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Professionele ondersteuning bij rouw

Wie mis jij?
Als er iemand dood gaat in een gezin, is dat een heel ingrijpende gebeurtenis,
waardoor bijna alles verandert. Soms komt het verlies onverwacht, soms heb
je het zien aankomen. Maar hoe kun je daarna weer verder leven? Niet alleen
volwassenen hebben deze vragen: ook kinderen en jongeren weten vaak niet
hoe ze met het gemis kunnen omgaan.
Stichting Achter de Regenboog biedt ondersteuning bij alle vraagstukken die te maken
hebben met kind en rouw en stimuleert lotgenotencontact door dagen en weekenden
te organiseren voor kinderen, jongeren en
gezinnen. Tijdens het kinderweekend komen
kinderen en jongeren bij elkaar en praten ze
in kleine groepjes over wie er bij hen is overleden, hoe dat is gegaan en wat de invloed
daarvan is op het gezin. Naast praten wordt
er op allerlei creatieve manieren aandacht
geschonken aan het verlies en is er ruimte
voor ontspanning en spel.

Weekenden 2014/2015
Regio Oost Gezinsweekend:
7, 8 en 9 november 2014 in Gorssel
Regio West Kinderweekend:
22 en 23 november 2014 in Ter Aar
Regio Noord Gezinsweekend:
10, 11 en 12 april 2015 in Noord-Nederland
Regio Zuid gezinsweekend:
23, 24 en 25 januari 2015 in Diessen
In een gezinsweekend komen een aantal
gezinnen bij elkaar om apart en samen te
gaan werken aan alles rondom het verlies
dat zij binnen hun gezin hebben ervaren.
De kinderen en ouders zullen tijdens het
weekend zowel in eigen leeftijdsgroepen als
gezamenlijk activiteiten ondernemen.
Alle weekenden worden verzorgd door
getrainde vrijwilligers onder begeleiding van
erkende rouwprofessionals.
Bekijk voor meer informatie en aanmeldingen
onze website, of bel met de informatie- en
advieslijn van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur.
Stichting Achter de Regenboog
telefoon 0900-2334141
www.achterderegenboog.nl

Steun bij het omgaan met een verlies

Je hoeft het niet alleen te doen
Soms lukt het niet om alleen of met de steun van naasten je weg te vinden door
het rouwproces. Dan kan je professionele hulp inroepen.
Iemand verliezen die dichtbij je staat, doet
heel veel pijn. Je leven wordt anders. Wij
kunnen dat niet anders maken. Wel kunnen
we tijdens het rouwproces een stukje samen
oplopen. Rouwtherapeuten Mariëlle van der
Laan en Ilja Geensen van Praktijk Brasa lossen je problemen niet op, nemen je pijn niet
weg. Wel proberen zij tot steun te zijn bij het
duiden van gevoelens en in het vinden van
een manier hoe om te gaan met het verlies.
Samen op zoek naar jouw manier om een
weg te vinden naar een leven waarin het
verlies een plaats heeft en waarin je verdriet
en rouw hanteerbaar zijn.
Verlies kent vele vormen, en niet alleen
nabestaanden kloppen aan bij de praktijk,
maar ook mensen die te maken hebben
met ernstige gezondheidsproblemen, zoals

borstkanker. Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op ons als een gezin te maken
krijgt met een verlies in de nabije toekomst.
Ouders die te horen hebben gekregen dat er
geen kans meer is op herstel is en graag willen dat er deskundige hulp is na hun overlijden voor de kinderen, nemen al in een vroeg
stadium contact op. Als therapeut ben je
dan heel direct betrokken bij een gezin, geef
je informatie, denk je mee over regelzaken,
bouwen we aan een relatie met de kinderen
en geef je ruimte om ongenuanceerd te
ventileren over alle zorgen en moeilijkheden.
Tegelijkertijd zijn we er alert op dat we voldoende afstand bewaren en ruimte laten voor
familie en vrienden om de eerste opvang te
verzorgen. Als het enigszins kan, blijven we
zoveel mogelijk op de achtergrond.

Brasa, Praktijk voor Rouw & Verlies
Mariëlle van der Laan en
Ilja Geensen-Degenaar
Drecht 24, 3453 MC De Meern
telefoon 06-40226945
e-mail info@rouwpraktijkbrasa.nl
www.rouwpraktijkbrasa.nl

