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DE RUGZAK 
Nieuws- en inspiratiebrief  van IK LOOP MET JE MEE 
 
IK LOOP MET JE MEE  begeleidt en ondersteunt bij een groot of klein verlies in 
je leven. In de begeleiding komt er orde in chaos en is er ruimte voor het 
uiten van allerlei emoties. Samen gaan we op zoek naar balans, een nieuw 

perspectief en versterkt zelfbewustzijn. Verlies en verdriet wat bewust ervaren en geuit mag 
worden geeft ruimte en wordt lichter om te dragen. 
 
IK SCHRIJF MET JE MEE  heeft een aanbod rond het werken met levensverhalen 
 
 
DE RUGZAK  juli 2016  7e jaargang nr. 5 
 
Beste lezer, 
Met tegenstrijdige gevoelens begin ik deze Rugzak. Ik schrijf over het moeilijkste thema rond verlies 
en rouw. Hoe kun je betekenis en zin geven aan een ingrijpend verlies? Tegelijkertijd bereid ik me 
voor op een feestelijk weekend waarin ik met familie en vrienden mijn 65e verjaardag hoop te vieren.  
 
Enkele weken geleden was ik een week lang in Italië voor een schrijfweek. Ik was uit mijn 
comfortzone en los van alle dagelijkse beslommeringen. Schrijvend kwam van alles uit mijn leven 
voorbij.  ’Praten is verbinden met de ander, schrijven is verbinding maken met jezelf’,  zei  
schrijfdocente Nanda Huneman, die de week begeleidde. Ik verbaas me als ik nu teruglees wat er 
allemaal naar boven kwam. 
 
Het slot van mijn laatste verhaal: 

‘De berg en de zee en daar tussen in het land. 
Geboorte en dood, daar tussen in beweegt ons leven. 

We groeien, bloeien, dragen vruchten en oogsten. 
Met vallen en opstaan leren we aan het leven. 

Ooit mondt de stroom uit in de zee. 
En ik? Ik ben maar een druppel in de grote oceaan.’ 

 
Aan het onderstaande  schilderij heb ik het afgelopen jaar gewerkt. ‘De levensboom’ in alle 
seizoenen en daar omheen alle fases van mijn leven. Nu ben ik in de fase van de vrouw in de rode 
jurk, rechts op het schilderij. Ze draagt een mand appels, ze oogst. Mijn verjaardagsjurk hangt klaar. 
Toevallig of niet, maar hij heeft dezelfde kleur rood. 
 
Wie jarig is trakteert. Mijn cadeau aan jou als lezer is een eBook met handreikingen in het omgaan 
met verlies en rouw.  Je kunt het hier downloaden. Zie het als een winkel waarin je in rondloopt en 
alleen dat meeneemt wat bij jou en je situatie past. Of wat je bemoedigt. Ik wens je toe dat het wat 
houvast kan geven. 
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De levensboom 

 
In het voorjaar groeiden plannen om mijn kennis en ervaring rond begeleiden bij verlies en rouw 
te gaan delen. De plannen kregen concrete vorm en gingen naar buiten. Ik ben overdonderd en 
verbaasd door de grote belangstelling. De groep van 12 is vol en ik heb al verschillende mensen 
moeten teleurstellen. In het voorjaar van 2017 ga ik de training herhalen. Ook dit voelt als oogsten 
en stemt me dankbaar! 
 
Het is zomer, tijd van ontspannen, naar buiten gaan en misschien op vakantie gaan. 
Als er een verlies is in je leven, is ook de zomertijd anders. Toch wens ik je van harte toe dat de zon 
ook voor jou geregeld schijnt en dat je lichtpuntjes kunt zien. 
Veel leesplezier! 
 
 
 

THEMA: Hoe kun je betekenis geven aan een ingrijpend verlies? 
Mensen die iets ingrijpends hebben meegemaakt zoeken vaak naar de zin of betekenis van wat er 
gebeurde. Ze worstelen met vragen als: ‘Waarom?’ ‘ Waarom is dit hem of haar overkomen? Hij/zij 
was nog zo jong.’ ‘ Waarom is dit ons overkomen?’ Het zijn grote vragen waar ik geen antwoord op 
heb.   
  
Of ik hoor:  ‘Waaraan heeft hij of zij dit verdiend?’ ‘Hoe heeft dit kunnen gebeuren?’ ‘Dit had niet 
mogen gebeuren.’ ‘Het is hem of haar aangedaan.’ ‘Het is ons aangedaan.’ 
In zulke uitspraken klinkt het niet kunnen bevatten, verzet, nog niet willen aanvaarden wat er is 
gebeurd. Het is bijna een aanklacht. Tegen wie, tegen wat? Tegen het noodlot, tegen een hogere 
macht? 
 
Al deze reacties zijn uiterst menselijk. Ik ga ze niet uit de weg en heb er vooral geen oordeel over. 
Wie ben ik om er iets van te vinden hoe mensen voelen, denken, praten, zoeken? Ik sta niet in de 
schoenen van de ander. Het zijn vragen die aandacht vragen en die aandacht uitgebreid krijgen, ook 
al vinden we geen antwoord. Want de vragen blijven omzeilen is het in stand houden van 
belemmeringen om stappen te zetten in het rouwproces. 
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Wat is dat, betekenis geven aan een gebeurtenis die voor jou vooral gekoppeld is aan intens verdriet, 
aan missen, aan terugverlangen naar een tijd die nooit meer terugkomt? 
Ik zoek naar woorden en er komen alleen flarden van zinnen naar boven. 
Lees hier verder: http://ikloopmetjemee.nl/hoe-kun-je-betekenis-geven-aan-een-ingrijpend-verlies/ 
 
 
 

BLOG: De verhalencirkel 
Enkele jaren geleden verloor hij zijn vrouw. Hij was gek op haar. Ze hadden een lang en gelukkig 
huwelijk. Nu besluit hij rouwverwerking te gaan doen. Omdat er nog steeds zoveel verdriet is om 
haar. Hij heeft een technische opleiding gehad en later ook leidinggevende functies. Tot nu toe kon 
hij alle problemen in zijn leven oplossen. Behalve dit. 
 
Rouwverwerking gaan doen; dat klinkt als een behandeling ondergaan en dan is het probleem 
opgelost. Helaas, zo werkt het niet. Ik heb geen toverstok waar ik verdriet mee weg kan toveren en 
geen toverballen tegen de pijn van het missen. Ik kan mensen begeleiden maar het verdriet niet 
oplossen. Dat begrijpt hij. 
 
Bij oudere cliënten gebruik ik vaker de verhalencirkel. Hierop staan de 4 seizoenen centraal. Hij is in 
de winter van zijn leven, zoals hij zelf lachend benoemt. Er zijn heel wat ‘blaadjes gevallen’. Ouders, 
broers en schoonzussen, verdere familie. De vriendenkring is behoorlijk uitgedund. Na zijn werkzame 
leven heeft hij met veel plezier zijn tijd gevuld met zijn oude hobby muziek. Nu laat zijn fysieke 
toestand dat niet meer toe en geniet hij passief van muziek. Zijn wereld is klein geworden. Gelukkig 
wonen zijn kinderen en kleinkinderen dicht bij hem. En nu, een paar jaar geleden, is zijn vrouw 
overleden. Het is het allergrootste verlies in zijn leven. 
Lees hier verder: http://ikloopmetjemee.nl/verhalencirkel/ 
 
 
 

AANRADERS 
• Zingevende gespreksvoering – Marjoleine Vosselman en Kick van Hout 
Hoe kun je als professionele hulpverlener helpen als er geen oplossingen zijn? Hoe reageer je op 
lastige vragen als ‘Waarom’? 
Een boek met handreikingen in de vorm van vaardigheden, technieken en werkvormen bij 
zingevingsvragen. Veel voorbeelden uit de praktijk maken het tot een prettig leesbaar boek.  
 
• Sta op en wandel – Susanne Groeneveld - ISBN: 9789461448729  
Een inspirerend boekje met van alles over wandelen. Vol inspiratie, tips en weetjes uit de natuur. 
Vooral een schrijfboekje waarin je voor, tijdens en na de wandeling je bevindingen kunt noteren.  
Heb je geen vastomlijnde vakantieplannen? Wellicht is dit boekje dan een aanzet tot activiteit. Leuk 
om later nog eens terug te lezen hoe het beviel, of je stemming veranderde, waar je hebt gewandeld, 
wat je hebt gezien en gehoord. 
Ook leuk om cadeau te geven! 
 
• Hallelujah 
11 juni 2016 in Toronto 
1500 mensen, jong en oud, een dirigent, een gitarist en een zanger. Samen zingen ze ‘Hallelujah’ van 
Leonard Cohen. Mensen die zich met elkaar verbinden door samen te zingen. Kippenvel! 
www.youtube.com/watch?v=AGRfJ6-qkr4&feature=youtu.be 
 
 

http://ikloopmetjemee.nl/hoe-kun-je-betekenis-geven-aan-een-ingrijpend-verlies/
http://ikloopmetjemee.nl/verhalencirkel/
http://www.youtube.com/watch?v=AGRfJ6-qkr4&feature=youtu.be
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Dit was het weer.  Ik hoop dat er iets zinvols voor jou in deze Rugzak te vinden was.  Wil je reageren 
op iets, dan kan dat natuurlijk. Heb je een vraag of een opmerking, weet me dan ook te vinden op 
info@ikloopmetjemee.nl . 
Een goede zomer! 
Nellie 
 
Volg me ook op https://www.facebook.com/IKLOOPMETJEMEE 
 
www.ikloopmetjemee.nl 
info@ikloopmetjemee.nl 
 
Eerder verschenen nieuwsbrieven lees je op http://www.ikloopmetjemee.nl/agenda/nieuwsbrief 
 
Afmelden als abonnee kan via http://www.ikloopmetjemee.nl/contact 
Vermeld: afmelden nieuwsbrief. 
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