
Voorwoord 
 
De corona uitbraak heeft een zware impact ons leven. Voor onze eigen veiligheid moeten we zoveel mogelijk 
binnen blijven en weinig sociaal contact hebben. Wat we vooral missen zijn de warme knuffels, omhelzingen, een 
schouderklopje, schouders om op te huilen... 
Gelukkig hebben we deze periode heel veel zonneschijn gehad wat deze donkere periode toch een beetje 
opvrolijkte. Door de warmte van de zon, worden we opgewarmd, worden onze gedachte ook een beetje vrolijker.  
Hopelijk mogen we binnenkort onze familie en vrienden terug ontmoeten en misschien mogen we toch nog met 
vakantie gaan waar we ons even heerlijk kunnen ontspannen en genieten van ons gezin samen met onze 
engeltjes die er altijd zullen bijhoren. 
 
We kunnen bij LE gelukkig wel terecht met een mailtje of een berichtje waar we ons verhaal in kwijt kunnen en zo 
troost en steun vinden bij de andere leden. Een virtuele arm rond iemand zijn schouders leggen kan zoveel deugd 
doen in deze moeilijke en zware periode. 
 
Deze editie zal er iets anders uit zien dan dat jullie gewend zijn. Dit komt omdat door de corona de meeste 
bedrijven gesloten waren en zo konden we geen contact opnemen met hen. 
Omdat het verlies van een kindje in deze periode mogelijk heel zwaar kan zijn, vinden jullie in deze editie enkele 
troostende teksten. 
Jullie vinden ook, zoals gewoonlijk, een woordje van het bestuur, een gedichtje, een tekst over het belang van 
goede zorg na het overlijden van een kindje door Linda en een column van Deborah. 
Ik wil Deborah, Ellen en Linda bedanken voor hun bijdrage aan dit magazine zodat we samen er een mooi geheel 
hebben van kunnen maken. 
Veel leesplezier. 

 

 

 

                      
    

      
 
      Een warme groet namens de redactie,  
      Bernadette, Deborah, Linda en Ellen 
        
      Bernadette, mama van Noël, Anique*, Judith en Daphne 

 

 
 
 
 



 
 
Lieve allen 

 
Nagenoeg halverwege het jaar alweer, en als je dan terugdenkt wat is er  
dan veel en ook weer weinig gebeurd. Corona heeft voor ons velen het  
leven een hele andere wending gegeven of geheel op de kop gezet. Heeft  
voor velen het leven anders ingericht dan normaal. Velen moesten van uit  
huis werken. Er werden ook engeltjes geboren waarbij opa's en oma's niet  
direct contact mochten zoeken. Misschien zijn er onder jullie mensen die  
hun geliefden of familieleden moesten loslaten ten gevolge van het  
corona virus. Het is een bijzondere tijd. Het "nieuwe normaal" waarover  
gesproken word, zal vast ook weer vele mogelijkheden bieden. En gelukkig  
is in dat nieuwe normaal het mail verkeer onveranderd en kan Lieve  
Engeltjes door als tevoren. 
 
Maar ondanks alles is de redactie er in geslaagd om een mooi magazine  
voor jullie allen te maken. 
 
Graag willen we een woord van dank uitspreken naar onze donateurs en  
sponsoren. Zij maken het mede mogelijk dat Lieve Engeltjes al haar leden  
kan helpen bij het zoeken naar "het nieuwe normaal" na het verlies van  
een kind. 
 
We willen jullie allen een hele goede zomer toewensen. 
Een warme groet van 
Jose, Ellen, Tineke en Ellen 
 

 

 

 

       
 

  



Beschuit met muisjes  
Alle bengels die binnen LE geboren zijn  

 
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.  

 

                                     Maart 2020, Loïs, dochtertje van Marieke en Jos 

 

  



Het belang van goede hulp na het overlijden van een kind  
Door Linda 
 

                                                    1 
 
Als je zwanger bent kijk je uit naar een toekomst, als je kind geboren is kijk je uit naar een toekomst. Een 
toekomst samen met je kind. Een toekomst waarin je je kind op ziet groeien.  
 
Helaas is de harde werkelijkheid dat dit toekomstbeeld soms in een klap kapot kan vallen. Soms gebeurt dit 
zomaar zonder enige waarschuwing, soms gaat hieraan een lang lijden vooraf. Wat de omstandigheden ook zijn, 
je kind overleven is iets wat het onmogelijke van ouders vraagt. Het gaat tegen ieder gevoel in, het hoort niet in 
de lijn der verwachtingen. Het is een onmogelijke opgave.  
 
Een kistje uitzoeken, een laatste pakje uitzoeken, muziek uitkiezen, nadenken over cremeren of begraven, het 
zijn onmogelijke keuzes. Als een baby is overleden voor 24 weken zwangerschap bestaat er geen verplichting om 
de baby te begraven of cremeren. Ouders mogen er dan bijvoorbeeld ook voor kiezen om de baby in hun eigen 
tuin te begraven. Als een baby is overleden na 24 weken zwangerschap is aangifte bij de gemeente verplicht en 
is er enkel de keuze voor begraven op een daarvoor aangewezen plek of cremeren. Dit geldt eveneens voor 
kinderen die na de geboorte komen te overlijden.  
 
Als een zwangere vrouw in het ziekenhuis haar kind verliest, is er veelal aandacht voor de manier waarop 
afscheid van de baby kan worden genomen. Er zijn verschillende stichtingen die foto’s kunnen maken voor 
ouders en er zijn allerlei protocollen en richtlijnen die er voor moeten zorgen dat ouders zo goed mogelijk hulp 
krijgen na het overlijden. Als een zwangere vrouw thuis haar baby verliest voordat zij 24 weken zwanger is, is die 
hulp er vaak veel minder of helemaal niet.  
 
Als een baby enige tijd na de geboorte komt te overlijden of als een wat ouder kind komt te overlijden zonder dat 
hierbij een ziekenhuis betrokken is, is er ook  vaak veel minder hulp na het overlijden in de zin van het op weg 
helpen om bijvoorbeeld ook een stichting in te  schakelen die foto’s kan maken bij de uitvaart etc.  
 
Wat wij zelf hebben ervaren na het overlijden van ons zoontje is dat er totaal geen hulp werd geboden op dat 
specifieke vlak. Onze uitvaartondernemer kwam langs, nam een boek mee met kistjes en manden en zei: kies 
maar wat uit morgen wil ik een keuze horen. Wij zijn door niemand op de hoogte gebracht van de mogelijkheid 
om foto’s van ons zoontje te laten maken, niemand heeft ons er op gewezen dat wij afdrukken van zijn handjes 
en voetjes hadden kunnen nemen, niemand heeft ons er op gewezen hoe fijn het zou zijn als wij nog een plukje 
van zijn haren gehad zouden hebben. Mijn moedermelk wat in de vriezer zat is allemaal weggegooid. Achteraf 
door contact met lotgenoten heb ik pas gehoord over moedermelksieraden. Wat had ik zo iets graag nog willen 
hebben als aandenken aan mijn zoontje.  
Hierin is in ons geval dus veel mis gegaan, wat ons nog eens extra verdriet heeft gedaan want wij kunnen dit 
soort dingen niet alsnog laten doen, ons zoontje is gecremeerd en daarmee zijn zijn haartjes, zijn afdrukjes, alles 
voor altijd verloren gegaan.  
 
Pas door contact met lotgenoten ben ik ook op de hoogte gekomen van het bestaan van speciale 
uitvaartondernemers voor kinderen. Als wij hierop zouden zijn gewezen door de uitvaartorganisatie, hadden wij 
zelf een keuze kunnen maken of wij met onze ‘eigen’ uitvaartondernemer die nog nooit met ouders van een 
overleden kind had gewerkt verder zouden gaan of niet.   
 
Ook ben ik door contact met lotgenoten er achter gekomen dat wij lang niet de enigen zijn die eigenlijk geen hulp 
hebben gekregen hierbij. En dit is in mijn ogen echt heel kwalijk. Want als je kind plots uit je leven wordt gerukt, 
staat je wereld stil en dan denkt niet iedere ouder zelf aan dit soort dingen. Wij waren totaal reddeloos en familie 
en vrienden om ons heen waren ook lamgeslagen en het zou zo fijn zijn geweest als wij in ieder geval bij dat 
stukje vanuit de professionals die er voor ons zouden moeten zijn steun hadden gekregen en niet alleen hadden 
gestaan…  
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De wereld draait maar door. 
 
 
 
 
De eerste keer dat ik zwanger werd kreeg ik een miskraam met 9 weken. Een jaar later werd ik weer zwanger van 
Max. Het is nu bijna een jaar geleden dat wij onze  Max verloren zijn met 18 weken door een cervixinsufficiëntie. 
Wat toen werd af gedaan als domme pech, omdat ik waarschijnlijk een infectie had opgelopen waardoor mijn 
vliezen braken. Vrij snel daarna werd ik weer zwanger wij mochten Sophie helaas ook niet houden. Met bijna 20 
weken werd ik gebeld, opgenomen in het ziekenhuis met 1 cm ontsluiting.  Ze hebben nog geprobeerd een 
noodcerclage te plaatsen. Dit is alleen helaas niet gelukt. Inmiddels zijn we bijna 6 maanden verder.   
 
 
Wat zo’n mooie tijd had moeten zijn is 1 grote nachtmerrie. Hoe heeft dit kunnen gebeuren tot 2 maal toe en een 
miskraam, is wat er dagelijks door mijn hoofd gaat.  Iedereen om mij heen lijkt maar “gewoon” kinderen te krijgen 
en ik ben inmiddels 3 maal zwanger geweest en heb nog steeds geen levend kindje in mijn armen. Ik voel me 
vaak totaal gefaald als vrouw en moeder. Al mijn vriendinnen hebben kinderen dat maakt mijn gemis nog erger. Ik 
voel me er soms ook niet helemaal bij horen. Zij zitten in zo een andere fase van hun leven nu, iets waar ik ook 
zo graag in had willen zitten.  
 
 
Ik ben met 3 goede vriendinnen tegelijk zwanger geweest, met mijn beste vriendin zelfs 2 maal. Bij hen verliep 
alles zo vlekkeloos. Ik moest dan ook bij hen op kraamvisite gaan, waar ik mij groot hield want het draaide even 
niet om mij. Maar als ik in de auto naar huis zat, barstte ik meteen in huilen uit. 
 
 
Nu is mijn zusje bijna uitgerekend, dit is het moeilijkste voor mij.  Ik heb zoveel verdriet als ik haar zo blij zie met 
haar babykamertje en kinderwagen. Mijn ouders die voor het eerst een levend kleinkind krijgen. Die hadden ze 
van mij moeten krijgen en niet van haar. Dit vervelende jaloerse gevoel gaat ook niet weg. Mensen om me heen 
en zijzelf begrijpen mijn pijn ook niet, ik probeer het ze wel uit te leggen maar ze willen het ook niet horen want ik 
verpest hun gelukkige bubbel. Je moet het accepteren zoals het is en bij jou komt het ook wel goed. Maar ze 
snappen niet dat ik gewoon 2 kindjes ben verloren, dat ik ze gewoon in mijn armen heb gehad en Sophie haar 
laatste adem uit heb zien blazen. Zij zeggen gewoon in mijn gezicht, er zijn zoveel vrouwen die een miskraam 
krijgen .      
Get over it, de wereld draait door, gewoon niet opgeven.                                                                                  
Alleen, voor mij lijkt hij soms stil te staan, ik geef ook niet op maar mijn geduld is behoorlijk op en dan die angst 
wat als dit weer gebeurd. 
 
 
Ik hoop zo dat wij een broertje of zusje voor Max en Sophie mogen krijgen die wij wel kunnen leren kennen. Dat 
zal de leegte die Max en Sophie achter laten, nooit vullen. Maar het zal alles wel wat verzachten. Ik hoop dat 
mensen ooit iets meer kortzichtig gaan worden en niet zomaar zo makkelijk over je gevoel heen walsen. Soms 
zou ik willen schreeuwen je weet niet eens wat wij hebben meegemaakt. Maar dan denk ik waarom zou ik ook 
eigenlijk, mensen kunnen het ook niet weten, gelukkig maar voor hen. Maar iedere Facebook post met: "hoera ik 
ben zwanger" die ik zie, hou ik mijn hart vast als dit maar goed blijft gaan. En het cynische is, het blijft gewoon bij 
al die mensen ook goed gaan. Natuurlijk weet ik ook wel dat  dat echt niet zo is en het niet zo vanzelfsprekend is 
bij iedereen. 
Maar soms voelt het wel zo.  Daarom ben ik zo blij met lieve engeltjes, dat je met mensen kunt praten die jou wel 
begrijpen en helaas deze pijn maar al te goed kennen. Ik brand vanavond  een kaarsje voor alle engeltjes op dat 

ze nooit vergeten worden. Ook al draait de wereld door.  

        
 
 
         
 

 

 

 



 
 

 
       Deborah, mama van Max* en Sophie* 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Boekrecensie 
 
 

Titel: Altijd en overal 
 

Tekst: Grete Flies  

Illustraties: Els Leclercq 

 
 
ISBN: 9789464007282 
Uitgeverij: Ligatura 
 
 
 

 
 

In ‘Altijd en overal’ gaat Bas op zoek naar zijn zusje. Ze zat immers net nog in mama’s buik 
en plots was ze weg. Om mama en papa weer blij te maken, wil Bas haar vinden. Op zijn 
tocht krijgt hij de hulp van een pittig meisje, dat Sterre heet. Sterre neemt Bas mee in haar 
eigen wereld, waar niets is wat het lijkt. En daar houdt Bas wel van. 
 

Wat een mooi boekje met heel bijzondere mooie getekende/geschilderde illustraties. Prenten die voor zich 
spreken, vertederend en zo ontroerend.  
Ik heb het boekje in 1 ruk uitgelezen en mijn tranen liepen over mijn wangen.  
Bas gaat op zoek naar zijn overleden zusje en trekt de natuur in. We komen in een droomwereld terecht waarin 
Bas ons meeneemt op zijn zoektocht naar zijn zusje. Als ouders een kindje verliezen, vergeet men heel dikwijls 
dat de broertjes/zusjes ook verdriet hebben. Dit boek is niet alleen een boek voor kinderen maar ook de ouders 
kunnen er heel veel aan hebben en er veel uithalen. Het is zo ontroerend om te lezen hoe kleine Bas zijn mama 
probeert te troosten. Een echte aanrader. 

 
 
 
Ik wil jullie nog het persbericht meegeven, waarin men het boek voorstelt en waar ook praktische informatie over 
het boek in staat. 
 
 
 
.Wanneer kleine kinderen geconfronteerd worden met dood en afscheid, is het belangrijk de realiteit niet te 
verbloemen. 
Maar ter compensatie van die harde werkelijkheid met concrete feiten en gevolgen hebben zowel kinderen als 
(wens)ouders ook nood aan verhalen van troost en hoop. ‘Altijd en overal’ is zo’n verhaal. 
‘Altijd en overal’ is een prentenboek over sterrenkindjes, waarbij kinderen zich op sleeptouw laten nemen in een 
dromerig avontuur en hun ogen uitkijken op de vertederende illustraties. Maar het boek dient vooral ook om voor 
te lezen. Voor volwassenen en kinderen creëert het een uniek leesmoment, waarop ze samen een fantasiewereld 
betreden. In alle veiligheid en geborgenheid is er ruimte voor zowel het (h)erkennen van gedeelde emoties, als 
het ontwikkelen van mentale kracht om gelukkig te zijn. In moeilijke tijden kunnen nabijheid en verbondenheid 
immers heel helend zijn. 
Els Leclercq is de bezielster van dit boek. Sinds 2002 maakt ze, als grafisch ontwerpster, kalligrafe en 

illustratrice, onder meer geboortekaartjes onder de naam Ligatura. Langs die weg kwam ze in contact met 
sterrenouders, voor wie ze tekeningen op maat ontwerpt. In haar werk breng Els sterrenkindjes op een tedere 
manier tot leven, een idee waar ouders veel troost uit putten. 
Voor ‘Altijd & overal’ sloeg Els de handen in elkaar met Grete Flies, die het verhaal uitwerkte. Als freelance 

journaliste en tekstschrijver leefde zij zich de afgelopen 15 jaar in in talloze verhalen van bekende en minder 
bekende medemensen en pende die neer voor nationale magazines of gespecialiseerde nichebladen. De rode 
draad in haar werk? Menselijkheid. 
 
 
 



 
 
 
De twee dames uit Bornem werkten in het verleden al eerder samen en ook voor dit project bleken hun talenten 
en persoonlijkheden weer mooi complementair te zijn. De bedoeling van hun boek: 
- een gevoelig (taboe-)onderwerp bespreekbaar maken 
- een warm voorleesmoment mogelijk maken tussen (groot)ouders en kinderen, en in klassen en crèches 
- een zilveren randje tonen rond een wolk van onmetelijk groot verdriet 
- een hoopvol beeld geven van hoe mensen hun kinderen het liefst herinneren: lachend en leven 
- doen inzien dat liefde en geluk nooit dood is, maar altijd overal aanwezig is – als je het maar kan zien 
 
 

‘Altijd en overal’ is op donderdag 23 april verschenen. Deze datum is niet toevallig gekozen. Niet enkel vieren we 
de Internationale Dag van het Boek, het is dan ook nog enkele weken voor Moederdag (10 mei) en International 
Bereaved Mother’s Day (3 mei).  
Wie een gepaste attentie zoekt voor een (sterren)mama die een kindje verloor, heeft het met dit boek gevonden. 
 
Met meer vragen of voor beeldmateriaal kan u terecht bij Els Leclercq via 0477.79.46.44 of ligatura@outlook.com. 
www. Ligatura-Tekeningenmeteenhartje.be 
 
 

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

 

 
 
  



Troost in moeilijke tijden 
 

In deze vreemde periode valt het verlies van een kindje helemaal niet mee. We staan er 
soms helemaal alleen voor, geen knuffels, geen schouder om op uit te huilen, niemand 
waarbij men terecht kan. Dit alleen zijn kan het verlies nog meer voelbaar maken. Daarom 
hierbij enkele troostende woorden. Bij elke tekst vind je de persoon die het geschreven heeft 
of de website waarvan de troostende woorden komen, zodat je op deze website nog andere 
troostende woorden of gedichtjes kan vinden. 
 

    
 
 

   
  

    



          
 

   

 

 

 

 

 

 

              
 

 



                       
   

 

 

 

 

 

 

 

      
 



 

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.  

Uit Vingerafdruk van verdriet Manu Keirse 

 

 

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

 

 



Gedicht 
 

 

 

 

Voor de afwisseling maar weer eens 'n elfje, 
Voor wie het niet meer weet, hierbij de gegevens waaraan een elfje 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! 
 

 
    Verlies 
    Jong leven 
    Geen groter verdriet 
    Ondraaglijk zonder LE lotgenoten 

                �Vlinderkinderen� 

 
 
Onderstaande tekening werd door Monique zelf geschilderd 

 

 

 

 
 
                       Monique, mama van Murphy, Mabel* en Muray 
 


