geboren en overleden op 29 mei 2015 na een zwangerschap van bijna 24 weken. Hij is overleden aan de 

gevolgen van een vroeggeboorte. In het begin na zijn overlijden was hij heel erg 'aanwezig' in ons huis. Overal 

zag je hem terug. Nu zijn broertje is geboren willen we ook graag foto's van hem om ons heen hebben. Net zoals 

met 2 levende kindjes moeten zij de ruimte delen. Lev* heeft nog wel wat vaste plekjes in huis.  

Het belangrijkste plekje is een plekje in de woonkamer waar Lev* zijn urntje, ingelijste geboortekaartje en 

ingelijste kleertjes staan/hangen. Ook staat hier het vogelhuisje dat we kochten voor Lev* zijn eerste 

engeltjesdag. Het is geschilderd in de stijl van zijn geboortekaartje.  

Ook hebben we in de woonkamer een kasplanten huisje van glas ingericht voor Lev*. Hierin staat een foto, 

kaarsjes, engeltje en Lev* zijn knuffeltje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op onze slaapkamer hebben we een soort van altaartje voor hem gemaakt. Hier staan al zijn spulletjes uitgestald 

en we hebben een grote houten kist gemaakt door herinneringshout. In de kist zitten fotoboeken, omslagdoekje 

maar ook de zwangerschapstest etc. 

 

 

 

Ook op het kamertje van onze regenboogbaby komt Lev* op vele plekjes terug. Fotolijstjes met kaartjes met een 

kindje op de wolken en op de maan. Een kindje dat schommelt aan de maan en een verzameling van 

voorleesboekjes voor broertjes en zusjes van een overleden kindje. 

 

 

 

 



 

Tot slot onze tuin, waar we een boom hebben gepland voor Lev*. De boom bloeit in mei, de geboortemaand van 

Lev*. Er hangen vlinders in de boom en vlinders zijn op meerdere plekken in de tuin zichtbaar.  

 

 

En de belangrijkste plek voor Lev* is in ons hart. Waar ter wereld we ook lopen, hij blijft bestaan ♡ 

 

        Roos, mama van Lev* en Ezra 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gedicht  

Als de golven van de zee 

                          Soms overvalt mij dat waarom.                             

Het valt als een strik om mij heen. 

Ik kom er niet uit. 

Het waarom verstikt me haast, 

sluit me af, 

trekt me naar beneden, 

maakt me razend. 

Niemand 

die het waarom kan geven. 

Geen mens..... 

geen God. 

Elk daarom sluit me verder af. 

In mijn waarom ben ik alleen. 

Langzaam aan drijft de bui over. 

Het waarom verliest 

zijn greep over mij. 

Een daarom is er niet 

gekomen, maar wel 

Hoe nu verder? 

Wie ben ik nu? 

Hoe ga ik nu door? 

Mijn waarom verandert 

in een waartoe. 

Stap voor stap 

vind ik mijn weg verder 

met mijn verlies en 

met mijn kansen. 

Niet berusting is mijn antwoord, 

maar aanvaarding: 

Een nieuwe weg aanvaarden 

en zo mijn nieuwe bestemming vinden. 

Een lotgenote 

 



 

Column Bernadette 

Feestdagen  
 

Bernadette verloor 30 jaar geleden haar kindje. Ze neemt ons in deze nieuw column mee in het verdriet en 

de verwerking van haar grote verlies. Ze vertelt hoe het leven nog heel mooi kan zijn met 3 kinderen waar 

ze voor mag zorgen en 1 kindje dat altijd in haar hart aanwezig is. Bernadette is getrouwd met Dominique, 

de vader van haar vier kinderen. 

Wat waren het weer fijne feestdagen.  

Ook dit jaar was je weer heel erg aanwezig. In de kerstbomen hingen je mooie kerstballen, ook witte vlinders en 

vlinders in andere kleuren hang ik er bij. Het was wederom mooi.  

Soms stel ik me wel de vraag waarom niemand er ooit een woord over zegt of iets vraagt. Maar ach, ze doen 

maar, wij weten waarom die vlindertjes en de mooie kerstbal met een vlindertje, naast de kerstbal met de foto van 

de kleinkindjes, erin hangen.  

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar verjaarde je papa. Wat was het een fijn feestje. Omdat Milo en Thibault nog klein 

zijn, hebben we het thuis gezellig gemaakt. Is het geen toeval dat we rond die dagen een vlinder in huis hadden? 

We vonden deze boven in de slaapkamer van de kleinkindjes. We hebben deze heel voorzichtig beneden gezet 

en hij fladderde heel vrolijk rond in de woonkamer. Wat was dit leuk, in de winter een vlinder in de gordijnen zien 

zitten. Het gaf me een heel warm gevoel.    

      

De dag nadien vertrok Judith met haar gezinnetje op skivakantie en wat had ze bij haar toen ze terug kwamen? 

Milo had het een hele tijd vast gehouden, zo fier was hij erop. Het was een draaimolentje met vlindertjes, die 

vrolijk ronddraaien als je er een theelichtje onder zet. Hoe vaak heb ik er al naar gekeken, de vlindertjes laten 

rondzwieren en het bewonderd, ik raak er niet op uitgekeken. 

Met Nieuwjaar was het behoorlijk druk en toch gingen mijn gedachten veel naar jou. Was je ook, samen met je 

vrienden, een nieuw jaar aan het vieren?  

Ondertussen zitten we al in de tweede maand van het jaar. Een hele korte maand, maar een maand waarin heel 

wat mensen jarig zijn. Het begint met Judith en de maand wordt afgesloten met Daphne.  

Een korte maand, maar de dagen worden langer. Het is niet meer zo vroeg donker en 's morgens is het al wat 

vroeger licht. Wat vind ik dit leuk, en als de zon dan nog haar best wilt doen, zijn het toch al warme dagen. Dit 

betekent ook dat het voorjaar er stilletjes aan komt. Wat is er mooier dan dat er overal nieuw leven te zien is, de 

eerste bloempjes beginnen te bloeien, de vogels hun nest maken en het gras groener wordt, kortom het voorjaar 

is een seizoen met heel veel nieuw leven. Wat kan ik er van genieten, zittend op een bank in de tuin en kijkend 

naar de vijver en de vogels die druk in de weer zijn en met jou in mijn gedachte. 

Het leven kan toch nog heel mooi zijn, bedankt dat je me geleerd hebt om te genieten van de kleine dingen. 

 

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



Volwassenboek  

Mijn optimistje  

Overleven na de dood  
 

Angela is single en heeft een kinderwens. Via een donor raakt ze zwanger en bevalt ze van haar eerste kindje 
George*. George is geboren met een hartafwijking en overlijdt 3,5 week na zijn geboorte. Angela heeft vanaf het 
begin een blog bijgehouden en beschrijft de opeenstapeling van ongelofelijke gebeurtenissen vanuit haar hart. 
Vervolgens gaat ze door met schrijven en neemt iedereen mee in haar strijd te (over)leven, en haar grote wens 
om George* grote broer te maken. 
 
Mijn optimistje is een verzameling van blogs geschreven vanuit de gedachten en gevoelens van moeder Angela. 
In het begin lees je over de geboorte en de overlevingsstrijd van zoontje George*. vervolgens beschrijft het boek 
de rouwperiode gedurende het eerste jaar na het overlijden van George*, en de drang naar een broertje of zusje 
voor George*. De blogs worden afgewisseld met prachtige gedichten geschreven voor George* en zijn 
toekomstige broertje of zusje.  
 
Doordat het boek vanuit Angela’s hart geschreven is, is het een hele duidelijke weergave van de gevoelens en 
emoties die eraan te pas komen tijdens het rouwen om je kindje. Angela omschrijft het rouwen in haar puurste 
vorm, precies zoals het is. 
Hierdoor is het een boek geworden, waarin iedere ouder die een kindje heeft verloren zich zal kunnen herkennen. 
Een boek dat laat zien dat het erbij hoort om tijdens een rouwperiode heen en weer geslingerd te worden in je 
emoties. En dat het niet ‘gek’ is als je je boos, verdrietig of jaloers voelt, ook al is het “al” een jaar geleden na het 
overlijden van je kindje. Rouwen om je kindje kent geen tijd en kent geen einde.  
 
Gedurende het lezen van dit boek werd ik gelijk meegenomen in Angela’s verhaal. Ook al weet je van tevoren dat 
het met George* niet goed zal aflopen, toch hoopte ik tijdens het lezen stiekem dat het alsnog goed zou komen 
met George*. De wens en de drang die Angela vervolgens heeft om een broertje of zusje te krijgen voor George*, 
riepen bij mij veel herkenning op. Het gevoel van te ‘willen zorgen voor’, maar vervolgens niet te kunnen zorgen 
voor. Maar ook de diepgaande pijn van het rouwen was ontzettend herkenbaar, het gevoel te kunnen hebben van 
niet meer willen of kunnen. Het gaf mij dan ook kippenvel om soms letterlijk mijn eigen woorden terug te zien op 
papier in Angela’s verhaal. Om te lezen dat er gedurende de tijd dan ook weer kleine geluksmomentjes kunnen 
ontstaan, kan zeker hoop en troost bieden.  
 

Miranda 
mama van Joël* en Jaimes  

www.mijnoptimistje.nl 
facebook pagina: mijn Optimistje  
twitter: @mijnoptimistje  
 

 

Titel: Mijn optimistje Overleven na de dood  
Auteur: Angela Brandsma  
ISBN: 978-94-6323-053-7 
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Kinderboek  

Ono, een bijzonder broertje 
 

Ilo kijkt heel erg uit naar de geboorte van de baby in mama's buik. Hij verlangt zo om met zijn broertje te spelen. 
Maar bij de geboorte blijkt Ono een heel bijzonder broertje te zijn. Een broertje dat nooit huilt en waar je niet mee 
kan spelen. Ono is dood. Na een korte, verdrietige, maar gezellige tijd thuis, is er feest voor Ono. Daarna is hij 
plots weg. 
Waarheen? Ilo gaat op zoek... 
 
"Ono, een bijzonder broertje" is een ontroerend prentenboek voor kindjes vanaf ongeveer 4 jaar.  
Ik vind het een heel bijzonder boek, speciaal voor broertjes en zusjes van een overleden kindje. Deze kindjes 
zullen heel veel situaties herkennen in het boek. 
Een jongetje, Ilo, gaat op zoek naar zijn overleden broertje. Hij vraagt aan zijn oma, zijn tante, zijn pappie waar 
zijn broertje zou kunnen zijn. Allemaal hebben ze wel een antwoord, maar Ilo is hier niet helemaal tevreden mee. 
Ilo blijft verder zoeken tot hij met zijn mama het heel bijzonder plekje gevonden heeft. 
Het boek biedt een mooie opening om met je kindjes te praten over de betekenis van het verlies van hun broertje 
of zusje.  
Het is een heel ontroerend verhaal met mooie, zachte illustraties dat troost kan bieden. 
 
      Bernadette, mama van Noël, Anique*, Judith en Daphne 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Ono, een bijzonder broertje  
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Illustraties: Sara Gerard 
Uitgever: Casa Littera, maart 2015 
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Gedicht 

Tijd 

  

~ Tijd ~ 
  

Tijd heelt niet alle wonden, 
17 jaar sinds haar verlies,..... 

Ik wilde dat we de klok terugdraaien konden. 
 

De scherpe randen van het begin, 
Die worden milder, 

Maar nog niet genoeg naar mijn zin. 
 

Ook al verstrijkt de tijd, 
ze raakt alleen maar verder van ons weg, 

Onze lieve, kleine meid. 
 

Ik weet, de klok tikt door, 
Maar zij zal altijd in onze harten zitten, 

zoals alle jaren al daarvoor!!!!!!! 
 

 

Monique, mama van Murphy, Mabel* en Muraya 

 

 


