
Lieve allemaal, 
 
 
 
Stilaan nemen we afscheid van de zomer, van de vakantie. Het was geen warme zomer, eerder een 
kwakkelzomer, een zomer met dan weer regen dan weer zon.  
Misschien was het de eerste vakantie zonder ons engeltje, en ging het de ene dag goed en de andere dag 
helemaal niet omdat het verdriet in alle heftigheid naar boven kwam, waar ook helemaal niets mis mee is. Onze 
gevoelens gingen mee met het weer. Als het regende voelde we ons verdrietig en huilde we veel, als de zon 
scheen, werd ons hartje verwarmd en dat deed deugd. 
 
 
Het leven herneemt terug zijn gewone gangetje, de scholen zijn begonnen of herbeginnen. Zo wordt het ook tijd 
voor een nieuw editie van ons magazine. 
Ondanks de vakantie hebben we allemaal mooie artikels gemaakt. Zoals gewoonlijk hebben we het voorwoord en 
woord van het bestuur. Deze editie heeft geen beschuit met muisjes omdat het bestuur geen weet heeft van 
bengeltjes die onlangs geboren werden. Vandaar een warme oproep naar onze hulpganzen, willen jullie aan het 
bestuur de namen doorgeven van wie er een bengeltje heeft gekregen zodat we dit in de volgende editie terug 
kunnen oppikken? 
Voor deze editie kozen we om te werken rond rituelen. Jullie vinden hier verschillende artikels rond, zoals rituelen 
bij een verjaardag, op de overlijdensdatum, op vakantie, yoga.... Verder hebben we ook nog onze gewone artikels 
met niet 1 boekvoorstelling maar 2 en een gedicht. Ik wens jullie veel leesplezier.  
 
Ik wil de redactieleden bedanken voor hun inzet tijdens de vakantie dat jullie toch tijd gevonden hebben om 
artikels te schrijven.  
 
We hopen dat jullie (h)erkenning vinden in onze artikels. 
 
 
 
 
 

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

                     



Woord van het Bestuur 
 

 

Lieve lezers 
 
 
De langste dag van dit jaar is al weer aan ons voorbij gegaan, de zomer 
loopt ten einde, de dagen verkorten weer, een mooi moment om deze editie 
van het magazine Gedeelde Gedachten te gaan lezen. Een hele mooie editie 
die met veel zorg en tijd is samengesteld door de redactie rondom het 
thema "rituelen".  
We hopen dat u net zo nieuwsgierig geworden bent als wij.  
 
We wensen iedereen heel veel leesplezier en willen via deze weg de 
redactie heel hartelijk danken voor het maken van dit magazine. 
 
 
Lieve groet,  
het bestuur van Lieve Engeltjes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



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.  

 

 

 

Dit keer geen bengeltjes die geboren zijn maar wel een warme oproep om alle bengeltjes door te geven aan het 
bestuur zodat hier volgende maand weer bengeltjes staan en we zo de ouders kunnen feliciteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jizo 
De Japanse god van overleden kinderen 
 
 
Jizo is een boeddhistische god die volgens de Japanse legende de zielen van overleden kinderen beschermt en 
naar de volgende wereld brengt. Dit doet Jizo ook bij miskramen en stil geboren kindjes. Volgens de Japanse 
legende gaan de zielen van overleden kinderen naar de rivierbedding ‘Sai no Kawara’. Dit is een droge bedding 
van de zielenrivier in een triest landschap waar niets groeit en de zon niet schijnt. De zielen van de kinderen 
lopen op blote voeten op de harde stenen en verlangen terug naar hun ouders, broertjes en zusjes. In de hoop 
herboren te worden moeten de kindjes torens bouwen van kiezelsteentjes, maar dagelijks breken demonen deze 
af waardoor de kindjes vast zitten op de rivierbedding. Jizo daalt af naar rivierbedding ‘Sai no Kawara’. Hij lacht 
zo teder en liefdevol naar de kinderzielen dat zij hun verdriet snel vergeten. Hij troost de kinderen zoals hun 
moeders dat vroeger deden en streelt de kinderzielen met de zorgvolle hand van een vader. Zijn lichtgevend 
gewaad brengt wat licht in een zonloze en dorre omgeving. Onder het toeziend oog van Jizo bouwen de kindjes 
torentjes van kiezelstenen om herboren te worden.  

 
 
 

             
                                                     Jizo-beelden in tuin van tempel in Japan                                                                
 

 
 
In Japan zijn er veel tempels, tuinen en parken met Jizo-beelden waar voornamelijk ouders heen gaan ter 
nagedachtenis van hun (ongeboren) kindjes. De ouders kleden de Jizo-beeldjes vaak aan met zelf gebreide 
kleertjes en hangen speelgoed om het beeldje. Hieraan ligt ook een Japanse legende ten grondslag. Een oude, 
arme vrouw heeft voor Jizo een zelfgemaakte zijde muts gemaakt, omdat ze dacht dat hij het wel koud zou 
hebben door zijn kale hoofd. Ze zette de muts op het hoofd van een Jizo-beeld en bad: "Eerwaarde en liefdevolle 
god, u weet dat ik arm ben, en daarom kan ik u alleen een muts offeren. Neem dit kleine geschenk van mij aan 
als dank voor alles wat u voor de kinderzielen doet." Kort daarna stierf de vrouw. Zij was verschenen voor de 
grote god van het oordeel na de dood, namelijk Emma-O. De oude vrouw werd veroordeeld tot een groot vat 
gevuld met kokend metaal, omdat ze zijderupsen had gedood om er zijde van te spinnen. De vrouw leed 
ontzettende pijn in het hete vat, totdat plots het metaal koud werd en de pijn verdween. Jizo verscheen naast de 
vrouw en sprak troostende woorden dat de angst en pijn nu voorbij waren. Hij leidde haar weer voor de troon van 
Emma-O en sprak: "Deze vrouw heeft altijd godvruchtig geleefd en de goden geëerd. Zij had geen andere 
broodwinning dan haar zijderupsen, maar ondanks haar armoede heeft zij mij toch een zijden muts geofferd in 
mijn tempel in de 'Oude Spelonk'. Ik smeek u haar niet te straffen en haar weer naar de aarde te laten 
terugkeren". Zo kwam de oude vrouw na drie dagen weer tot leven.  
 
 
In onze tuin hebben we een speciaal hoekje gemaakt voor Jill*, haar tuintje. Er staat een grote vlinderstruik, zodat 
er veel vlinders zijn en verschillende roze planten en bloemen. Een  
(hobby-)kunstenares heeft voor Jill* een mooie bloempot geschilderd met hartjes. Met Vader- en Moederdag 
geven we elkaar een gegraveerde steen namens Jill* die we in haar tuintje leggen bij het Jizo-beeld. Ik heb er 
een schaaltje met water bij gezet, zodat vogeltjes en andere diertjes kunnen drinken in Jill’s* tuintje. Voor mij 
straalt het Jizo-beeld heel veel rust uit. Het geeft me het gevoel dat er voor Jill* wordt gezorgd. Helaas heb ik ook 
enkele miskramen gehad waar ik aan denk als ik Jizo zie. Onder het tuintje van Jill* ligt een brief begraven en de 
eerste positieve zwangerschapstest die ik in mijn handen heb gehad. Helaas heeft het vruchtje nooit verder 
mogen groeien dan 8 weken. Het is een fijn idee dat er ook voor deze kindjes wordt gezorgd door Jizo. Ik heb 
(nog) geen mutsje gemaakt voor Jizo, maar wie weet komt het nog zover als het winter is en ik de sneeuw op 



Jizo’s kale hoofdje zie. 
 
 

 
 

                                                             
                                                                               Jizo-beeld in onze tuin 
 
 

     
 

Daisy, mama van Jill* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rituelen  
 
Ik denk dat ieder mens wel bepaalde rituelen heeft. Zelf heb ik gemerkt dat er een aantal rituelen bij gekomen zijn 
sinds het overlijden van onze zoon. Ook van lotgenoten heb ik veel gehoord over de verschillende rituelen die 
men heeft. Zo zijn er vaak rituelen die mensen hebben op de geboorte en/of sterfdag of op andere dagen die van 
betekenis zijn. Ook ken ik verschillende lotgenoten die bij de verschillende gebeurtenissen een extra ritueel 
hebben. Rituelen kunnen een bepaalde houvast geven op momenten of dagen die extra moeilijk zijn. Zij kunnen 
zorgen dat een overleden kind op deze wijze in het dagelijks leven een extra plek heeft, naast de altijd aanwezige 
plek in het hoofd en hart. Zo hebben wij zelf ook bijvoorbeeld in onze kerstboom altijd een extra ornament hangen 
met de naam van onze zoon. Als wij familiefoto’s maken, proberen wij altijd ook een foto te maken met een 
fotolijst met een foto van onze overleden zoon.  
Daarnaast zijn er rituelen die wij zelf altijd hebben op de geboortedag en sterfdag. De geboortedag van onze 
zoon valt tegelijk met de verjaardag van onze dochter. Hierdoor is het altijd een dag met een ontzettend dubbele 
lading. Het eerste jaar hebben wij een prachtige taart laten maken, een kleine roze taart en een kleine blauwe 
taart met een regenboog tussen beide taarten. Op de roze taart een babypoppetje, op de blauwe taart een 
engeltje. Dat eerste jaar hebben wij alleen maar gehuild en alle visite ook. Wij hebben toen ook als ritueel 
iedereen een witte bloem laten meenemen voor onze zoon. Op deze manier hadden wij aan het einde van de dag 
een dochter omringt met cadeautjes vanwege haar verjaardag en een gedenkplek voor onze zoon met een grote 
bos met witte bloemen voor zijn geboortedag. Het idee om door iedereen een witte bloem te laten meenemen heb 
ik gekregen door een lotgenote die ook één van haar tweeling was verloren en dit vond ik zo’n mooi ritueel dat wij 
dat nog altijd doen. Na dat eerste jaar na zijn overlijden proberen wij die dag wel zo feestelijk mogelijk te houden 
voor onze dochter. Wij vieren dat onze dochter jarig is, wij vieren dat onze lieve zoon die dag geboren is. Voor 
haar cadeaus, voor hem bloemen. Het blijft een dag die dubbel is en die zo anders had moeten zijn, het blijft een 
dag met vreugde maar ook vol verdriet en gemis, maar wij proberen dan toch zijn geboorte en zijn leven te vieren, 
samen met de feestelijkheden van zijn zus. De feestelijkheid staat centraal, zo goed en zo kwaad als dat gaat. 
Voor onze dochter zorgen wij dat het voor haar één en al feest is. Op de dag van onze zoon zijn overlijden staat 
de dag volledig in het teken van hem. Wij luisteren dan naar muziek die ons aan hem doet denken en wij komen 
samen met familie en soms wat vrienden om samen te eten en samen de dag door te komen. Dat samen eten 
met familie is een ritueel geworden wat voor ons van grote betekenis is.  
Van lotgenoten heb ik verschillende rituelen gehoord. Voor ieder van hen betekenen deze rituelen heel veel. Altijd 
een foto mee als wij op vakantie gaan zodat ons kindje er ook bij is. Iedere ochtend doen wij een kaarsje aan bij 
het altaartje in de woonkamer. Nooit het huis uit gaan zonder een kus te geven aan de foto. Een gebed zeggen bij 
iedere witte vlinder. Bepaald eten of drinken op speciale momenten in huis halen. En zo zijn er nog zo veel 
andere rituelen die voor ouders van belang zijn om hun zo gemiste kind op deze manier in hun leven te 
verweven. Niet meer hier maar in gedachten altijd dichtbij.  
 
 

                                            
             
            
                                         Linda, mama van Sven* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yoga  
 
Na het overlijden van Pepijn kwam ik in een overlevingsstand. Ik was paniekerig en stond de hele dag aan. Ook 

had ik geen idee hoe het nu allemaal verder moest. De eerste tijd durfde ik nergens alleen naar toe. Ik was bang 
voor de reacties van anderen. Ook twijfelde ik de hele tijd aan mezelf. Ik weet nog dat ik me continu afvroeg of ik 
het wel goed deed. Verder was ik snel moe en had ik regelmatig last van mijn onderrug. Via een vriendin hoorde 
ik over yoga en ik had het idee dat dit wel iets voor mij kon zijn. Vervolgens kwam ik via internet uit bij Dru yoga 
bij een yogastudio in mijn woonplaats. Hier ging ik vanaf oktober 2015 iedere donderdagochtend heen 
 

 

                 
 

 
Dru yoga kenmerkt zich door zachte in elkaar overlopende bewegingsreeksen en is daarom erg geschikt voor 
mensen met schouder- en rugklachten. 
Door het doen van yoga begon ik weer te voelen en leerde ik te vertrouwen op mijn lijf en ik kon weer voor het 
eerst ontspannen. Mijn yogadocent moedigde mij ook aan om naast de lessen ook thuis te oefenen. Thuis ruimde 
ik een slaapkamer helemaal op en maakte hier een yogaruimte van. Hier kon ik iedere morgen mijn matje 
uitrollen en oefeningen doen. Zo werd al gauw yoga voor mij een dagelijks ritueel. Door het oefenen verdween na 
een tijdje de pijn in mijn onderrug en werd ik een stuk soepeler. Hierdoor voelde ik me beter. 
Ik had in het begin drie oefeningen die ik vaak deed: de foetusrol, rotatie van de rug en ademen in de onderrug. 
Bij de foetusrol lig je op je matje met je knieën opgetrokken. Je legt je handen op je knieën en rolt eerst naar 
rechterkant en dan terug naar het midden en vervolgens de linkerkant en weer terug en dit wissel je af. Hierdoor 
masseer je, je onderrug en kan je rug ontspannen. Dit vond ik fijn aan deze oefening maar ik vond het vooral leuk 
omdat het zo speels is en hierdoor werd ik er blij van om dit te doen.   
 
Dit zijn mijn ervaringen met het doen van yoga. Wil je meer weten over Dru yoga? Dan kunnen je kijken op de 
website van Dru yoga Nederland via de link: www.druyoga.nl.  

 
 
        Shanti, mama van Pepijn* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.druyoga.nl/


Daar lag/lach je dan. 
 
Ik heb Natasja Mom geïnterviewd over haar boek daar lag/lach je dan. 
Dit boek gaat over het verlies van haar zoon Youri. 
Hij is op 11 jarige leeftijd overleden aan een Ewing sarcoom. 
Hieronder lees je meer over het boek en de diagnose die Youri kreeg. 
 
Ik ben zelf diep geraakt door het verhaal van Natasja en haar gezin. Ik hoop dat door dit boek de naam van Youri 

voort blijft bestaan.    

 

 

 

 

                 
 

 

  

 
 



-Wanneer besloot je om een boek te schrijven over het verlies van Youri? 

 
Het hele traject van Youri heeft 19 maanden geduurd. 19 maanden wat op papier is komen te staan in 107 
updates. En oh, wat ben ik blij dat ik de updates heb gemaakt. Want natuurlijk weet je in hoofdlijnen nog wel hoe 
en wat er allemaal gebeurd is maar de kleine details raken toch wel op de achtergrond. Hoe pijnlijk het ook is om 
de updates terug te lezen mag en wil. In de beginfase toen Youri ziek werd, raak je in een achtbaan die niet meer 
stopt. Van onderzoeken in het ziekenhuis, van gesprekken met artsen, van de aandacht verdelen naar de 
kinderen. De tijd die je dan thuis was wilde je dan ook even rust hebben maar we kwamen er al snel achter dat dit 
op deze manier niet ging lukken. We werden overstelpt met telefoontjes, bezoek en e-mailberichten. Super lief 
natuurlijk want iedereen leefde erg met ons mee en wilde graag weten hoe het met Youri ging. We wilden 
iedereen persoonlijk op de hoogte stellen maar als je na vier, vijf, zes keer hetzelfde verhaal moest vertellen 
merkten we dat dat toch wel heel veel energie kostte, energie die we niet hadden. 
Toen kwam het idee om een e-mailgroep te gaan maken met de mensen erin die belangrijk voor ons en voor de 
kinderen zijn. Wekelijks schreef ik dan een update van wat er allemaal die week was gebeurd. Zo kreeg iedereen 
het juiste verhaal te horen. Iedere zondagavond ging ik ervoor zitten en schreef ik het van me af. Het had op een 
gegeven moment ook wel een dubbele werking; 
 - Informeren over de stand van zaken over Youri 
 - Even mijn hoofd leegmaken door het van me af te schrijven en deze details never nooit vergeten. 
De eerste jaren na het overlijden kon ik de updates echt nog niet teruglezen. Naarmate de tijd verstrijkt begin je te 
merken dat het gewone leven voor iedereen weer door gaat en Youri’s naam toch steeds meer op de achtergrond 
begint te raken, kwam bij mij steeds meer de behoefte om een manier te zoeken om Youri’s naam voort te laten 
bestaan. Ik heb het dossier van de kinderthuiszorg en het Radboudziekenhuis opgevraagd. De informatie van de 
dossiers in combinatie met de updates heb ik samengevoegd. Zo heb ik het boek kunnen schrijven. 
Zo is het boek ontstaan! Ik wil hiermee niet alleen Youri’s naam laten voortbestaan maar ik wil zeker zijn 
boodschappen naar buiten brengen om andere mensen hiermee te helpen. Ik ben mij ervan bewust dat er zware 
stukken tekst te lezen zijn maar we willen het verhaal niet gaan romantiseren maar het te laten zijn zoals het was 
en is. 
Youri’s motto was: Never Give Up, dus het was voor mij al vrij snel duidelijk dat dat de titel van het boek zou gaan 
worden. Maar dat liep toch even anders… 
Hoe de titel Daar lag/lach je dan is ontstaan lezen jullie verderop in het boek. Als jullie dat hoofdstuk hebben 
gelezen zullen jullie begrijpen dat Daar lag/lach je dan de titel van het boek moest gaan worden! 
 

 -Wat heeft het boek schrijven,  jou mentaal gebracht? ( heb je er steun uit kunnen halen 
door te schrijven) 

  
Het schrijven van het boek heeft me enigszins wat rust in mijn hoofd gebracht. Ik had heel veel informatie overal 
liggen, de updates, de dossiers van het ziekenhuis en kinderthuiszorg en in mijn hoofd. Nu is al die informatie 
samengevat in het boek.  

 
 -Wat houd de diagnose Ewing Sarcoom precies in? 
 
Een Ewing sarcoom is een zeer zeldzame kwaadaardige tumor die ontstaat in het bot, maar ook kan voorkomen 
in de weke delen (spieren en bindweefsel). Het Ewing sarcoom is zeldzaam. In Nederland gaat het om 30-35 
nieuwe patiënten per jaar. De aandoening komt het meest voor op jonge leeftijd: 90% van de patiënten is jonger 
dan 25 jaar. De tumor komt twee keer zo vaak voor in lange pijpbeenderen (bijvoorbeeld bovenarm, bovenbeen) 
als in platte beenderen (bijvoorbeeld schouderblad). Indien er metastasen (uitzaaiingen) optreden, dan komen 
deze vooral voor in de longen. Ze kunnen echter ook in andere delen van het skelet ontstaan. 
 

-Welke organisaties hebben iets gedaan tijdens het ziekteproces van Youri? 
 
Make A Wish, Against Cancer, Stichting Gaandeweg, Dolle Dingen Dag, HKN-NEC Nijmegen. 
 

-Hoe hebben de hulpverleners ( artsen, verpleegkundigen etc.) jullie bij gestaan? 
 
Wij werden begeleid door een specialist verpleegkundige, zij was ons aanspreekpunt rondom alle medische zorg. 
Ook werd ons gezin begeleidt door een psycholoog en we konden terecht bij een maatschappelijk werkster van 
het ziekenhuis. 
 

-Hoe leeft Youri nog in jullie gezin? (Hebben jullie bijvoorbeeld thuis een herdenkings plekje 
ingericht.) 
 Youri leeft nog iedere dag in ons gezin. Zijn urn staat midden in onze woonkamer op het dressoir waar we iedere 
dag een kaarsje aansteken. Verder hebben wij een grote portretfoto van Youri in de woonkamer hangen en zijn 
boek staat op een mooie houten plank met waxinelichtjes met foto. Binnenkort komt er een herdenkingsbankje 



met een vlinder erin waarop zijn naam staat, het bankje komt vlak achter ons huis in een weiland waar veel 
wandelroutes langskomen. 
 

-Hoe heb je, je leven weer een beetje op kunnen pakken na dit grote verlies van Youri? 
  
We staan op, kleden ons aan, gaan naar het werk maar daar is dan ook alles mee gezegd. Het leven wordt nooit 
meer hetzelfde voor ons. We gaan door voor onze andere twee kinderen want zij hebben ook recht op hun 
ouders. We willen dat zij ondanks hun enorme grote bagage toch een fijne jeugd en leven mogen hebben. We 
kunnen echt nog wel lachen en genieten van dingen maar de glans van het leven is er wel af. Het voelt als een 
soort amputatie…daar moet je mee zien te dealen alleen deze amputatie is niet zichtbaar. 

 

 -Kun je een passage uit je boek hieronder opschrijven die veelzeggend is. 
 
Youri zegt tegen mij: “mam, weet je wat ik het ergste vind dat ik kanker heb? De operaties, chemo’s en 
bestralingen maakt me allemaal niet uit maar het ergste vind ik om te zien dat het jullie zoveel pijn doet.” Dat zegt 
je zoon van 10 jaar dan tegen je… we zijn wederom helemaal uit het veld geslagen…! 

 
Lieve Natasja, bedankt voor dit mooie interview.  
Nog meer informatie kun je zien en lezen op: www.yourimom.nl 
 

              Deborah de Ruijter, mama van Max* en Sophie* 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De kracht van symbolen en vakantie rituelen                                       
 
Toen onze dochter overleed tijdens de zwangerschap bij 35 weken, werd de grond onder mijn 
voeten vandaan getrokken. Ik had geen houvast meer. Het voelde zo tegennatuurlijk om na 
het verlies van Jill* niet voor haar te kunnen zorgen, dus niet met haar bezig te kunnen zijn. 
Alsof mijn hele lichaam en geest zich er al op gericht had om voor ons kindje te gaan zorgen. 
Zoveel liefde die in mij zat en die ik niet kwijt kon. Om toch op mijn manier voor haar te 
zorgen en haar heel veel plekjes in ons leven te geven waren haar symbolen van 
onschatbare waarde. De betekenis van de kleur roze, de eenhoorn en een gerberabloem zal 
voor ons nooit meer hetzelfde zijn. Ze verwijzen voor ons allemaal naar onze dochter Jill*. 
Ook de emoticon met de 2 roze hartjes gebruiken we als verwijzing naar haar.  
 

Hele dagen ben ik bezig geweest met het zoeken van spulletjes met 
de symbolen van Jill*. Ook heb ik veel hangertjes gemaakt met haar 
naam en symbolen. Op momenten dat alles in mij schreeuwde naar 
mijn dochter, en ik overspoeld werd door liefde en pijn, heeft het 
maken van deze hangertjes er vaak voor gezorgd dat ik mijn liefde 
voor haar erin kon uitdrukken. Het gevoel toch nog iets te kunnen 
doen voor Jill*, hoe klein het ook was, gaf me wat houvast. Ook heeft 
het me houvast gegeven door me te omringen met spulletjes waarop 
haar symbolen staan. Ik heb veel behoefte aan tastbare dingen die 

met mijn dochter te maken hebben. Waarschijnlijk als tegenwicht voor het ontastbaar 
zijn van Jill* na de crematie. We hebben haar in een eenhoornurn in de woonkamer staan.      
 
De symbolen gebruik ik ook als woorden te kort schieten of er juist niets te zeggen valt. Het doet me goed dat 
mensen uit mijn omgeving de symbolen overnemen en gebruiken. Door een appje te eindigen met de roze hartjes 
of een eenhoorn laten ze me weten dat ze aan Jill* denken. Het gebruik van deze symbolen is voor mij hetzelfde 
als haar naam schrijven of uitspreken. Een ander ziet een eenhoorn, maar ik zie mijn dochter. Kaartjes of 
cadeautjes met symbolen van Jill* maken me oprecht blij, omdat het dan meer aan Jill* gericht is dan aan mij. 
Hetzelfde geldt voor een bosje bloemen met één of meerdere gerbera’s. Telkens als ik deze bloemen zie denk ik 
aan haar.  
 
We zijn net terug van vakantie in Griekenland. Voor ons is het belangrijk dat Jill* er ook bij is op reis. We nemen 
altijd haar foto mee voor op het nachtkastje. Als we met de auto op vakantie gaan dan nemen we haar kleine hart-
urntje mee. We vonden het een te groot risico om haar urntje mee te nemen in het vliegtuig, omdat ze haar as 
mogelijk konden aanzien voor drugs. Dat er een gat moest worden gemaakt in Jill’s urntje was voor ons een 
horrorbeeld, dus hebben we haar thuis gelaten. Elke vakantie nemen we iets mee uit de natuur dat we in het 
tuintje van Jill* leggen. Vorig jaar in Frankrijk hebben we 2 stenen meegenomen bij een plek met wilde 
zeehondjes. We wisten zeker dat Jill* de zeehondjes leuk had gevonden en de babyzeehondjes maakten deze 
plek nog extra bijzonder. In Griekenland was er een plek bij het hotel waar mensen een steen met hun naam neer 
konden leggen. We hebben een permanent marker gekocht, een mooie steen gezocht en onze namen op de 
steen gezet omringd door hartjes. Natuurlijk hebben we Jill* er ook op gezet. We hebben een tweede mooie steen 
gezocht waarop we Jill’s* naam hebben gezet omringd door hartjes en deze bij ons thuis in haar tuintje gelegd.  
 
Ook  kopen we elke vakantie iets voor Jill*. Vorig jaar in Frankrijk reden we naast een bloemenzaak en ik zag iets 
in de etalage hangen dat mij aan haar deed denken. Eenmaal binnen bleek het een vogelhuisje te zijn in de 
kleuren van de babykamer. Toen we terug kwamen uit Frankrijk hebben we een tuintje voor Jill* gemaakt en het 
vogelhuisje erbij gehangen. In Griekenland zagen we een winkeltje met hele vrolijke spulletjes. Ze bleken 
allemaal handgemaakt. Voor Jill* hebben we een heel vrolijk slakje gekocht, in de kleuren van de kinderkamer. 
Op deze manier voelt onze dochter ook op vakantie heel dichtbij.  
   

                                                         
 
        Daisy, mama van Jill*                        



Still Born (Adinda van ’t Klooster) 
 
 
 

                                                       
 
 
 
 
De tweede editie van het Still Born boek is nu uit. Het boek bevat mooie kleur afbeeldingen van kunstwerken rond 
het thema dood geboorte door Adinda van 't Klooster en gedichten in reactie op de kunstwerken gemaakt door 8 
dichters uit Engeland. De nieuwe editie bevat ook een nieuw artikel over het online kunstwerk Each Egg a World 
online waar reeds 253 mensen aan mee deden. Dit artikel stelt zich de vraag of kunst kan helpen in het breken 
van de taboe die heerst op dood geboorte. 
 
Het boek is online te koop voor £ 25 inclusief verzend kosten: 
https://www.stillbornproject.org.uk/shop/ 
 
 

Shop – Still Born Project 
Still Born Shop. We get more requests to show the Still Born body of work then we 

can facilitate due to the cost attached to art transport and setting up a show. This 

is why we have decided to make some of the artworks available. Although the 

original artworks are also available to buy, we have focused here mostly on the 

more affordable high quality reproductions and 3D prints. 

www.stillbornproject.org.uk 

 

 
  

https://www.stillbornproject.org.uk/shop/
https://www.stillbornproject.org.uk/shop/
http://www.stillbornproject.org.uk/


Interview met Adinda van ’t Klooster  
 
 
Hoi Adinda,  
Wat een mooi een bijzonder liefdevol project en boek heb jij gemaakt.  
Kan jij kort vertellen wie jij bent en wat jou heeft aangezet tot het project en boek Still Born?   
 
 - In 2010 werd in week 41.5 van mijn eerste zwangerschap ineens geconstateerd dat mijn dochter 
Elvira niet meer leefde. Drie dagen ervoor was er nog een elektrocardiogram gemaakt omdat ik me 
zorgen maakte, maar ik werd naar huis gestuurd met de boodschap dat alles goed was. De schok en 
het jaren lange rouw proces dat volgden hebben mij tot in het diepst van mijn ziel geraakt en 
veranderd als mens. Ik merkte al snel dat ook mijn omgeving niet voorbereid was om hier mee om te 
gaan, wat alles nog moeilijker maakte. Alsof ik per ongeluk in een parallel universum was geraakt 
waar ik nooit meer uit kon komen. Met de kunst die ik gemaakt heb hoop ik meer mensen te bereiken 
die normaal gesproken niet over dit thema te horen zouden krijgen, om de taboe die op doodgeboorte 
heerst te doorbreken. Dit zal de mensen die dit in de toekomst nog moeten ondergaan misschien iets 
helpen. Zij kunnen zich dan meer richten op de rouw verwerking zelf en worden hopelijk meer steun 
ondervinden van mensen in hun omgeving. Met een werk zoals Each Egg a World Online probeer ik 
ook rouwende ouders bij elkaar te brengen, omdat het toch helpt als je weet dat je niet allen bent in je 
verdriet. 
 
Wil jij iets vertellen over jouw kindje?  
 
- Ik denk iedere dag aan Elvira, ook al is het nu al bijna 11 jaar geleden dat het gebeurd is. Ik zal nooit 
weten wat voor een kind Elvira was omdat ik haar alleen in mijn buik levend heb meegemaakt. Ik kan 
daardoor wel  de twee kinderen die ik daarna nog heb gekregen ten volste waarderen. Ik vertel hun 
ook heel vaak hoe belangrijk ze voor mij zijn.  
 
Heb jij het idee dat het maken het project en het boek voor jou in bepaalde mate een vorm van troost 
heeft kunnen bieden?  
 
- Ik denk dat het belangrijk is om tijd door te brengen met je kindje, ook al is  zij/hij niet meer op deze 
aarde. Kunst is voor mij een manier om dat te doen zonder dat ik van anderen iets nodig heb. Er zijn 
ook andere manieren, maar kunst heeft mij wel geholpen daarin, ja. 
 
Wat betekent het boek Still Born voor jou?  
 
In het boek Still Born vind je niet alleen afbeeldingen van kunstwerken die ik gemaakt heb in de tien 
jaar na het verlies van mijn dochter Elvira, maar ook gedichten in reactie op die kunstwerken van acht 
verschillende dichters. Deze dichters zijn in hun eigen leven dit thema op verschillende manieren 
tegen gekomen. Sommige dichters hebben zelf ook een dood geboren kindje gehad, een van de 
dichters (Roger Bloor) is jaren lang een psycholoog in de rouw verwerking geweest en  een dichteres 
verloor haar baby na de geboorte aan een hartafwijking. 
 
Heb jij van lotgenoten gehoord wat het boek voor hen betekent?    
 
- Zij vinden er vaak herkenning in en troost omdat ze er zich minder alleen door voelen.  Een persoon 
zei: 
“This book portrays the mental suffering caused by stillbirth, and gives some comfort from the fact that 
others have suffered and turned their suffering into art.” 
 
Hoe hebben vrienden en familie gereageerd op het project?  
 
- Vrienden en familie hebben er in het algemeen positief op gereageerd, het heeft hun iets meer 
inzicht gegeven denk ik. Er zijn ook wel mensen die er niet op gereageerd hebben wat jammer is, 
maar dat zul je altijd wel hebben. 
 
Merk jij dat er iets veranderd is aan de manier waarop in de maatschappij wordt omgegaan met 
ouders van stilgeboren kinderen sinds jouw verlies?  
 



- Ik denk dat de taboe in de afgelopen tien jaar wel ietsje verminderd is en dat meer mensen zich 
realiseren hoe moeilijk het is om er mee te leven. Toch is er nog een lange weg te gaan in het beter 
bespreekbaar maken van dit onderwerp. Het bereiken van mensen die het niet direct of indirect 
hebben meegemaakt blijft moeilijk omdat het makkelijker is om je er emotioneel voor af te sluiten. 
 
Wil jij verder nog meer vertellen over jouw project?  
- Ik hoop dat je zult gaan kijken op de website naar de kunstwerken: 

https://www.stillbornproject.org.uk/artworks en jouw eigen kindje toe zal voegen aan Each Egg a World 

Online: https://www.stillbornproject.org.uk/eacheggaworld/#. Om dat te doen, klik op sign-up en 

beantwoordt de vragen. Een video met verdere uitleg is hier te vinden: 
https://www.stillbornproject.org.uk/eacheggaworld/info/. 
 
 
       Linda, mama van Sven* 
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 Gezelligheid na LE 
  

Zoals de meesten van jullie zullen weten biedt Lieve Engeltjes al heel lang steun aan ouders van overleden 
kinderen door verschillende maillijsten. Deze lijsten worden ondersteund door vrijwilligers die hulpgans zijn op de 
lijsten. Naast de algemene maillijsten, zijn er ook speciale lijsten zoals bijvoorbeeld lijsten voor ouders van wie het 
al langere tijd geleden is dat zij hun kind zijn verloren, lijsten voor ouders die opnieuw zwanger proberen te 
worden na het verlies van hun kind, lijsten voor ouders die een kindje verwachten nadat zij hun kind zijn verloren 
en lijsten voor ouders die helaas geen kindje in hun armen hebben. In deze rubriek stellen we jullie een lijst voor. 
 
De lijst die ik aan jullie wil voorstellen is de GNLE lijst  of Gezelligheid na LE. 
 
Misschien klinkt die naam wel vreemd, want hoe kan het gezellig zijn na zoveel verdriet. Maar op een gegeven 
moment is er na verloop van tijd geen contactgroep meer nodig  voor de eerste verwerking van ons verdriet, maar 
hebben we nog wel de behoefte om met andere leden in contact te blijven, want onze engeltjes lopen als een 
rode draad doorheen ons leven. Er gaat geen dag voorbij of we denken wel aan hen.  
Daarom is er in deze lijst ook ruimte voor andere onderwerpen.  
 
Zal me zelf even voorstellen, ik ben Bernadette, in 1986 is ons dochtertje, Anique*, kort na haar geboorte 
overleden.  Een oorzaak is nooit gevonden en zelf hebben we helemaal geen tastbare herinneringen, buiten 2 
echootjes die genomen zijn tijdens de zwangerschap (slechts 2 want meer mocht niet)  
Eerst heb ik mee gemaild op de LE-ET. Ik kwam daar terecht in een heel warme groep en werd er goed 
opgevangen. We zijn een hechte groep geworden en allemaal gingen we op zoek naar nog enkele tastbare 
herinneringen zoals een ziekenhuisdossier opvragen, op zoek gaan naar de plaats waar je engeltje begraven 
werd. Dit alles zou niet mogelijk geweest zijn zonder de steun van de andere.  
Stilaan kreeg ons grote verdriet een plaatsje in ons leven. We hadden jonge kinderen en die hadden onze 
aandacht nodig, wat niet wilde zeggen dat onze engeltjes vergeten werden. Er ging geen dag voorbij waarin onze 
gedachte naar onze engeltjes ging. De noodzaak om over onze andere kinderen te vertellen werd groter en 
samen gingen we over naar de lijst GnLE. Hier mocht over vanalles gesproken worden, over dagdagelijkse 
dingen, over de problemen met andere bengeltjes, over de zorgen voor onze ouders... maar ook over de dagen 
dat het niet zo goed ging met ons en de dagen dat ons verdriet in alle hevigheid naar boven komt. Altijd was er 
wel een luistert oor die naar je luisterde. 
Onze engeltjes hebben hun plaatsje gekregen in ons gezin, ieder op zijn manier maar wel zo dat we verder 
kunnen met ons  leven. We kunnen ook weer gelukkig zijn op onze manier maar altijd met ons engeltje in ons 
hart. 
De volgende gedachte van Vlinderkusje geeft dit heel mooi weer. 
 
   
     Verweven 
   
    Nooit loslaten of verwerken 
    Niet zomaar verder gaan 
    we zullen je verweven 
    jij hoort bij ons bestaan 
 
 
     Vlinderkusje 
 
 
 
      Bernadette, mama van Noël, Anique*, Judith en Daphne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boekrecensie 
 
 

Titel: Moeder zonder kind 
 
 
Auteur: Nelleke Bruinius-van Straeten 
 
 
ISBN: 9789464038309 
 
 
Uitgeverij: Boekscout Soest 
 
 
 

 
 
 
 

Een kindje verliezen tijdens de zwangerschap is een immens trieste gebeurtenis. Je bent er niet op 
voorbereid. Je blijde verwachtingen veranderen in groot verdriet. Hoe mooi is het als je je gedachten, 
die alle kanten op gaan, dan aan papier kan toevertrouwen? Dat heb ik gedaan. Onze David stierf na 
29 weken zwangerschap. Ik heb mijn emoties opgeschreven. De gedichten zijn zeer divers. Verdrietig, 
triest, soms blij en hoopvol. Ik hoop dat mijn gedichten troost kunnen geven aan hen die ook een 
kindje moesten verliezen. Ik hoop ook dat zij die dit zelf niet hebben meegemaakt, hen die dit verdriet 
overkwam, beter leren begrijpen. 
 
Wat een mooi boekje om te lezen. Het zijn allemaal gedachten die recht uil het hart komen, 
onverbloemd weergegeven, het is zoals het is, wordt ook zo weergegeven.  
Het leest heel vlot en er loopt een rode draad door, namelijk de periode vanaf men te horen heeft 
gekregen dat David niet meer leeft tot de geboorte van het regenboogkindje.   
Men voelt uit deze gedachten de liefde voor hun kindje. De gedachten zijn soms heel verdrietig, soms 
twijfelachtig, soms gewoon blije gedachten, in verschillende volgorde, juist zoals het in het leven ook 
aan toegaat. 
Zelf herken ik heel veel van haar gedachten tijdens het rouwen, de twijfels en angst als je terug in 
verwachting bent, de geboorte van een volgend kindje. Het is fijn om te lezen dat al je gevoelens en 
gedachten volledig normaal zijn. Het is zo mooi beschreven in heel leesbare taal en recht uit het hart. 
 
 
     Bernadette, mama van Noël, Anique*, Judith en Daphne 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Gedicht 
 
               Meisje, Ons meisje 
 
Jouw dagen komen er bijna weer aan, 
Ik struin al weken de winkels af, 
Voor spulletjes, om mee naar jouw plekje te gaan. 
 
Ik kocht 'n mooi en lief unicorn knuffeldier, 
Voor op je nieuwe klepbankje, 
Maar eerst mag ie 'n paar weekjes op de bank, thuis, hier. 
 
Inderdaad ook een nieuw bankje besteld, 
Je oude was 21 jaar geleden gemaakt door je Opa, 
Maar nu is die echt door de ouderdom geveld. 
 
Ook 'n nieuwe lantaarn gekocht en wat kaarsjes, 
Nog reserveren bij "Ons Mabel" restaurant, 
En op de dag zelf nog naar de bloemist voor iets moois voor in je vaasjes 
 
Wijzelf worden natuurlijk ook niet vergeten, 
Mama zorgt altijd voor lieve cadeautjes, 
Iets dat je broer en zusje al sinds jaar en dag weten. 
 
Een gebakje van de bakker hoort er ook nog bij, 
Het is tenslotte jouw geboortedag, 
Dat jij in ons leven kwam,... dat vieren wij! 
 
Zo maakten wij samen onze eigen rituelen, 
In 22 jaar tijd, met heel veel liefde, 
En ik denk dat juist dit ons gezin zo kon helen! 
 
 

                                                   
                                     Geschenk van Yvonne Mur 

                                                                   
               Monique Minneboo, 
                            Mama van Murphy, Mabel* en Muraya  
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