
 

 

    

 

 
 

Ik draag je altijd mee

Voorjaarssymposium
VOKK

zaterdag 7 april 2018

Antropia Cultuur- en Congrescentrum, Driebergen

Wandeling
Na de pauze maken we, als zij dat willen, met ouders die hun enige kind moeten missen 

een wandeling.

Wat kunt u verder verwachten?
Diverse stands met boeken en informatie

Deelname
Deelname aan dit symposium is gratis. Een vrijwillige bijdrage stellen wij op prijs.

Aanmelden
Wilt u zich vooraf aanmelden zodat we weten voor hoeveel koffie en thee we moeten zorgen? Als u 

kinderen opgeeft voor het kinder- of jongerenprogramma, wilt u daarbij dan de leeftijd vermelden?

Aanmelden kan uitsluitend via www.vokk.nl

Plaats
Het congres wordt gehouden in Antropia Cultuur- en Congrescentrum, Landgoed de Reehorst, 

Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen, tel. (0343) 531818 (tegenover het station Driebergen/Zeist). Op 

Landgoed de Reehorst is parkeergelegenheid.

Organisatie
Marianne Naafs-Wilstra, Amber van Ameijde en Mieke Spaink
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De VOKK nodigt je van harte uit voor het voorjaarssymposium van zaterdag 7 april 2018 dat als 

thema heeft Ik draag je altijd mee. Het symposium is bedoeld voor ouders en grootouders van een 

overleden (klein)kind. Natuurlijk zijn ook belangstellenden van harte welkom, zoals familie, vrienden, 

leerkrachten, artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen.  

Na de pauze staan brussen (broers en zussen) van een overleden kind centraal. Heb je geen brussen 

in je gezin, dan kun je met ons een wandeling maken. 

Voor de kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s.

Ik draag je altijd mee
Je kind verliezen is het meest ingrijpende dat je kan overkomen. Het is een bijna onmenselijke opgave 

om na de dood van je kind door te gaan met leven. Toch word je elke ochtend weer wakker en ga je 

door met ademhalen. Ook voor je eventuele andere kinderen is het leven niet meer als voorheen. 

Alles voelt anders en ook zij rouwen. Je omgeving komt misschien met goede raad. Zegt dat ze het 

begrijpen, dat je je verlies moet verwerken, dat je het een plaats moet geven, dat je moet loslaten. 

Maar hoe kun je nu je kind loslaten of het verdriet een plekje geven? Je kind is er immers altijd, in 

je gedachten, in je gevoel, in elke vezel van je lichaam. Je draagt je kind altijd met je mee en het 

is waarschijnlijk dichterbij dan ooit. Toch lukt het de meeste ouders en brussen om het gemis te 

verweven in hun leven, dankzij de blijvende liefde voor hun kind. 

Met deze informatieve en ontmoetingsmiddag hopen wij je inzicht te geven in dit moeizame proces. 

Je te laten zien hoe je door kunt gaan en je kind altijd bij je kunt dragen in blijvende verbondenheid. 

Maar vooral hopen we ouders, grootouders en brussen van een overleden kind te bemoedigen 

en te steunen.

Programma

13.00 Ontvangst met koffie en thee

13.30-13.40 Opening - Marianne Naafs-Wilstra

13:40-14:10 Over gaat het nooit… 
Ingrid Albers, moeder van Pien 
…maar verdriet om het een en vreugde om het ander verdragen elkaar op den 
duur wel, al lijkt dat moment soms ver weg.

14.10-14.20 Intermezzo

14.20-14.50 Bijzondere uitdrukkingen van blijvende verbindingen 
Nette Falkenburg, geestelijk verzorger Sophia Kinderziekenhuis 
Als een kind overlijdt, drukt het gemis en verlangen loodzwaar op je leven. Toch 
is er niet alleen sprake van ‘voorbij’; je zoon of dochter blijft deel uitmaken van je 
levensverhaal. Dat kan op verschillende manieren tot uiting komen, zoals onderzoek 
aantoont. Stil staan bij een diversiteit aan ervaringen van blijvende verbinding.

14.50-14.55 Intermezzo

14.55-15.00 Mededelingen

15.00-15.40  Pauze 
Gelegenheid voor onderling contact en een bezoekje aan de informatiestands.

15.40-16.15 Ik ga verder met-zonder jou, jij blijft mijn brus! 
Tanja van Roosmalen, rouw- en verliestherapeut voor kinderen en jongeren, 
auteur en trainer bij Expertisecentrum Omgaan met Verlies en Opleidingen Land 
van Rouw 
Als je je brus verliest, verlies je ook een stukje van jezelf. Om je leven toch weer 
op te pakken is het belangrijk om je eigen weg te vinden. Tegelijkertijd moet je 
toelaten wat de impact is van het gemis van je brus op jouw leven. Dat gaat vaak 
met vallen en opstaan. We staan stil bij wat brussen tegenkomen en wat ze van 
hun ouders nodig hebben.

16.15-16.25 Intermezzo

16.25-16.55 Mijn broer en ik 
Fredrieke Krouwel, zus van Mathijs 
Hoe ik de vier jaar dat mijn broer ziek is geweest en de jaren na zijn overlijden heb 
ervaren: de moeilijke, maar ook zeker de mooie momenten.

16.55- 17.00 Sluiting

Brussenprogramma’s
Kinderen van 4 tot 12 jaar
Het is niet makkelijk als je broer of zus is doodgegaan aan kanker. Het lijkt net of jij de enige bent die 

dit heeft meegemaakt. Maar er zijn meer kinderen zoals jij.

Kom daarom op 7 april met je ouders mee. Dan kom je die andere kinderen tegen.

Je mag iets van je overleden broer of zus meenemen. Het wordt een bijzondere en ook leuke middag. 

Geef je wel even van tevoren op!

Jongeren vanaf 12 jaar
Voor veel jongeren is het moeilijk om na het overlijden van hun brus de draad weer op te pakken. 

Alles is anders, thuis, op school en zelfs in je vriendenkring. Herken je dat? En lijkt het je fijn eens 

anderen te spreken die (ongeveer) hetzelfde hebben meegemaakt? Kom dan op zaterdag 7 april 

naar Driebergen. Het wordt zeker een speciale middag.

Aanmelden kan uitsluitend via www.vokk.nl.
Vermeld wel even je naam, adres, e-mail en leeftijd.
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