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Voorwoord 
 

 

Lieve lezers, 

We zijn alweer halverwege het jaar. Het zonnetje komt weer regelmatig tevoorschijn, het is weer langer licht. Wat 

vaker buiten zijn doet mij vaker denken aan jou. De vlindertjes die voorbij fladderen geven me altijd een warm 

gevoel van binnen, alsof je eventjes bij ons langs komt.  

Zo werd het ook weer tijd om een nieuwe editie van ‘Gedeelde Gedachten’ in elkaar te zetten. We hebben weer 

een aantal mooie, inspirerende verhalen. Zo kan je o.a: een interview lezen met Heidi de Vries, die een prachtig 

schilderij van haar zoontje Sander* heeft laten maken, lezen over een koffietafelgesprek tussen lotgenoten, meer 

te weten te komen over een bijzonder ritueel, en vertelt Margriet, moeder van Lars over haar bijzondere webshop. 

Lijkt het jou interessant om deel uit te maken van de redactie, waarbij je op zoek gaat naar interessante items 

voor het magazine? Stuur dan een mailtje naar redactie@lieve-engeltjes.nl 

Namens de redactie wensen we iedereen veel zonnestraaltjes toe.  

 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 



Woord van bestuur  

2 uitersten  
 
 
Lieve leden van Lieve Engeltjes, 
 
Inmiddels mailen we al weer geruime tijd in de nieuwe mailomgeving en lijkt alles weer zijn plekje te krijgen. Het 
was voor de meeste van ons erg wennen. Niet meer rechtstreeks via je mailbox kunnen mailen en steeds weer 
inloggen. 
Ook het krijgen van de notificaties verliep moeizaam, maar ook dat lijkt voor de meeste van ons opgelost te zijn 
nu. 
We hopen dat iedereen het nu een beetje onder de knie heeft en er weer volop gemaild wordt op alle lijsten. 
 
Het is bijna zomer. Gister vielen de mussen nog van het dak door de enorme hitte, vandaag moest ik mijn jas 
weer aan...koud! Het is wel van het ene naar het ander uiterste. 
 
Ik dacht aan de eerste jaren na het overlijden van mijn zoon, emoties en verdriet vlogen ook van het ene uiterste 
naar het andere. Dacht je net dat het wel weer een beetje ging en dan ineens viel ik weer in dat eindeloze diepe 
en donkere gat van rouw. 
 
Langzaamaan werden de dagen dat het iets beter ging meer en meer, de dagen van verdriet wat minder. Nu 
inmiddels 17 jaar geleden dat mijn zoon overleed zou je denken dat je alleen nog maar goede dagen hebt. 
 
Helaas...niets is minder waar. Nog steeds kan het me overvallen, zonder reden zonder oorzaak lijkt het ....even 
weer dat scherpe en rauwe verdriet. Gelukkig gaat dat snel voorbij en zijn die verdrietige dagen er nog maar heel 
af en toe. 
 
Denken aan mijn zoon maakt me nu blij, vaak moet ik inwendig lachen om hem, denkend aan een leuke 
gebeurtenis of grappige uitspraak van hem. Verdriet heeft plaats gemaakt voor een weemoedig gevoel. Minder 
scherp en minder rouw. 
 
Weg zal het nooit gaan, maar misschien is dat juist wel goed of zelfs fijn. Want zo blijft hij altijd in mijn hoofd 
aanwezig, en echt....ik zou dat/hem niet willen missen. 
 
Wij wensen iedereen een mooi en warme zomer toe. En dan vooral warm in het hart. 
 
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.  

 

27 maart 2017, Liz, dochter van Linda en Jeffrey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Column Miranda  
Ongeloof 

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.  

 Vaak hoor ik mensen zeggen: “Wat ben je toch een sterke vrouw”, of “Zo knap hoe je met het verlies om gaat”. 

De impact van het verlies van een kindje is met geen pen te beschrijven. De pijn, de wanhoop, het verlangen, 

alles wat erbij komt kijken heeft mij in het begin doen geloven dat ik deze pijn niet te boven kom. Mensen willen je 

graag een hart onder de riem steken en zeggen: “Het komt wel goed”. Maar nee, goed komt het nooit. Wordt het 

op den duur weer wat beter.., ja, dat uiteindelijk wel.  

Met behulp van de opbeurende woorden van de lieve dames van de mailinglijst van Lieve Engeltjes, en van hen 

te horen krijgen dat er op een gegeven moment weer een zonnestraaltje zou komen, had ik de kracht om te 

geloven dat dat daadwerkelijk ook zou gebeuren in de toekomst. En gelukkig kwamen die zonnestraaltjes stuk 

voor stuk weer tevoorschijn.  

Er komt een moment dat je voor de eerste keer weer oprecht om iets kan lachen. Dat ging dan wel gepaard met 

schuldgevoelens, want hoe kan ik nou lachen terwijl mijn zoontje dood is?? Maar op een gegeven moment kwam 

het besef dat lachen en huilen hand in hand gaat, dat blijdschap en verdriet hand in hand kan gaan. En zo 

ervaarde ik hoe ik weer een beetje controle over mijzelf begon te krijgen. Ik leerde om te gaan met mijn emoties 

en natuurlijk waren ze, en zijn ze soms nog steeds niet in bedwang en komt er weer een stortvloed van akelige 

gevoelens langs. Maar ik heb geaccepteerd dat dat nu eenmaal een onderdeel van mijn leven is, en dat is prima. 

 
 
Joël* zou nu bijna drie en een half jaar zijn….jeetje wat vliegt de tijd. Ik kan het niet geloven dat we hem iets meer 
dan 3 jaar geleden hebben moeten laten gaan. Ik kan niet geloven dat het lichaampje van mijn zoontje ergens 
begraven ligt. Ik kan nog steeds niet geloven dat hij dood is.. 
 
Ik merk dat dat ongeloof soms sterker wordt. Alles wat er gebeurd is lijkt op een film. Ik weet precies wat er 
gebeurd is en hoe ik mij destijds voelde, maar vaak kan ik niet geloven dat dit ons is overkomen. Zo ook als ik bij 
Joël* zijn grafje kom voel ik vaak dat ongeloof. Vlak na zijn overlijden was dat het enige plekje waar ik rust kon 
vinden en waar ik nog iets voor hem kon betekenen. Nu merk ik dat ik minder vaak bij zijn grafje kom. Voor mijn 
gevoel is zijn grafje nu meer een gedenkplekje en Joël* is niet daar, maar hij is bij ons. Waar ik ben, daar is Joël*. 
En die gedachte vind ik heel fijn.  
 
Misschien is dat gevoel van ongeloof een soort van beschermingsmechanisme. Ergens denk ik dat we onszelf 
beschermen tegen de pijn die het verlies met zich mee brengt. Af en toe komt het nog zeker heel dichtbij en 
ervaar ik weer het intense verdriet, dat verdriet dat ik de eerste paar maanden dagelijks voelde. Nu komt de pijn 
niet dagelijks meer zo dichtbij, want ik denk dat ik dan niet met beide benen op de grond kan blijven staan. Het 
brein van een mens zit complex in elkaar, maar vaak weet het toch precies wat het doet. 
 
Lieve mama’s die dit verlies moeten dragen, weet dat jullie kindje(s) trots op je zijn en zij degene zijn die de 
kracht brengen om weer zonnestraaltjes in het leven te vinden. Wat hadden wij ze een mooi leven gegund, laten 
wij dan met z’n allen er voor onze kindjes* een mooi leven van maken.  
 

Miranda, 
Mama van Joël* en Jaimes 

 



Webshop LoveLars 
Het verhaal van Margriet  
 
Margriet is de moeder van Lars*. Lars is op 13 mei 2016 geboren en op 20 mei 2016 overleden aan de 

gevolgen van ernstig zuurstoftekort tijdens de geboorte. Ze heeft na het verlies van Lars de webshop 

LoveLars geopend waar zij tastbare herinneringen aan je overleden baby aanbiedt, zoals 

herinneringsknuffels gemaakt van kleding van je kindje, handbeschilderde herinneringsschatkistjes, 

herinneringskoffertjes en nog meer producten met de naam van jouw kindje erop. Hieronder schrijft ze 

haar verhaal, hoe LoveLars tot stand is gekomen en wat voor persoonlijke herinneringsartikelen ze 

aanbiedt op haar site.  

“Op 13 mei 2016 was ik 40 weken en 4 dagen zwanger. Ik kon niet wachten totdat mijn zoon geboren werd. Alles 

leek goed dus niets stond een thuisbevalling in de weg. In de woonkamer stond een bed en zelfs een bevalbad. 

Op een gegeven moment kon de verloskundige het hartje niet meer goed horen in het bad dus ben ik naar het 

bed gegaan. Na elke wee werd het hartje weer gecontroleerd en alles leek goed te gaan. Na 6,5 uur was Lars er 

al, maar toen sloeg alle euforie om in paniek.  

Lars was slap en bewoog niet. Binnen een half uur stonden er 2 ambulances, politie en een helikopter voor ons 

huis. Uiteindelijk zijn we in het VUMC in Amsterdam beland. Hier heeft Lars 3 dagen op een koelbedje gelegen 

om verdere hersenbeschadiging tegen te gaan. Op de MRI was helaas te zien dat dit niet had geholpen, zijn 

hersentjes waren helemaal kapot en dus besloten de doctoren om de intensieve behandeling te stoppen. Op 20 

mei is Lars op mijn borst en in de armen van mijn vriend en mij gestorven.  

We bleven achter met een leeg wiegje en een kast vol kleertjes. Kleertjes die allemaal voor Lars bedoeld waren, 

maar hij helaas nooit gedragen heeft. Toch is het zijn kleding en stond ik geregeld voor de kledingkast om de 

truitjes en broekjes in mijn handen te nemen. Op een gegeven moment kreeg ik het idee om van enkele 

kledingstukken knuffels te gaan maken, zodat ik iets van Lars had om te knuffelen. Zo heb ik samen met mijn 

moeder een leeuw, nijlpaardje en een beer uit zijn kleding gemaakt. Ze staan allemaal bij ons bed en geven me 

troost.  

In de maillijst op ‘Lieve engeltjes’ heb ik hierover verteld en gezegd dat ik dat ook wel voor anderen wil doen. Er 

waren gelijk 3 lotgenootjes enthousiast en dus werden er nog een zeepaardje, olifant en poes gemaakt.  

     

Toen ben ik een domeinnaam gaan kopen en inmiddels staat de website alweer een paar maanden online. Ook 

ben ik heel blij met het herinneringskistje van Lars die handbeschilderd is naar aanleiding van zijn 

geboortekaartje. Deze kisten bied ik nu ook aan.  

Al de kaartjes die we hebben gekregen bewaar ik in een koffertje. Ook hier heb ik al enkele lotgenootjes blij mee 

kunnen maken met de naam van hun kindje erop en eventueel met een afbeelding. Er staan nog meer artikelen 

op de site zoals lantaarntjes en LED-lichtjes met naam. Alles kan ik persoonlijk maken voor je, zodat je een 

persoonlijke, tastbare herinnering hebt aan jouw kindje.  



     

Neem maar eens een kijkje op mijn site om te zien of er iets voor je bijstaat. Als je zo’n mooie knuffel wilt laten 

maken vraag ik je om de kleding op te sturen. Omdat sommige ouders dat spannend vinden, wat ik volkomen 

begrijp, heb ik mijn familie gevraagd om als afleverpunt en ophaalpunt te dienen. Zo kun je in Hoorn, Sneek, 

Pijnacker en Heerhugowaard de kleding brengen en vervolgens de knuffel ophalen. Dit geldt trouwens voor alle 

producten, natuurlijk is het mogelijk om een product op te komen halen.  

Ik merk dat ik er zelf kracht van krijg om dit voor iemand anders te kunnen doen. Ik hoop op deze manier steun te 

geven aan andere ouders, die het verlies van een kindje moeten dragen. Tastbare herinneringen aan onze 

engeltjes zijn zo belangrijk. Hopelijk kan ik lotgenootjes hier een klein beetje mee helpen.“ 

Margriet, mama van Lars* 

www.lovelars.nl          
www.facebook.com/herinneringsknuffels   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lovelars.nl/
http://www.facebook.com/herinneringsknuffels


Troost.nl  
Een blog van Tess Daalhuizen  

Tess Daalhuizen is moeder van Aimee* en eigenaresse van een vijftal kinderdagverblijven in Utrecht en 
omgeving. Ze woont sinds kort met haar partner in de Bilt, na jaren in het centrum van Utrecht te hebben 
gewoond. Op 7 januari 2017 overleed haar dochtertje, een aantal dagen voor de uitgerekende datum, in 
haar buik aan een navelstreng omstrengeling.  
Na het overlijden van Aimee* is Tess begonnen met het schrijven van een blog voor Troost.nl, waarin ze 
andere moeders aanmoedigt om contact met lotgenoten te zoeken. Hieronder verteld ze vanuit haar eigen 
ervaring over het contact met lotgenoten.  

 
Koffietafel gesprek met: Karin de Lange, moeder van Sophie, Milan en Justin* (ov. 21 januari 2017), Tess 
Daalhuizen: moeder van Aimée* (ov. 7 januari 2017) en Martine Scholte, moeder van Nive* (ov. 31 augustus 
2013), Saar en Wester. 
  

Tess: “We kunnen de klok niet terug draaien, een keizersnede plannen, Aimée* verlossen van de navelstreng om 
haar nekje om vervolgens nog lang en gelukkig te leven”. 
  
Op een grijze ochtend in april sta ik koffie te zetten voor een persoonlijke ontmoeting met Martine Scholte en 
Karin de Lange, moeders van overleden baby’s Justin* en Nive*. Tess: “Nooit had ik gedacht dat ik, twaalf 
maanden na te ontdekken dat we zwanger waren van ons eerste kindje, koffie zou drinken met moeders van 
overleden baby’s”. Toch is de harde realiteit dat onze dochter, Aimée Polkamp*, op 7 januari 2017 is overleden in 
mijn buik, een aantal dagen voor de uitgerekende datum. Een feit waar we helaas niet omheen kunnen. We 
kunnen de klok niet terug draaien, een keizersnede plannen, haar verlossen van de navelstreng om haar nekje 
om vervolgens nog lang en gelukkig te leven.  
  
Koffie & herkenning  

Elkaar in real life ontmoeten is toch anders dan op het wereldwijde web. In het begin is het even zoeken naar de 
juiste start van het gesprek. Tess: “Wat vraag je aan een moeder die hetzelfde rauwe verdriet door gaat als jij?” 
Deze moeders weten als geen ander hoe het is om een lang verwacht kindje te moeten missen. Wanneer een 
kind, compleet onverwacht, wordt afgenomen van zijn of haar ouders schept dat toch een diepe band. Hoe ver 
levens misschien uit elkaar liggen en uit welk milieu je ook komt, er is overduidelijk geen enkel verschil te 
bespeuren in het verdriet dat ouders doormaken. Vaak loop je daarnaast tegen dezelfde dingen aan.  
 
Maar toch komt het gesprek vanzelf, want de vraag: ‘Wat doe jij met zijn/haar kamertje, dat perfect ingericht 
klaarstaat?’ is ook voor hen de keiharde waarheid. En hoe reageer je op al die gelukkige papa’s en mama’s in je 
omgeving die ik met een jaloerse blik te gade sla in het voorbijgaan, terwijl mijn hart in duizend stukjes breekt? 
Daarentegen delen we ook het feit dat wij ‘moeders van overleden kinderen’ zo immens trots zijn op onze mooie 
zoon en of dochter. Een liefde die absoluut niet onder doet aan dat van moeders van levende kinderen. Deze 
gelijkgestemdheid is op zijn minst bijzonder te noemen. 
 
Collateral beauty  

Hoe moeilijk het ook is om de verdrietige verhalen van anderen te horen, ik waardeer de inzichten en 
invalshoeken van Martine en Karin. Geen van onze verhalen is hetzelfde, maar het verdriet is gelijk. Al had ik 
duizend keer liever Aimée rollend in de box, dit is waar we het mee moeten doen en daarbij is het belangrijk om 
elkaar te steunen. Na een aantal koppen koffie hebben we het over de website www.troost.nl. Een website die 

Martine heeft ontwikkeld in samenwerking met Make a Memory. Zij heeft, na het overlijden van haar dochtertje 
Nive*, haar leven een andere wending gegeven waarbij ze zich inzet voor ouders die hetzelfde lot treft. Hier kun 
je, tips, muziek, video’s, boeken, recepten en blogs van papa’s en mama’s vinden. En wanneer je, net als na het 
overlijden van Aimée*, even niet weet waar je de juiste hulp kunt vinden, is troost.nl er om je de weg te wijzen.  
 
Martine: “De website Troost.nl heeft tot nu toe veel hartverwarmende reacties gekregen. Hartverwarmend, omdat 
de bezoekers echt iets hebben kunnen meenemen van de website. Bijvoorbeeld; de beslissing om toch een 
geboorte- of afscheidskaartje te versturen, de bevestiging dat je gedachten in deze rouwperiode ‘normaal’ zijn, de 
kracht ontvangen van een mooie quote of een mooi liedje, of inspiratie krijgt om alleen of samen met je partner 
een plek op te zoeken waar je je gesteund voelt. Ook wordt Troost.nl als een soort optimistisch platform ervaren, 
het verdriet en het gemis is heel herkenbaar, maar toch is de informatie toegankelijk en gericht op dat de 
bezoeker zich ‘beter’ voelt na het grasduinen op de website”.     
 
Tess: “Elkaar opzoeken in de vorm van lotgenotencontact en de zingeving die sommige ouders vinden in het 
ontwikkelen van bijvoorbeeld websites, het schrijven van een boek of het ontwikkelen van andere vormen van 
hulp, zou ik omschrijven als ‘collateral beauty’. Dit begrip is afkomstig uit Amerika en is overgenomen in de 
gelijknamige film met Will Smith, waarin hij zijn dochtertje verliest en een periode van intense rouw doormaakt”. 
  
 
 

http://www.troost.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van links naar rechts: Karin, Martine en Tess 
 
Legio mogelijkheden 
Karin: “Ik heb in de eerste periode zoveel mogelijk boeken van lotgenoten gelezen, omdat ik enorm op zoek was 
naar herkenning. Vragen als; wanneer gaat het beter en zijn er ouders in een vergelijkbare situatie te vinden? 
Ook al weet ik dat het voor iedereen anders is, toch ben je op zoek naar ouders die hetzelfde is overkomen. 

Naast boeken is er natuurlijk het internet waar je redelijk anoniem, en op de momenten dat het jou uitkomt, 
contact kunt maken met lotgenoten. Persoonlijk vind ik dat erg fijn. Je kunt er je verhaal kwijt en vragen stellen. 
Daarnaast kun je er zelf voor kiezen hoeveel tijd het in beslag neemt en wanneer je er tijd aan besteed. Op 
sommige momenten kan je het emotioneel minder goed aan dan de andere keer. Uitbreiden van het contact met 
lotgenoten hoeft niet maar kan wel. Bijvoorbeeld door telefoonnummers uit te wisselen of persoonlijk af te 
spreken voor een kop koffie, zoals wij nu doen.  

Zelf merk ik dat het zoeken naar nieuwe verhalen van lotgenoten, twee maanden na het overlijden van Justin, is 
gestopt. Wel haal ik dagelijks ontzettend veel steun uit het persoonlijke contact met lotgenoten. Familie en 
vrienden doen ook erg hun best om je te begrijpen en zich voor te stellen waar je doorheen gaat, maar het blijkt 
vrijwel onmogelijk voor mensen om zich een dergelijke situatie voor te stellen, als zij die zelf niet hebben 
meegemaakt, en dat is maar goed ook. Een lotgenoot weet dat wel en kijkt niet raar op als je vertelt wat voor 
gekke gedachtes er zo nu en dan door je hoofd gaan. Sterker nog; meestal krijg je te horen dat zij hetzelfde 
denken en heb je aan één woord genoeg. De ander weet exact wat jij doormaakt en dat is zo fijn”. 

Geen mens is gelijk, maar het verlies is hetzelfde 
 

Na een gezellige dag met koffie en koek, zou ons advies zijn:  
 

Zoek steun bij anderen als je hier behoefte aan hebt, gebruik het communicatiemiddel dat voor jou werkt, herken 
je eigen verdriet in verhalen, maar respecteer dat ieder zijn eigen proces doormaakt. Neem mee wat jou kan 
steunen, maar laat vooral de onderdelen gaan waar jij jezelf niet in herkent.  
 
Geen mens is gelijk, maar het verlies is hetzelfde.  
  
www.troost.nl 
 App: Loss 

Tess Daalhuizen, mama van Aimee* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.troost.nl/


Column Bernadette 

6 mei  
 
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. 

6 mei 2017 

Een datum waar lang naar werd uitgekeken.  

Het begon eind oktober 2016. Judith had een verlovingsring gekregen van haar vriend. Met deze ring had hij haar 

ten huwelijk gevraagd. Judith ging trouwen met de liefste man van de hele wereld en wel op 6 mei, omdat ze op 

die dag 10 jaar samen waren. 

Heel leuk nieuws, een groot feest en toch.....  

Opnieuw komen er een aantal vragen naar boven. Je belandt in een rollercoaster van gevoelens en emoties. 

Vreugde en verdriet liggen heel dicht bij elkaar. Wederom een groot feest waarop iemand ontbreekt, we zullen 

nooit voltallig zijn en niemand die daar eens even bij stil staat. Je wilt er zelf ook helemaal niets van zeggen, want 

het is Judith die trouwt en dan ga je niet zeuren over het grote verlies. 

We werden heel erg betrokken bij de voorbereidingen. Dat was heel leuk, werd door ons enorm geapprecieerd, 

maar het was heel dikwijls dubbel. 

Ik wilde een kleedje met vlinders er op. Het werd een mooi lang kleed, zonder tekening. Och ja, waarom ook niet. 

Dan ga je op zoek naar iets wat naar jou verwijst, een speldje, een kettinkje, een sleutelhanger...Je kunt het zo 

gek niet bedenken of ik had het wel uitgeprobeerd. Niets van dit alles gaf me echt een goed gevoel. Uiteindelijk 

heb ik een kleine sleutelhanger aan de binnenkant van mijn handtasje vast gemaakt, een letter A met een klein 

engeltje. Iets kleins, onzichtbaar voor de andere mensen, maar wel altijd heel dicht bij mij. Het was goed zo. 

Uiteindelijk heb ik nog besloten om het hangertje, dat ik met mijn huwelijk droeg, om te doen en het hangertje met 

het symbooltje van Anique* voor 1 dag af te doen. Hoe moeilijk ik dit in de eerste instantie vond, op de dag van 

het huwelijk voelde het toch goed aan. Het was Judith haar feest, jij hoorde erbij en je was erbij. 

Toen we het gemeentehuis uitkwamen en naar het grasveld gingen in het park om foto's te maken, vloog er juist 

een klein wit vlindertje voorbij. Wat maakte dit mij gelukkig, jouw teken dat het zo goed was.  

Het is een gevecht geweest met mezelf, maar toch was je altijd bij mij.                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Er was gevraagd om een woordje te zeggen op het avondfeest. Mijn man heeft de tekst gemaakt en daar is 

Anique* ook ter sprake in gekomen.  

Toen we raad vroegen aan onze jongste dochter of we Anique* wel of niet zouden vernoemen, was haar 

antwoord, " mama, je hebt ons altijd geleerd dat Anique* een deel van ons gezin is, waarom zou je haar dan niet 

mogen vernoemen". Zo hebben we het ook gedaan.  

Ons woordje begon als volgt: 

 

 



Als de duisternis rond dwaalt, 

en het verleden de toekomst inhaalt. 

Dan blijft die pijnlijke ervaring, 

en die ellendig lege verwachting  

28 jaar geleden, 't is echt waar, 

straalde een licht in die duisternis, helder en klaar. 

Judith, een zusje voor Anique* en voor Noël, 

vervoegde de kring, gezond en wel. 

 

Voor het eerst, na bijna 31 jaar, hebben we Anique* heel bewust met naam genoemd in het bijzijn van familie en 

vrienden. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interview Heidi de Vries 

Tina Alvenaar  
 
Alweer 17 jaar geleden werden Heidi en haar man de trotse ouders van hun 1ste zoontje Sander. Hun 

zoontje werd stil geboren. Heidi is actief geweest bij Lieve Engeltjes van 2000 tot 2002. 

Dramatisch als zoiets je overkomt, maar helaas was de bevalling even zo dramatisch. Sander* zat vast achter het 

schaambeen, waardoor ze flink aan hem hebben moeten trekken. Door gebruik te maken van de verlostang 

werden de wangetjes van Sander flink beschadigd. 

Op alle foto's die gemaakt werden is dit heel duidelijk zichtbaar. Dit was/is een reden om Sander* zijn foto's 

nergens in huis te plaatsen. De foto's zijn best confronterend als je als buitenstaander langs komt en van niets 

weet.  

Zoals velen onder ons, ging Heidi op zoek naar een andere manier om Sander* zijn plekje te geven in huis. Dit 
ging van het geboorte/rouwkaartje inlijsten tot andere symbolische dingen die hen aan Sander* deden denken. 
Toch bleef de wens om iets tastbaarder te kunnen neerzetten. Je kind meer 'recht' te doen, wat je als ouder een 
fijn gevoel geeft.  
Heidi heeft geprobeerd om foto's te bewerken, maar ze waren niet echt tevreden over het resultaat. 

In 2016 kwamen Heidi en haar man in contact met Tina Alvenaar. Tina schildert aan de hand van een foto. Ze is 

een oud collega van Heidi's moeder, die kenden elkaar dus al. Heidi was zelf een beetje gereserveerd, maar toch 

enthousiast toen ze hoorde dat haar moeder Tina had benaderd met de foto van Sander*. Het is ook een stukje 

zelfbescherming, je wilt niet teleurgesteld raken als het toch niet wordt wat je hoopte. Maar ik denk dat alle ouders 

van een engeltje dit wel herkennen. Je wilt altijd meer, omdat je van alles tekort hebt gehad, tekort aan tijd, tekort 

van alles....T 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het contact tussen Tina en Heidi verliep via telefoon en mail. Haar moeder had het verhaal van Sander* reeds 

verteld en een foto opgestuurd. Tina schildert bijna altijd van foto's, ze is het dus gewend om dit zo te doen. 

Tina begon aan het schilderij en tussendoor mailde ze Heidi om hen op de hoogte te houden hoe het schilderij 

vorderde en of ze het mooi vonden. Tina schildert met olieverf in meerdere lagen. Zo konden we zelf puntjes 

aangeven die Tina kon aanpassen of verbeteren. De rode wangetjes die op de foto zo zichtbaar zijn, hebben we 

weggelaten. Hierbij kwam de wens, om iets tastbaars aan de muur te kunnen hangen, eindelijk uit. Heidi is enorm 

blij met het eindresultaat en heel emotioneel bij het zien ervan. Ze is samen met haar moeder het schilderij gaan 

ophalen. Ze hebben er een mooie lijst bij gezocht en nu hangt Sander* eindelijk aan de muur..... 

Eindelijk zijn we een gezin van 5; ook al zien de mensen er maar 4. 

Een uitspraak van Tina: "Alles wat waardevol is voor een ander, maakt het voor mij waardevol om te schilderen" 

Website: www.alvenaar.com 
Email: tina@alvenaar.com          Bernadette, Mama van Noël; Anique*, Judith en Daphne 

http://www.alvenaar.com/
mailto:tina@alvenaar.com


Wiegenritueel 

Wiegen tijdens Curepark 
 

Cure Park is een eigentijds kuuroord dat van 4 juni tot 16 juli neerstrijkt in het Amsterdamse Bos. Cure 

Park bestaat uit een kunstroute met diverse activiteiten. Een onderdeel hiervan is het ‘wiegenritueel’, dat 

plaats zal vinden op zondag 11 juni van 14:00u tot 16:00u. Ida van der Lee, 1 van de bedenkers van het 

wiegenritueel, verteld hieronder meer over haar drijfveer als ritueel kunstenaar en het wiegenritueel.  

  
 
Licht geven aan dat wat er niet mag zijn 

“Mijn moeder kreeg zeven kinderen in zeven jaar en ik was nummer zeven. Mijn moeder trok dit fysiek niet en 
toen haar eigen moeder ook nog overleed toen ik drie weken oud was, stortte ze in. Er was geen ruimte voor me 
en dat is begrijpelijk. Maar het gevoel dat ik er eigenlijk niet mocht zijn, zit diep en is mijn drijfveer geworden. In 
mijn kunst wil ik die dingen aandacht geven die er niet mogen zijn. Aandacht voor de donkere gebieden, de 
ontkenningen, de dingen die genegeerd worden of taboe zijn. Ik wil het in het licht zetten. Het zijn de doden, de 
joodse slachtoffers, de ouderen (nieuw project Testament Ongekend!) en sinds kort zelfs kinderen met hun stille 
verdriet (rituelen in de klas).  Met de rituelen die ik ontwerp komen existentiële verhalen boven water en krijgen 
vorm. Het is een heel waardevol instrument waar ik zielsveel ben van gaan houden”. 
 
“Ik creëer een mythische werkelijkheid waarin mensen op zoek kunnen naar betekenis, waardoor ze verder 

kunnen of houvast krijgen. Een ritueel is een geregisseerd symbolische interventie waarmee sociale, spirituele of 
psychologische doelen bereikt kunnen worden. Al het moeilijke waarbij we niet weten wat te doen, hoe te 
gedragen en hoe het uit te leggen zijn mogelijk te ondervangen met een ritueel. Rituelen maken reële en 
betekenisvolle ontmoeting mogelijk en hebben een helende werking. Deelnemers kunnen zich actief verhouden 
tot het rituele kunstwerk. Hun verhalen en emoties krijgen in deze symbolische interventies een plek. Een ritueel 
is een totaalpakket aan plek, geluid, gebaar, taal, vorm. Hierdoor ligt het voor de hand om met andere 
kunstdisciplines en cultuurvormen samen te werken. Ik maak altijd cross over verbindingen met theater, poëzie, 
choreografie, zang, erfgoed, musea en amateurkunst. De poëtische kracht van kunst geven rituelen 
verbeeldingskracht en een eigentijds karakter”. 
 
“Tijdens Curepark in het Amsterdamse Bos zal ik op 11 juni het wiegenritueel begeleiden. Wiegen is een ritueel 
voor vrouwen die een verlies van een kind tijdens of rond de zwangerschap te verwerken hebben en voor 
vrouwen die afscheid hebben genomen van hun kinderwens. Het gaat om een verlies dat moeilijk met 'de wereld' 
gedeeld kan worden, omdat het kind niet of nauwelijks het levenslicht heeft gezien. Er zijn geen verhalen en is 
voordat er taal was. Daarom heb ik, in samenwerking met Claudia van Dijk, kunstenaar en vroedvrouw, Saar 
Frieling, ervaringsdeskundige, en Sophie Albers, geestelijk verzorger, een ritueel ontwikkeld waarin niet talige 
zang een rol speelt. De vrouwen kunnen in dit ritueel een beweging maken van eenzaam verdriet naar een 
collectieve oerkracht onder vrouwen”.  
 

 

“Het ritueel wiegen is een opstelling van halve tentjes als rugdekking in een kring. Er zijn Perzische tapijten op de 

grond en schapenvellen en kussens om op te zitten. In het midden is een leeg nest van gevlochten luxaflex. 

Er zijn zangers die vooral niet talige liedjes zingen of noenen. De vrouwen kunnen met stenen, lapjes, wol en klei 

onderwijl iets maken dat hun gevoel uitdrukt. 

Uiteindelijk maakt iedereen verbinding met het nest en is er de collectieve kracht van vrouwen die dit dragen en 

transformeren”. 

http://www.idavanderlee.nl  
http://www.curepark.nl/nl/programma/     

Miranda, mama van Joël* en Jaimes 

http://www.idavanderlee.nl/
http://www.curepark.nl/nl/programma/


Volwassenboek 

Altijd mijn Alles 
 

De dichtbundel 'Altijd mijn alles' is speciaal samengesteld voor ouders en familie van een kindje dat er niet meer 
is. Het is een cadeautje dat troost en warmte brengt op moeilijke dagen en ieder jaar rond Moederdag en 
Vaderdag verschijnt. Dagen die vaak extra moeilijk zijn voor ouders... Soms worden ze niet erkend als vader en 
moeder omdat er (nog) geen andere kinderen zijn in het gezin; en voor anderen is het gemis tussen 
hun kind(eren) op die momenten zoveel meer aanwezig dan anders. Ouders verdienen de erkenning dat zij 
ouders zijn, dat ze hun kind(eren) liefhebben, koesteren en ook missen. 
 
Dit jaar mocht het initiatief rekenen op vele prachtige gedichten van ouders en andere familieleden. In het tweede 
deel van de bundel vind je gedichtjes van 'Kusje in de wind'. 
 
Het lezen van deze dichtbundel raakte mij diep, omdat ik bij elk afzonderlijk gedichtje mijn eigen gevoel erin kon 
herkennen. Ik kan me goed voorstellen dat ouders hier steun en troost in kunnen vinden. Wetende dat je niet 
alleen bent in het dragen van het verdriet om een kindje dat er niet meer is, dat er (helaas) meer mensen zijn die 
je begrijpen en waar je je gevoel mee kan delen. En bovenal dat de naam van jouw kindje genoemd mag worden, 
dat iedereen mag weten dat jullie trotse ouders zijn van een prachtig kindje in het hiernamaals.  
 

Miranda 
mama van Joël* en Jaimes 

 
 

 

Titel: Altijd mijn alles  
Samengesteld door: Irene van Wesel  
Druk en bindwerk: Grafistar 

 

 
  



Volwassenboek  

Elfentroost 

Rouwverwerking in elf woorden 

 
 

In dit boek neemt schrijfster Nettie Rottier de lezer mee naar rouwland. Een land dat ze zelf maar al te goed kent, 
nadat in haar jeugd haar vader overleed en later haar dierbare man. In de tijd die volgde van chaos en heftig 
verdriet, vond ze troost in het maken van elfjes. Elfjes zijn gedichtjes met een vaste structuur van elf woorden. 
Kleine gedichtjes met een groot verhaal. In moeilijke tijden zijn elfjes kleine eilandjes waar je even kunt rusten. 
Eilandjes van herkenning, waar je je begrepen voelt en even niet alleen hoeft te zijn. Eilandjes van ontspanning, 
waar je even kunt lachen. Elfeneilandjes waar je je weer thuis kunt voelen. 
Aan de hand van een stappenplan en voorbeelden legt ze uit hoe je een elfje maakt en hoe dat kan helpen 
woorden te vinden voor het onzegbare. Een waardevol boekje vol elfentroost voor iedereen die te maken heeft 
met rouw. 
 

De schrijfster heeft geen ervaring met het overlijden van een kindje. Maar het rouwproces dat ze beschrijft is voor 
ons heel herkenbaar. Nettie neemt ons mee in haar rouwproces na het overlijden van haar man. 
Ze beschrijft de verschillende fasen van rouw en hoe ze ermee omgaat. Het boekje neemt ons mee aan de hand 
van elfjes. Ze legt heel goed uit wat elfjes zijn en hoe je ze moet maken.  
Bij elke periode van de rouw, schrijft ze enkele elfjes. Telkens krijg je hier ook een woordje uitleg bij en dan zie je 
dat een elfje troost kan bieden.  
Met enkele kernwoorden waar je op dat moment aan denkt, met emoties die je dan voelt, kan je een elfje maken. 
Op het einde van het boek, vertelt ze hoe je zelf elfjes kan maken. 
Het boek leest heel vlot, eens je begonnen bent met lezen, kan je moeilijk stoppen. 
 
      Bernadette, mama van Noël, Anique*, Judith en Daphne 
 
 

 

 

 

 

 

Titel: Elfentroost  
rouwverwerking in elf woorden 
Auteur: Nettie Rotier 
Uitgever: Elikser  
ISBN: 9789089549365 

 

 
  



Gedicht 

Anique*  

  
 

Lieve Anique, 

 

Reeds 30 jaar geleden, 

keken we zo naar je uit, 

maar de natuur nam een ander besluit. 

De eerste en tegelijk de laatste keer dat wij je zagen 

waren je oogjes dicht en was je adem stil. 

Ik heb je nooit in mijn armen gewiegd, 

nooit mogen vasthouden. 

 

Al doet het verdriet nog zo'n pijn, 

toch zal je altijd bij ons zijn. 

We hebben je een mooi plekje gegeven, 

in ons hart zal je altijd verder leven. 

 

Mama en Papa 

 

Bernadette en Dominique 

Mama en papa van 

Noël, Anique*, Judith en Daphne 

 


