Voorwoord
De mooie, warme zomer is weer voorbij. De donkere dagen komen er weer aan.
Aan het begin van de donkerste maand van het jaar, houden we Wereldlichtjesdag.
Elk jaar op de tweede zondag van december om 19 uur lokale tijd worden er wereldwijd vele kaarsjes
aangestoken die minstens één uur branden. Zo gaat er als het ware een virtuele, 24 uur durende golf van licht
over de wereld, dat zich van tijdzone naar tijdzone beweegt. Dat geeft een warm gevoel waardoor je beseft dat je
niet alleen bent met dat immense verdriet.
Iedereen vult dit in zoals hij of zij wil. Men kan deelnemen aan een Wereldlichtjesdag-bijeenkomst of men kan
herdenken in intieme kring. Het voornaamste doel is nog steeds om vriendschap, begrip en hoop te bieden aan
ouders, broers en zussen, grootouders en andere familieleden tijdens het zware rouwproces dat op het overlijden
van een kind volgt. Het is veruit het ergste wat men kan overkomen, maar het besef dat je niet alleen bent met je
verdriet kan een ware steun zijn.
Terwijl vele mensen deze dag voorbereiden, heeft onze ploeg van de redactie zich voorbereid en boeiende
artikels geschreven voor ons nieuwe editie.
We hebben een nieuw lid mogen verwelkomen bij de redactie, Deborah, van harte welkom. Je kunt Deborah haar
verhaal lezen in onze nieuwe editie. Verder vind je de normale artikels terug, zoals het woord van het bestuur,
beschuit met muisjes, columns.
Magdalena zullen we even moeten missen, zij verwacht in december haar tweede kindje. We wensen haar een
zorgeloze bevalling toe.
Verder vind je ook nog een boekbespreking van een pas verschenen boek, "Het rouwt in jou". Het boek is
geschreven door een ervarendeskundige en zeker aan te raden.
Dit is weeral de laatste editie van 2019. De feestdagen komen weer heel snel dichterbij. Dagen waarop we onze
engeltjes eens te meer missen, maar ook dagen van gezelligheid, feest met en voor de familie. En weet je, onze
engeltjes zijn er altijd bij, zij vieren mee feest want ze zitten altijd in ons hart.
Namens de redactie, wens ik jullie allemaal warme kerstdagen toe en heel veel geluk in 2020.
Een warme groet namens de redactie,
Bernadette, Deborah, Kristel, Linda, Magdalena en Monique

Woord van het bestuur
Lieve leden van Lieve Engeltjes,
Bij deze alweer het laatste magazine van Lieve Engeltjes. Een prachtig magazine met vele mooie artikelen. We
maken ons allen weer op waarschijnlijk voor alle "feestdagen", die voor velen van ons toch behoorlijk veranderd
zijn. Des te meer reden om tijd te nemen om dit met zorg samengestelde magazine door te lezen. Waarvoor dank
aan de redactie commissie.
We hebben als lieve engeltjes dit jaar niet stil gezeten. Er zijn vele contacten gelegd op diverse beurzen. Er is
weer een ontmoetingsdag geweest voor vrijwilligers. Daarnaast hebben we als bestuur een groot aantal
uitvaartverzorgers aangeschreven, om lieve engeltjes bij zoveel mogelijk mensen en bedrijven onder de aandacht
te brengen. Daarnaast is Bjorn nog steeds druk bezig om zijn afstudeer scriptie af te ronden, hebben we afscheid
genomen van Marja als bestuurslid en hebben we Tineke mogen verwelkomen als nieuw bestuurslid.
We willen iedereen hele goede dagen toewensen met een zo mooi mogelijke invulling van alle speciale dagen in
december. Op de mail zijn we dag en nacht bereikbaar en natuurlijk ook gedurende deze "feestdagen".
Een lieve groet van het bestuur van Lieve Engeltjes
José, Ellen M., Tineke en Ellen O.

Beschuit met muisjes
Alle bengels die binnen LE geboren zijn in juli en september2019
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.

16 juli 2019, Mila, dochtertje van Nancy en Arjan
10 september 2019, Mateo, zoon van Daniëlle en Andoni Riestra

Werkgevers en rouw
Door Linda
Dit geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar voor een deel van de ouders die hun kind verliezen komt er vroeg of
laat weer een werkgever om de hoek kijken die zijn werknemer weer verwacht op het werk. Voor dit artikel heb ik
met verschillende mensen gesproken waardoor duidelijk is geworden dat het heel verschillend is hoe werkgevers
omgaan met werknemers die het verlies van een kind mee hebben gemaakt. Ook gaan de eventueel hierbij
betrokken bedrijfsartsen verschillend om met werknemers die bij hen komen na het verlies van een kind.
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Mijn eigen ervaring met mijn werkgever is een goede geweest. De manier waarop mijn werkgever mij de rust en
ruimte heeft gegeven om te rouwen en op mijn eigen tempo terug te komen op het werk, heeft er voor gezorgd
dat ik uiteindelijk weer volledig inzetbaar ben in mijn eigen functie die ik had voor het verlies van mijn zoon. Ik heb
echter ook (veel te veel) verhalen gehoord van werkgevers die helemaal niet begripvol waren en hierdoor geen
ruimte gaven aan de werknemer. Zo vertelde een vader dat hij alleen de eerste paar dagen kon rekenen op
begrip, maar al snel werd op hem druk gelegd om weer terug te komen op het werk. Zodra de herdenkingsdienst
achter de rug was, werd hij weer terug verwacht. Dit heeft hij gedaan, maar het heeft hem veel gekost. Het
onbegrip, de stress, de druk die op hem werd gelegd, het heeft de toch al ontzettend moeilijke situatie niet
makkelijker gemaakt. Hierin lijkt ook nog een verschil te zitten tussen mannen en vrouwen. Hoewel ook enkele
vrouwen op weinig begrip konden rekenen, waren er slechts weinig mannen die op begrip konden rekenen. Een
gemiste kans, want hierdoor vallen verschillende mensen langdurig uit terwijl dit niet zo had hoeven zijn als aan
hen de tijd en ruimte was gegeven.
Wat ook verschilt, is de manier waarop bedrijfsartsen omgaan met werknemers na verlies van een kind. De
bedrijfsarts waar ik bij terecht kwam, was gelukkig redelijk begripvol. Dit hing volgens mij wel erg samen met de
bij mij gestelde diagnose van posttraumatische stressstoornis, waardoor er een label aan de rouw hing. Dit is ook
gelijk een moeilijk punt, want is rouw een ziekte? Naar mijn mening niet, rouw hoort bij de liefde voor je kind. Daar
het label ziekte opplakken doet af aan wat rouw is. Maar houdt dit in dat je dan gewoon maar weer aan het werk
kan gaan? Nee, dat ook niet. Zeker niet. Het kan enorm beperkend zijn in het vermogen om werkzaam te kunnen
zijn. Dit maakt het voor bedrijfsartsen en ook werkgevers juist soms weer moeilijk om te weten wat zij aan moeten
met een medewerker die rouwt. Want alleen bij ziekte is langere afwezigheid geoorloofd. Terwijl ook bij rouw die
langere afwezigheid soms onvermijdelijk en enorm noodzakelijk is.
Natuurlijk is het ook per persoon wisselend wat helpend is na verlies. Voor sommige mensen kan werk juist fijn
zijn om de tijd door te komen. Ik heb ook mensen gesproken die na het verlies van hun kind een hele andere
richting aan hun leven hebben gegeven, die gestopt zijn met het werk dat zij deden omdat het hen niet langer
voldoening gaf en gekozen hebben voor iets totaal anders. Ook heb ik verschillende mensen gesproken die na
het verlies gekozen hebben om thuis te blijven omdat zij dit wilden. Er is hierin geen goed en geen slecht, ieder
rouwt anders. Het zou alleen fijn zijn als werkgevers de ruimte ook open laten voor mensen die wel tijd thuis
nodig zijn, zodat iedereen op zijn eigen tempo weer kan gaan werken.
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Afbeelding bron: https://lifecoachingdenhaag.wordpress.com/2012/11/22/hsp-in-de-kern-van-woede-zit-verdriet/

Mijn verhaal
Ik wil mijzelf graag voorstellen en jullie mijn verhaal vertellen over mijn lieve kleine engeltje Max.
Ik ben Deborah de Ruijter 30 jaar oud en ik woon in Rotterdam. Ik woon daar samen met Xander en af en toe ook
met zijn dochters Roos van 13 jaar en Tessa van 10 jaar. Ik werk als schoonheidsspecialiste en heb mijn salon
aan huis. In het begin van onze relatie gaf Xander aan geen kinderen meer te willen, ik vond dat toen prima. Ik
was eigenlijk nog niet zo met kinderen bezig en de relatie die ik hiervoor had klopte ook niet helemaal, daarom
had ik er toen ook geen behoefte aan. Ik begon te merken na een jaar ongeveer dat het toch wel steeds meer
begon te kriebelen. Vooral door de rol die ik opeens gekregen had ‘’bonus’’ moeder, ik wilde ook graag een kindje
van ons samen. Een kindje van wie ik echt de moeder was en ik onvoorwaardelijke liefde kon geven. Xander en
ik spraken hierover en hij begreep het en vond het eigenlijk ook niet eerlijk dat ik dan geen kindje zou krijgen en
wel de zorg voor zijn kinderen op mij moest nemen.

Miskraam
Na een tijdje spraken we af dat ik in december 2017 zou stoppen met de pil. Eind januari 2018 was ik opeens al
zwanger, ik kon het niet geloven en Xander eigenlijk ook niet. Hij was eerst echt gewoon een beetje geschrokken
en ik vond ook niet dat hij echt heel enthousiast reageerde. Ik kreeg wat bloedverlies wat mij wel een beetje
onzeker maakte. Maar de verloskundige gaf aan dat het niet fout hoeft te zijn dus wachtte ik het maar gewoon af.
We gingen met 7 weken naar de verloskundige en zagen een mooi kloppend hartje. Ons geluk kon niet op en
Xander straalde ook. Hier in Rotterdam kan je meedoen aan een onderzoek generation r. Dit is een onderzoek
van het Erasmus Mc en ze doen onderzoek naar de groei en ontwikkeling van nieuwe kindjes in Rotterdam. Ik
kon hier vrijwillig aan meedoen en met dit onderzoek veel extra echo`s krijgen, wat ik wel erg fijn vond. Dus na
een week ging ik daarheen en kreeg ik weer een echo, alles zag er goed uit. Daarna gingen we op
wintersportvakantie, op de een of andere manier werd ik in die vakantie erg bezorgd. Ik kan niet echt verklaren
waarom want ik had geen bloedverlies of buikpijn. Maar mijn onderbewustzijn zei dat er iets niet klopte. Na een
gesprek met Xander liet ik het los.
Terug gekomen gingen wij weer naar generation r voor een echo. Het was een meisje die nog in opleiding was
die de echo maakte. Ik zag aan haar gezicht dat er iets niet klopte. Ze riep haar collega die keek en bleef zoeken
met het echo apparaat, toen wist ik het, dit is fout. Ze zei er is geen hartactiviteit meer het spijt me. Ik dacht dat de
wereld onder me vandaan werd getrokken, Xander viel bijna flauw van alle emoties. Toen we thuis waren moest ik
de verloskundige bellen. Deze stuurde me naar de gynaecoloog maar ik kon daar pas op maandag terecht. Het
was donderdag, dus moest ik het weekend afwachten en misschien kwam de miskraam vanzelf wel op gang.
Na een vreselijk weekend, waarin er niets op gang was gekomen, kwam ik op maandag in het ziekenhuis. Ik bleef
maar huilen en huilen, de arts schreef me cytotec, voor een medicijn die je inwendig in moet brengen waardoor
de vrucht uit gedreven wordt. Hij gaf aan dat ik een soort menstruatie krampen zou krijgen en dan zou gaan
bloeden en de vrucht zou verliezen. Als het na 8 uur nog niet gebeurd was moest ik nog een tablet inbrengen. 's
Avonds heb ik de eerste tablet ingebracht. Na een paar uur begon ik echt een soort weeën te krijgen, die ook
doortrokken naar mijn rug. Ik wist niet meer hoe ik moest gaan zitten of liggen. Ik vond het vrij heftig en niet te
vergelijken met menstruatie krampen eerlijk gezegd. De volgende ochtend was ik wel gaan bloeden maar het
zette niet door dus toen heb ik nog een tablet genomen. Ik ben de vrucht rond de middag verloren. Ik heb het op
kunnen vangen en we hebben het in de tuin begraven en een mooie plant, waar in het voorjaar mooie bloemen
aankomen, erop gezet.
Hierna moest ik terug op controle om te kijken of alles goed weg was. Dat bleek niet zo te zijn in mijn bloed
vonden ze nog HCG. Ze wilde het eerst natuurlijk afwachten of mijn menstruatie op gang zou komen. Dit

gebeurde en na een controle zeiden ze dat alles weg was. Ik was blij want nu kon ik me weer gaan richten op een
nieuwe zwangerschap. Maar nog geen paar dagen later begon ik opeens best hevig te bloeden, ik belde het
ziekenhuis en zij deden het af als dat mijn cyclus misschien in de war was. Maar 2 dagen later werd het nog
erger, ik was in een restaurant voor de lunch met de kinderen erbij en verloor opeens hele weefsels. Wij snel naar
de eerste hulp. Daar kwam er een hele ongeïnteresseerde arts in opleiding naar ons toe. Hij maakte een
inwendige echo en constateerde dat er niets te zien was. Misschien moest ik maar met iemand praten want er
waren veel vrouwen die onzeker waren na een miskraam. Wij weer naar huis, maar ik bleef bloeden. Na 3 opeen
volgende ziekenhuisbezoeken, waarin ik steeds naar huis gestuurd ben en ze mij behandelde als labiel, ben ik via
een bevriende arts in een ander ziekenhuis terecht gekomen. Daar werd ik, 5 maanden na mijn miskraam,
geopereerd omdat er nog wel degelijk resten placenta zaten.
Max
Na dit alles hoopte ik natuurlijk snel weer zwanger te worden, alleen ging dit niet zo snel als ik had gehoopt.
Iedere menstruatie, kraamvisite, vriendin die weer zwanger was, was gewoon verschrikkelijk. Ik huilde veel en
was echt heel erg gefocust op het zwanger worden.
Toen eindelijk in maart 2019 was ik weer zwanger! We waren dol gelukkig, ook wel onzeker maar we hadden
hoop dat het nu goed zou komen. Ik kreeg weer bloedingen aan het begin, ging hiervoor een paar keer naar het
ziekenhuis, maar dit bleek toch niets te zijn, het hoorde een beetje bij mij. Ook was ik het eerst trimester
ontzettend misselijk waardoor ik weinig kon. Ik moest echt heel veel overgeven.
Eindelijk was ik 12 weken zwanger!!! Ik kon het niet geloven gewoon, het ging gewoon goed, m`n buikje werd ook
zichtbaar en ik voelde me beter. Ik ging nu genieten, toch bleef ik ergens wel onzeker. We waren een weekje op
Texel geweest en het was heerlijk.
Op zondag, ik was toen 17 weken zwanger, kwamen we terug, we lagen lekker in bed en ik had wel een beetje
buikpijn. Ik dacht dit zijn mijn darmen komt vast door het eten. Ik draaide me om en opeens leek het of ik in mijn
broek geplast had. Ik dacht in eerste instantie dat het afscheiding was, want daar had ik veel last van, tot ik
doorhad dat mijn bed en mijn pyjama doorweekt waren. Ik dacht dit is foute boel. Ik belde de verloskundige, die
wilde eerst niet komen omdat ze zei dat op deze termijn de vliezen niet zomaar breken, dat leek haar erg
onwaarschijnlijk. Toch kwam ze en luisterde ze naar het hartje dat was allemaal mooi, toen deed ze een test met
een wattenstaafje, dat verkleurde. Ik zag aan haar dat het niet goed was maar ze wilde dat ook nog niet zo
zeggen. We werden naar het ziekenhuis gestuurd, daar bleek al mijn vruchtwater weg te zijn. Ik was machteloos
en weer leek het of de wereld onder mijn voeten vandaan werd getrokken. Ik kreeg een kamer op de
kraamafdeling en kreeg te horen dat de gynaecoloog en kinderarts de volgende ochtend langs zouden komen.
Ondanks dat ik twee slaappillen gekregen had, werd dit een verschrikkelijk lange nacht die ik nooit meer hoop
mee te maken. De volgende dag zeiden de artsen dat ze niets meer voor me konden doen. Het kindje was nog
veel te klein en kon niet zonder vruchtwater overleven. Met een echo zagen we dat onze kleine jongen ook die
nacht in mijn buik was overleden. Ze hebben niet precies kunnen zien wat er aan de hand was, waarom mijn
vliezen zomaar zijn gebroken. Ze gaan er vanuit dat er een infectie is geweest. Die avond ben ik ingeleid en om
03u05 bevallen van Max Pols. Onze kleine jongen, hij was zo mooi en gaaf, alles zat erop en eraan, alleen hij
was nog zo niet klaar voor deze wereld. Een half uur na de bevalling ben ik naar de OK gebracht omdat mijn
placenta niet los kwam. Deze hebben ze nog moeten verwijderen wat niet van harte ging en waardoor ik nog een
liter bloed verloren ben.
We hebben Max nog lang bij ons mogen houden op de kamer. Mijn ouders hebben hem nog kunnen zien. Daarna
hebben we ervoor gekozen om hem te laten uitstrooien bij een monument voor te vroeg geboren kindjes. Ik heb
daar ook een mooi beeldje neer gezet en ga daar vaak heen.
Max zal voor altijd in onze harten blijven, hij blijft voor altijd ons eerst geboren kindje.
Op het moment dat ik dit schrijf ben ik weer zwanger, nu 15,5 week, het ging ontzettend snel. Het gaat goed met
me beter dan ik vooraf had kunnen bedenken. Soms ben ik wel heel angstig natuurlijk, maar ik krijg veel
psychische hulp en mag vaak naar het ziekenhuis voor controle. Ik heb ook veel aan lieve engeltjes gehad met
het verlies van Max. Daarom wil ik graag mijn steentje bijdragen. Het is ontzettend verdrietig dat mensen hun
kindje verliezen, eigenlijk 1 van de ergste dingen die je kan overkomen. De buitenwereld staat daar vaak niet zo
bij stil. Daarom is het fijn om te kunnen praten met mensen die je wel begrijpen.

Deborah, mama van Max*

Mijn Vogeltje
Melinda van Veen is geboren in 1984 in Doesburg.
Na haar studies, CIBAP (ruimtelijke vormgeving) en PABO (leraren opleiding) is ze nu
werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs.

In 2011 werden zij de gelukkige ouders van hun mooie dochter 'Lisa'.
Tijdens de 20 weken echo kregen ze te horen dat Lisa een cyste had. Na de geboorte heeft men onderzoeken
gedaan en al snel bleek dat Lisa geopereerd moest worden. Helaas heeft deze operatie niet geholpen.
Na veel onzekerheid en opnames kregen ze uiteindelijk te horen dat ze een nieuwe lever nodig had.
Deze lever heeft Lisa uiteindelijk gekregen, toen ze 8 maanden oud was. Helaas stootte zij deze lever af. Ze heeft
nog een 2de lever gekregen maar toen was ze al zo verzwakt dat ze er niet meer bovenop is gekomen.
Omdat Melinda zoekende was naar een grafje die hun gevoel kon weergeven is ze met haar creatieve kant in
aanraking gekomen met: Jacky Zegers.
Zij maakte beeldjes die Melinda erg aanspraken: van kunsthars, kleurrijk, en levendig.
Melinda volgde een cursus bij Jacky om tenslotte zelf haar beeldje te kunnen maken, geïnspireerd door het
vogeltje wat op het geboortekaartje van Lisa stond.

Melinda was zo blij dat ze een grafje kon bezoeken wat haar rust, trots en steun kon geven. Maar tegelijkertijd
realiseerde ze zich dat er iedere week weer ouders zijn die hetzelfde pad moeten doorlopen, de zoektocht naar
iets waar je nooit mee bezig wilt zijn.
Nu wil Melinda heel graag ouders helpen met het maken van een mooie herinnering of een mooi grafje waar zij

ook een fijn gevoel bij hebben.
Daarom gaat ze verder met beeldjes maken en geeft ze inmiddels ook cursus in het maken en bewerken van
kunsthars beelden, waarin je je hele fantasie kwijt kan. Ze kan het nu ook aan om anderen te helpen met hun
zoektocht.

Je kunt bij haar workshops volgen. Tijdens deze workshop maak je kennis met het werken met kunsthars,
glasvezeldoek en je leert de basistechnieken van het opbouwen van een beeld van piepschuim. Je kunt je eigen
ontwerp maken maar er zijn ook vormen van schuim aanwezig. Je bouwt je eigen, unieke kunstwerk en gaat het
tijdens de workshop schuren, en voorbereiden om te gaan schilderen. In de workshop zelf kom je niet aan
schilderen toe. Uiteraard neem je je kunstwerk na afloop mee naar huis!
Melinda maakt ook beeldjes voor kindergrafjes. Dit gebeurt door vele gesprekken tot men bij een bepaald beeld
komt, iets wat een herinnering oproept, iets wat je graag terug wilt zien. Tijdens het hele proces, blijft Melinda met
de ouders in contact totdat er een datum kan afgesproken worden om het beeldje op het grafje te plaatsen.
Ouders die meer informatie hierover willen kunnen alle informatie vinden op de website van Melinda:
mijnvogeltje.nl

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

Boekrecensie
Het rouwt in jou

Titel: Het rouwt in jou
Een eerlijk hulpboek bij het verlies van een kind

Auteur: Christine Vandenhole

ISBN: 9789401464109
Uitgeverij: Lannoo

Als ouders een kind verliezen zakt de grond helemaal weg onder hun voeten. Christine Vandenhole, mama van
Berre*, vroedvrouw en founder van het Berrefonds, heeft al haar ervaring en kennis gebundeld in een eerlijk
hulpboek voor iedereen die van ver of dichtbij te maken krijgt met het verlies van een kind.
Het rouwt in jou is een warm boek vol inzichten en eerlijke getuigenissen; herkenbaar voor ouders van een
overleden kindje. Er is plaats voor verdriet, veel begrip en erkenning, maar ook hoop. Voor familie, vrienden en
omgeving staat dit boek vol waardevolle tips en praktische checklists.
Rouw in je relatie, op je werk, in je familie. De rol van rouwende grootouders, omgaan met verdrietige broers en
zussen, (al dan niet) opnieuw zwanger worden... alle moeilijke thema's komen aan bod. Op die manier probeert
Het rouwt in jou houvast te bieden op een moment dat er geen houvast meer lijkt te bestaan.





Voor iedereen die te maken krijgt met het verlies van een kind(je).
Aangevuld met eerlijke getuigenissen.
Toegankelijk en herkenbaar, vol troost, steun en hoop.

Dit boek is geen klassiek rouwboek, geschreven door wetenschappers, maar een warm verhaal vol met eerlijke
getuigenissen van mensen die ook hun kindje verloren.
Manu Keirse verwoordt het heel mooi in zijn voorwoord: " Dit boek is als een reiskoffer."
Inderdaad een boek als een reiskoffer, een koffer die je meeneemt op reis door al je verdriet. Je kunt het
gebruiken als leidraad, je hoeft het niet in één keer uit te lezen, je kan het af en toe eens vastpakken en er een
stukje in lezen. Maar het boek is zo mooi, zo liefdevol geschreven dat je het in één keer wilt uitlezen.
In het boek is er ook aandacht voor de mensen die je onderweg op jouw reis tegen kunt komen. Deze mensen
vinden er tips in hoe men met de ouders van een sterrenkindje kan omgaan, wat je kunt doen en wat juist niet.
Daarom is het boek ook zo geschikt voor familieleden of voor andere mensen die je onderweg kunt ontmoeten.
Het is geen wetenschappelijke ondersteunde literatuur over zwangerschap en wat er allemaal zou kunnen
mislopen, nee het is ingedeeld in korte teksten, afgewisseld met ervaringen van andere ouders en zelfs met een

vleugje humor.
Wat me vooral opviel is, dat het boek aangeeft dat iedereen rouwt op zijn eigen manier en dat dit goed is. Er
bestaan geen foute manier om te rouwen, geen richtlijnen waar men zich aan kan optrekken. Hoe men rouwt,
speelt geen rol, alle manieren zijn goed. Niemand kan voorschrijven hoe men moet rouwen.
Wat ook heel belangrijk is, is het luisteren, luisteren naar iemand kan zoveel meer betekenen dan troostwoorden.
Kortom een echte aanrader, een boek om jezelf cadeau te doen of cadeau te geven aan mensen die hier mee te
maken hebben, zowel familie, buren, hulpverleners...
Wat zou ik veel aan dit boek gehad hebben toen we ons dochtertje verloren kort na haar geboorte.
Bernadette, mama van Noël, Anique*, Judith en Daphne

Boekrecensie
Twinkel pinkel, kleine ster
Titel: Twinkel pinkel, kleine ster
Auteur: Jan Van Coillie
Illustrator: Jan Lewis
ISBN: 9789031718030
Uitgeverij: Averbode

Kleine versjes om het slapengaan te begeleiden.
Twinkel pinkel, kleine ster is gebaseerd op het Engelse wiegelied Twinkle, twinkle, little star. De kleuter praat met
een ster, net voor hij gaat slapen.

Het boekje is helemaal in versvorm geschreven.
Het is een ideaal boekje voor kindjes die een sterrenbroertje of - zusje hebben.
Als er een sterrenkindje in het gezin is, kan dit boekje een leidraad zijn voor de broertjes of zusjes van het
sterrenkindje. Als broer of zus gaat slapen, volgt er meestal een ritueel voordat men uiteindelijk naar bed gaat
slapen. In het boekje vertelt de zus of broertje van het sterrenkindje het hele ritueel aan de grote mooie
fonkelende ster die hij aan de hemel ziet staan, de fonkelende ster die zijn overleden broertje of zusje is.
Het is een heel ontroerend boekje dat al op zeer jong leeftijd kan gebruikt worden om voor te lezen of als de
kleuter groter is kan hij zelf de prentjes bekijken of zelf lezen.

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

Gedicht

Dit keer geen gedicht, maar een "elfje", ....
Ikzelf vind het al een mooie naam hebben.
Voor wie het niet kent zal ik even uitleggen waar 'n "elfje" aan moet voldoen;
Het moet uit totaal 11 woorden bestaan, beginnend met één woord, dan twee woorden, dan drie, dan vier en als
laatste eentje, die slaat op de voorgaande 10!
Mijn "elfje" voor deze keer;
Engeltjes,
Stil verdriet,
Verborgen voor anderen,
Bij onze lotgenoten niet.
LE
En nou dicht ie verdorie evengoed tóch nog!!!

Monique, mama van Murphy, Mabel* en Muray

