Voorwoord
Lieve allemaal,
De donkere periode van het jaar is voorbij, stilaan komt de zomer dichterbij. Het zonnetje komt regelmatig
tevoorschijn, de dagen worden langer. De coronamaatregelen zijn zo goed als allemaal verdwenen. We kunnen
weer heerlijk gaan wandelen, genieten van het geluid van de natuur, vogeltjes die fluiten, water dat stroomt in de
rivier, de golven van de zee... Vaker in de natuur wandelen doet me veel aan mijn dochtertje denken. Als ik
vlindertjes zie die voorbij fladderen, dan gaan mijn gedachten naar mijn lieve kleine meisje die jammer genoeg
niet hier mocht blijven maar altijd in ons hart zit en overal mee naartoe gaat.
Zo werd het weer tijd om een nieuw magazine uit te brengen. Een magazine met hetzelfde thema als de vorige
editie, omdat er nog zoveel onderwerpen over zijn. In deze editie vind je er een aantal van terug.
Lijkt het jou interessant om deel uit te maken van onze redactieploeg, om mee op zoek te gaan naar interessante
onderwerpen en hier iets over wilt schrijven, stuur dan een mailtje naar redactie@lieve-engeltjes.nl
Namens de redactie wensen we iedereen een heel zonnige vakantie.
Een warme groet namens de redactie,
Bernadette, Deborah, Linda, Shanti en Monique
Bernadette, mama van Noël, Anique*, Judith en Daphne

Woord van het Bestuur

Lieve leden van lieve engeltjes,

Halverwege het jaar alweer en voor jullie ligt het tweede magazine van 2022.
Een mooi magazine dat met veel zorg door de redactie samen gesteld is.
We willen hen daarvoor hartelijk danken en we wensen jullie allen veel leesplezier met dit magazine.

Lieve groet
Namens het bestuur van lieve engeltjes.

Beschuit met muisjes
Alle bengels die binnen LE geboren zijn in 2022
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.

Floris, 21-01-2022, kleinzoon van Karin en Ron
Vayenna Roux, 09-05-2022, dochter van Maurice & Amy

‘Mama voor altijd’ van Bureau Sophie.
In januari en februari 2019 deed ik 2 sessies geboortetraumatherapie bij Brun Kuipers. Ik kwam in contact met
haar via een arts/coach waarbij ik zwangerschapsbegeleiding had gevolgd tijdens en na mijn zwangerschap van
Pepijn in 2015. Deze arts noemde Brun Kuipers nadat ik haar had verteld over een heel naar fietsongeluk dat ik
eind december 2018 heb gehad. Zij vertelde dat mijn schuldgevoel en het verdriet over het verlies van Pepijn en
het verwerken hiervan zou kunnen bijdragen aan mijn revalidatie van mijn fietsongeluk.
De eerste sessie met Brun Kuipers was (nog) in het revalidatiecentrum. En dit was een hele mooie en bijzondere
ervaring. Ik kan het zeker aanraden aan iedereen die een traumatische bevalling heeft gehad.
In de tweede sessie vertelde zij over het invulboek: ‘Mama voor altijd’. En ik heb het gelijk besteld omdat ik naar
zoiets op zoek was. Na het overlijden van Pepijn was ik verder gaan schrijven in een document op mijn computer
wat ik tijdens mijn zwangerschap had aangelegd. Dit document is een heel chaotisch en onoverzichtelijk geheel
geworden. Een brei aan gedachten en gevoelens.
In het voorjaar van 2019 heb ik het invulboek ingevuld en het voelde als thuiskomen. Het boek gaf me structuur
en houvast. En door de vragen die hierin staan ging ik nadenken over hoe dit voor mij was. De vragen zijn voor
mij een bevestiging van dat het allemaal niet zo raar en vreemd was wat ik voelde na het overlijden van Pepijn.
Het eerste hoofdstuk gaat over je dromen en verwachtingen. Hoe stelde je je leven voor met je nieuwe kindje?
Mijn dromen gingen (toen) over veel tijd voor samen en gezelligheid. Samen kamperen, samen fietsen,
voorlezen. Een huis vol met levendigheid. Ook verwachtte ik dat ik door moeder te worden ergens bij zou horen.
Dat ik dan belangrijk zou zijn voor iemand en dat ik een zinvol leven zou hebben. Tot het moment dat ik dit boek
ging invullen had ik hier niet bij stilgestaan. Ik begrijp nu dat dit maakte dat voor mij de klap zo groot was toen
Pepijn overleed. Een droom die uit elkaar spat.

Dit zijn mijn ervaringen met het invullen van het boek: ‘Mama voor altijd’. Wil je meer weten over het werk van
Sophie en over dit boek? Zie de website: www.bureausophie.nl.
Shanti, mama van Pepijn*

Verenigingen ouders van overleden kinderen
Door Linda, mama van Sven*
Toen onze zoon overleed kwam ik achter het bestaan van een groot aantal organisaties waarover ik voor die tijd
nog niets wist. In dit artikel zal ik een van de verenigingen bespreken waar ik zelf persoonlijk steun uit heb kunnen
halen, de vereniging ouders overleden kinderen.

Vereniging ouders overleden kinderen
‘OOK' is een zelfhulporganisatie, opgericht in 1981, met zo’n 1500 leden verspreid over heel Nederland.
Allemaal ouders van een overleden kind. Wij helpen onszelf en elkaar bij dit immense verdriet. Er is
geen onderscheid in het verlies: het maakt niet uit op welke leeftijd je kind is overleden of op welke
manier, je bent welkom.

Herkenning, troost en perspectief vormen het uitgangspunt. Je kunt terecht met je verhaal, keer op keer.
Er is 1-op-1 contact mogelijk, maar we bieden ook gespreksgroepen, inloopmiddagen, wandelingen,
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lezingen, workshops en een landelijke dag. Altijd informeel en veilig. Wanneer jij er behoefte aan hebt.’

De vereniging ouders overleden kinderen is waarschijnlijk één van de grootste en bekendste vereniging voor
ouders van overleden kinderen. Zij werken met verschillende regio’s waarbinnen verschillende
activiteiten/evenementen worden georganiseerd voor leden en soms ook voor niet-leden. Zo hebben de
verschillend regio’s (semi) lokale gespreksgroepen en worden er wandelingen georganiseerd. Ook zijn er
workshops en lezingen waaraan deelgenomen kan worden. Verder is er een maal per jaar een landelijke dag
waarop ouders uit heel Nederland samenkomen en samen deelnemen aan activiteiten. Ook organiseert de
vereniging ouders overleden kinderen jaarlijks de lichtjesdag in de verschillende regio’s.

De vereniging ouders van overleden kinderen kent een lidmaatschap waarvoor jaarlijks een bedrag van
(minimaal) 30 euro betaald wordt. Hiervoor kan worden deelgenomen aan verschillende activiteiten en krijgt men
4 keer per jaar een dik magazine met daarin verhalen van lotgenoten, besprekingen van boeken over het
onderwerp verlies van kinderen en met het lidmaatschap steun je de vereniging.

Zelf heb ik deelgenomen aan een lokale gesprekgroep waarbij mijn man en ik maandelijks een avond
samenkwamen met andere ouders van een overleden kind en waarbij alle ruimte was om te praten over onze
zoon, het verlies en verdriet en eigenlijk alles wat wij kwijt wilden over onze zoon. Dit heeft ons geholpen om ons
verdriet te delen. In deze groep zaten verschillende lotgenoten, mensen waarvan hun kind al langere tijd geleden
was overleden, ouders van kinderen van verschillende leeftijden, maar allemaal met het gedeelde gevoel van
verlies. Ook ben ik meermaals naar een landelijke dag geweest waarbij het goed was om met lotgenoten te
spreken en deel te nemen aan de geboden workshops op die dagen.

Voor ouders van overleden kinderen die behoefte hebben aan contact met lotgenoten, biedt de vereniging ouders
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overleden kinderen hiertoe een mogelijkheid. Op de website brengen zij ook naar voren :
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www.oudersoverledenkind.nl
www.oudersoverledenkind.nl

WAT WIJ KUNNEN BIEDEN?
HERKENNING
We werken samen vanuit onze 'ervaringsdeskundigheid'. Alles draait om het in contact brengen van lotgenoten.
Want een lotgenoot heeft vaak maar een half woord nodig om jouw gevoelens te herkennen en te begrijpen. Dat
tref je bij vrijwel niemand anders aan.

TROOST
We houden elkaar vast wanneer we dreigen te vallen en helpen elkaar overeind wanneer we weer eens zijn
gestruikeld. We luisteren naar elkaar, vertellen over de pijn die we voelen en het onbegrip dat we soms
ontmoeten. We kijken elkaar aan, huilen én lachen samen.

PERSPECTIEF
Samen ontdek je dat het mogelijk is om verder te gaan. Dat er ondanks het verdriet toch ruimte kan komen voor
nieuwe vreugde. Over gaat het nooit, maar verdriet om het een en vreugde om het ander verdragen elkaar op
den duur wel, al lijkt dat moment soms ver weg.

Wat doet het ziekenhuis ter ondersteuning bij een stil geboorte.
Ik schrijf dit stukje uit mijn eigen ervaring. In het ziekenhuis waar onze kindjes geboren zijn, het Sint Fransicus
ziekenhuis in Rotterdam. Ik schrijf in dit stukje wat ik fijn vond en wat ik absoluut niet fijn vond.

Dit is voor iedere ouder natuurlijk de grootste nachtmerrie. Je hebt gehoord dat je moet bevallen van een kindje
dat stil geboren wordt. Hoe verschrikkelijk dit ook is, in een ziekenhuis kunnen ze je wel ondersteunen. En het
blijft een feit dat je gaat bevallen van een kindje, van jouw kindje. Dit moet alsnog zoveel als dat mogelijk is, toch
een mooie herinnering zijn want je kunt je kleintje helaas niet leren kennen. Dus wil je ieder moment dat je samen
hebt optimaal in je opnemen . En goed afscheid nemen, dat zijn dingen waar je dan opeens over moet nadenken.
Je wordt gewoon kei en keihard van je roze of blauwe wolk geschopt.

Wat ik zelf echt enorm pijnlijk vond, is dat ik op de kraamsuites lag. Waar allemaal blije mensen waren die net een
kindje hadden gekregen . Ik hoorde gewoon letterlijk tijdens mijn bevalling een kindje geboren worden en heel
hard huilen. Dat is wat je jezelf er ook van voor gesteld had . Dus heel pijnlijk dat te moeten horen.
Er werd mij ook verteld dat ik een ruggenprik mocht en toen ik dat wilde deden ze er toch heel moeilijk over. Ook
toen onze zoon geboren werd had een verloskundige die erg onaardig en hard was, mijn placenta liet niet los en
zij ging kei en keihard op mijn buik duwen . Ik zei dat het pijn deed maar ze bleef gewoon door gaan.

Wat ik wel heel fijn vond, waren de verpleegsters die allemaal even lief en meelevend waren. Alles aan ons
uitlegde hoe en wat als de kindjes geboren waren. Hoe liefdevol ze met onze kindjes omgingen. De zelf gebreide
mutsjes en dekentjes waar de kindjes liefdevol ingelegd werden. Ik heb ontzettend veel gehad aan de
maatschappelijk werkster en de psycholoog die ik vanuit het ziekenhuis kreeg. Zij hebben mij er echt weer
bovenop geholpen.

Deborah mama van Max* & Sophie*

Het Berrefonds
Het Berrefonds is een VZW die ouders ondersteunt die hun baby verloren hebben tijdens de
zwangerschap of kort na de geboorte. Door het verdelen van herinneringsdoosjes zorgen
zij er voor dat er tastbare herinneringen worden vastgelegd bij de geboorte.

Berrefonds vzw is opgericht door de ouders van Berre*. Christine en Wouter hadden maandenlang uitgekeken
naar de komst van hun eerste kindje. Na een zwangerschap vol hindernissen verwelkomden ze de kleine Berre*
op 13 februari 2007.
Maar wat de mooie start had moeten worden van een liefdevol gezin, werd een intense strijd van tien weken op
intensieve neonatologie. Tien stresserende weken vol hoop en wanhoop die uiteindelijk eindigden in een
oorverdovende stilte. Christine en Wouter moesten de kleine Berre* laten gaan.
En plots kregen woorden als mama, papa, gezin en ouderschap een heel andere betekenis. Christine en Wouter
beseften hoe belangrijk tastbare herinneringen worden wanneer het ondenkbare je overkomt. Ze hadden dingen
nodig om het korte leven van hun lieve zoontje te bevestigen. Dingen om vast te houden, te betasten, te
knuffelen, te koesteren.
Als vroedvrouw zag Christine na het verlies van Berre* plots haarscherp een enorme leemte op de werkvloer. Het
ondersteunen en begeleiden van ouders bij het verlies van hun kindje kon en moest beter. Ze ging met enkele
collega’s rond de tafel zitten en tekende de eerste versie van de herinneringsdoos uit.
Na enkele maanden brainstormen, naaien en breien werd het hele project langzaam concreter. In februari 2009,
bij de geboorte van hun tweede zoontje, werd ook het Berrefonds opgericht. Voor Wouter en Christine dit keer
geen babyuitzet als geboortecadeau maar giften om iets tastbaars te schenken aan ouders die met lege handen
naar huis gaan.
Het Berrefonds geeft ouders die hun kindje verliezen twee dingen: enerzijds kleertjes, want de kleren die de
ouders al kochten zijn meestal te groot voor de premature kindjes. Anderzijds krijgen ze een herinneringsdoos.
De inhoud van elke doos is uniek voor elk kind en afhankelijk van de situatie, mogelijkheden en wensen van de
ouders. De basis van de herinneringsdoos bestaat onder andere uit een afdruk van handjes en/of voetjes in verf
en gips, een briefkaars, een windmolentje, een foto en een invulboekje. Maar we hechten ook heel veel belang
aan de identiteit van het kindje.

Daarom krijgen alle ouders de kans om een uniek op maat gemaakt hemdje, dekentje en setje van mutsjes uit te
kiezen. Steeds op maat van de zwangerschapsduur en vervaardigd door warme handen die samen verdriet willen
dragen. Voor eventuele zusjes en broertjes binnen het gezin is er ook aandacht in de herinneringsdoos. Zij krijgen
een lieve knuffel met een zakdoekje vol lichtgevende sterretjes om ‘s avonds bij het slapengaan een warm
moment te creëren voor broer of zus.
We zorgden ook voor een prentenboek dat ouders kan helpen om het verlies en het gemis bespreekbaar te
maken met andere (toekomstige) kinderen binnen het gezin

Het doosje is niet alleen een manier om de ouders te ondersteunen, maar ook een tool voor vroedvrouwen of
verpleegkundigen om het verdriet en afscheid bespreekbaar te maken.
Hoewel het fonds bij Christine en Wouter is begonnen, leeft het nu bij anderen verder. Ouders en naasten storten
zich na het overlijden op het fonds: om hun eigen verlies te verwerken, willen ze anderen helpen. "Dat is prachtig.
Wat er gebeurd is blijft verschrikkelijk, maar er is al zoveel moois uit gekomen. We denken soms dat dat
misschien de missie van Berre was: één klein kind dat zo veel in gang zet, waardoor veel mensen nu worden
geholpen."
Voor het Berrefonds kunnen Christine en Wouter rekenen op de hulp van ambassadeurs, mensen die bij het
project betrokken raakten. Sinds september heeft Christine haar halftijdse job opgegeven en werkt ze nu fulltime
voor het Berrefonds.
"Het fonds is voor iedereen die eraan meewerkt een manier om hun verlies te verwerken. En dan op een gegeven
moment ontdek je dat het beter gaat met jezelf, dat je het verlies een plaats hebt kunnen geven. Wouter en
Christine zien nu ouders die zich volledig geven voor het fonds na hun verlies. We denken dan: "Hé, dat zijn wij
zo veel jaren geleden". Als Christine met hen spreekt en hun pijn ziet, zeg ik hen: "zo'n verlies verwerk je nooit
volledig, maar het wordt wel beter."
Op die manier heeft de kleine Berre* in zijn korte leven, heldendaden verricht. Dankzij het naar hem genoemde
fonds krijgen ouders die ook een kindje verliezen meer omkadering, meer warmte, meer troost en steun.
Wat in 2009 heel klein begon als onderdeel van een persoonlijk rouwproces is intussen uitgegroeid tot een grote
en warme organisatie.
De missie van het Berrefonds is om het rouwproces van jonge gezinnen bij het verlies van een kindje te

ondersteunen. Daarbij zijn warmte, hoop en geborgenheid onze kernwaarden. Bij alles wat we organiseren of
ontwikkelen staan die waarden centraal. We willen vooral verbinding creëren binnen het gezin en zorg dragen
voor ouders en hun entourage.
Het Berrefonds wil ook een heel open organisatie zijn. We bieden dankzij onze praatgroepen vaak letterlijk een
luisterend oor. Maar we staan ook heel erg open voor vragen en initiatieven van ouders. We willen graag een
forum zijn waar lotgenoten elkaar kunnen vinden en zich geborgen voelen. Wij willen troost brengen, maar ook
kleine sprankeltjes hoop.
De herinneringsdoos wijst ouders tenslotte de weg naar mogelijke nazorg en contact met andere ouders. In een
warme folder kunnen ouders kennismaken met ons volledige aanbod en verwijzen we hen door naar ons
Koesterhuis, evenementen of praatgroepen waar ze ondersteuning en warmte vinden en waar hun verdriet altijd
mag bestaan.
De laatste jaren kreeg de vzw ook regelmatig de vraag van ouders die een opgroeiend kind moesten afgeven om
hen ook een doos te schenken. Uiteraard gingen wij steeds in op deze vragen, maar de herinneringsdozen zijn
specifiek gericht op het verlies van een baby. Het voelde voor ons dus niet helemaal juist om aan deze ouders
iets te geven dat niet afgestemd was op hun situatie, op hun verdriet.
In maart 2017 kregen we vanuit de afdeling intensieve pediatrie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen een
gelijkaardige vraag. Zij keken naar het Berrefonds om, in navolging van onze herinneringsdozen, iets te
ontwikkelen op maat van het verlies van een kind tussen 0 en 12 jaar. Na een hartverwarmend gesprek met de
verpleegkundigen van het UZA besliste het Berrefonds om een nieuw project op te starten: de Koesterkoffer.
Drie mama’s hebben maandenlang gewerkt aan een koesterkoffer die perfect moest zijn. Tot in het detail
uitgewerkt. Met evenveel troost, houvast, warmte en hoop als in onze herinneringsdozen. Maar rekening houdend
met de noden en behoeften van ouders die - soms heel plots - een kindje verliezen. Greet, Kim en Christine
werkten er aan met heel hun hart en vanuit hun eigen ervaringen.
De werking van het Berrefonds is de laatste jaren heel erg gegroeid. Alles vertrekt nog steeds vanuit de gratis
Koesterkoffers die ouders ondersteunen meteen na het verlies van hun baby of opgroeiend kind. Maar ook in de
weken, maanden en jaren daarna wil het Berrefonds een warme plek zijn, een rots in de branding, een
thuishaven waar je altijd welkom bent.
Daarom startte het Berrefonds met het concept Koesterhuis. Een Koesterhuis is een warme plek voor de ruime
kring rond een overleden kind(je). We verwelkomen ouders, grootouders, maar ook tantes, nonkels, broers,
zussen, vrienden, buren,… Iedereen die nood heeft aan een babbel, een luisterend oor, inspiratie of gewoon
warme gezelligheid zonder woorden is welkom.
Intussen is er zo’n hartverwarmend plekje in Antwerpen en in Kortrijk. En hopelijk komen daar op termijn
nog steden bij.
Meer informatie over het Berrefonds kan je vinden op de website van het Berrefonds: www.Berrefonds.be

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

Gedicht
Tot steun of niet tot steun,…
Als je het ergste meemaakt,
Wat een mens kan meemaken,
vergaat jouw wereld niet alleen,
maar het zal ook de mensen die we liefhebben raken!
Maar soms krijg je dan nog meer voor de kiezen
want niet iedereen kan er even goed mee omgaan.
Dus zul je mensen gaan verliezen.
En dan ineens, als je het het minst verwacht,
is daar iemand die een arm om je heen slaat en naar je lacht.
Ook dat komt natuurlijk voor
een persoon die je begrijpt en meeleeft,
iemand met een luisterend oor!
Ook bepaalde instanties leven met je mee,
daar vind je lotgenoten en steun,
soortelijke instanties als LE.
Ik ben dankbaar voor de vrienden die ons steunden,
er door de jaren heen voor ons waren,
diegene waar we op leunden.
Er vielen er af, maar er kwamen er absoluut ook bij,
ik koester ze,…
zij maken dat ik me geliefd voel en blij!

Monique Minneboo,
Mama van Murphy, Mabel* en Muraya
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