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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 mei 2016  7e jaargang nr. 4 
Het is voorjaar. De ene dag zit ik met mijn gezicht naar de warme zon en blote armen lekker buiten. 
De andere dag kan de winterjas aan op de fiets. Het weer is grillig, gelukkig, na veel kou komt er 
eindelijk meer zon. Rouw kan net zo  grillig als het weer zijn. 
In de Libelle lees ik de ‘mooiste brief’. Van een vrouw die haar man verloor. ‘Ik mis mijn man en voel 
me alleen. Zelfs de gedachte aan mijn kleinkinderen kan me niet opfleuren. Er is geen zon, de 
bloemen zijn verdord, de vogels hebben hun schuilplaats opgezocht. Op dit moment heb ik een 
intense hekel aan iedereen die mij probeert goede raad te geven. Laat al die blije mensen uit mijn 
buurt blijven, want ik ben moe, verdrietig en chagrijnig. Nou en! Uit ervaring weet ik dat morgen 
weer een fijne dag wacht, maar laat me nu maar even met rust.’ Oda R. 
 
Het Thema voor deze RUGZAK is  ‘Als verlies een trauma wordt’. De titel klinkt misschien zwaar, toch 
is dit de realiteit voor een groep mensen. 
Veel leesplezier! Welkom aan alle nieuwe abonnees! 
 
 
In deze Rugzak: 
Agenda: Schrijfworkshops.  Voor professionals: Training Begeleiden bij verlies en rouw.  
Actueel: Allerlei 
Artikel: Als verlies een trauma wordt. 
Blog:  Pas 20 jaar later kan ze rouwen om haar moeder 
Aanraders:  Boeken en links 
 
 
 

AGENDA 
• Schrijfworkshop:  Moederdag – Mijn moeder dichterbij. 
Is Moederdag voor jou alleen een dag waarop je traditiegetrouw naar je moeder toegaat? En als ze 
niet meer leeft, haar op een andere manier gedenkt? Of ga je de uitdaging aan en sta je eens op een 
andere manier bij haar stil? Met als beloning dat ze gevoelsmatig letterlijk dichterbij komt. 
Kom dan eens meeschrijven over je moeder op woensdag 18 mei. Tijd: 10 u. tot 16.00 u.. op 
Heezerenbosch 9a in Heeze. 
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Schrijven over wat ze voor jou betekent/betekende .  Wat is/was er zo bijzonder aan jouw moeder? 
Wat maakt(e) de band met haar zo uniek? Was is/was er karakteristiek voor je moeder? Wat leeft er 
van haar door in jou? In welke herinneringen speelt je moeder een grote rol? 
Na afloop van de dag ga je naar huis met woorden, zinnen en verhalen over je moeder.  Je zult 
ervaren dat je dichter bij je moeder bent gekomen. Ook als je moeder nog leeft, kan het 
waardevol zijn om aan deze dag deel te nemen. 
Meer over deze dag lees je hier . 
 
• Schrijfworkshop:  Vaderdag – Mijn vader dichterbij. 
Op woensdag 22 juni. Tijd: 10 u. tot 16.00 u.. op Heezerenbosch 9a in Heeze. 
Ook je vader is een belangrijke figuur in je leven, net als je moeder. We gaan dierbare en vooral 
positieve herinneringen verkennen die gekoppeld zijn aan je vader. Afwisselende oefeningen zullen 
je inspireren en uitnodigen om uitgebreid bij hem stil te staan. Bij je vader, die samen met je moeder 
aan het begin van je leven stond. 
Zelf bezig zijn wordt afgewisseld met verhaaltjes en gedichten om gewoon maar naar te luisteren én 
inspiratie op te doen. Het luisteren naar elkaars verhalen en het delen met anderen zorgt op zijn 
minst voor verbondenheid. En.. delen mág maar moet niet. 
Lees hier verder . 
 
• Zomerse schrijfdag:  Kris kras door je levensverhaal 
Een hele dag in juli of augustus om lekker te schrijven. Of om 
eens te proeven aan schrijven aan je levensverhaal. Laat je 
verleiden door kleine, speelse en afwisselende oefeningen, die 
je helpen je stroom van herinneringen op gang te brengen. 
Want zo gaat het. De ene herinnering roept de andere op en 
je zult ontdekken dat je nog veel meer weet dan je had 
gedacht. 
Als het lekker weer is, kunnen we ook een deel van de dag 
buiten doorbrengen. 
Heb je belangstelling? Laat me dat dan weten. Zijn er 
minimaal 3 gegadigden, dan gaan we samen een datum 
prikken die voor iedereen past.   
Meer lees je hier: 

 http://ikloopmetjemee.nl/levensverhalen/schrijf-je-mee/
  
• Voor professionals:  Training Begeleiden bij verlies en rouw  
De training wordt goed ontvangen! De eerste twee aanmeldingen zijn binnen en er zijn meerdere 
serieuze geïnteresseerden. De LV POH-GGZ  en de ABvC hebben de training geaccrediteerd!  
Kom jij in je werk mensen tegen die te maken kregen met een betekenisvol verlies? 
Wil je graag meer vaardigheden ontwikkelen om mensen met een hulpvraag rond verlies en rouw te 
kunnen begeleiden? 
Zoek je een training die jou handvatten geeft waarmee je in je praktijk meteen aan de slag kunt? 
Dan is deze training op maat gesneden voor jou! 
 
Dit levert de Training Begeleiden bij verlies en rouw o.a. op: 
• je hebt gewerkt aan een basishouding in het begeleiden van mensen met verlies. 
• je hebt inzicht in de actuele theoretische benadering van verlies. 
• je hebt vaardigheden ontwikkeld om op een adequate manier mensen te kunnen begeleiden die 
hulp nodig hebben bij het kunnen dragen van hun verlies. 
• je hebt kennisgemaakt met diverse werkvormen in het kader van verliesbegeleiding. 
• je hebt een aanzet gekregen tot een systemische kijk op verlies. 
 

http://ikloopmetjemee.nl/workshops-rond-verlies/
http://ikloopmetjemee.nl/workshops-rond-verlies/
http://ikloopmetjemee.nl/levensverhalen/schrijf-je-mee/
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Meer weten? Kijk eens op http://ikloopmetjemee.nl/training-begeleiden-bij-verlies-en-rouw/ 
 
 

ACTUEEL: 
Intussen staan er zo’n 700 mensen op mijn maillijst, de groep groeit maandelijks. De meesten ken ik 
niet persoonlijk. Een grote groep heeft persoonlijke raakvlakken met verlies. Na elke Rugzak krijg ik 
reacties. Zoals deze (ingekorte) reactie van een vrouw die 6 jaar geleden haar moeder verloor.  
 
Lieve Nellie, 
Ik wil graag reageren op je nieuwsbrief.  
Sinds de dood van mijn moeder in najaar 2010 vervolg ik met vallen en opstaan de weg die ik  moet 
gaan. Ik volg echter met groot plezier je rugzakmails en elke keer vind ik er herkenbaarheid in. Dat is 
fijn en plezierig. 
Als zoiets gebeurt denk je dat gek wordt. Dat het niet normaal is. Je huilt en je huilt en je vraagt je af 
of het ooit over gaat. Pijn willen we niet voelen. 
Ik heb ondertussen geleerd dat het voelen van deze pijn een erkenning is aan jezelf. Het hoort bij jou. 
En het mag gevoeld worden. De pijn zorgt ervoor dat je dichter tot jezelf komt. 
De opdringerige gedachten in welke vorm dan ook, geven een teken af van hee.. Er is iets.. er is iets 
wat je onder ogen moet gaan zien. 
Stap voor stap kom je dichterbij de kern. De kern waar het allemaal om draait. 
  
Ik schrijf ook veel. En leer steeds meer mezelf te accepteren zoals ik ben. Een zorgzame moeder met 
een groot en warm hart die graag hoort hoe andere mensen hun leven leven en gebeurtenissen 
verwerken of er tegenaan kijken. Ik ben een optimist, een vrolijkerd. Zie overal het goede van in... 
tot... ja tot.. en dan kun je zomaar verdwalen. 
  
Bij vele verhalen in de nieuwsbrief heb ik enorm kunnen huilen. Puur door herkenbaarheid en het 
gevoel troost te vinden. Troost.. want dat mis je het meest. Iemand die tegen  je zegt.. ondanks de 
pijn en het verdriet.. het komt goed. Het is anders en blijft anders, maar het komt goed. 
  
Ik dacht nu vandaag, spontaan, ik ga je even schrijven. Waarom niet. 
Ik ben nl heel blij dat ik je heb mogen ‘leren’ kennen op deze manier. Want het zijn allemaal steuntjes 
in de rug.  
Ik hoop dat je nog heeeel veel verhaaltjes en nieuwsbrieven zal schrijven! 
  
Liefs en hartelijke groet, 
R. R. 
 
Tja, wat kan ik daar nog op zeggen. Het voelt alsof ik onverwacht een cadeau heb gekregen. Voor één 
mens kan ik het verschil maken door te schrijven. Ik denk weer even aan de lijfspreuk van Moeder 
Theresa: ‘We cannot do all great things, but we can do small things with great love.’ Haar lijfspreuk is 
ook de mijne. 
 
Op de maillijst staat ook een groep mensen die beroepsmatig geïnteresseerd is. Ik hoop en denk dat 
ze door het lezen van De Rugzak een beetje meer begrip en inzicht krijgen in wat verlies en rouw kan 
doen met een mens.  Deze groep mensen, professionals in de (psychosociale) zorg /onderwijs of op 
ander terrein,  wil ik uitnodigen met extra interesse te kijken naar de ‘Training Begeleiden bij Verlies 
en Rouw’.  
  
Het hoort bij het leven, dat mensen dood gaan. Nu ik zit te schrijven, rouwen wereldwijd mensen om 
Prince. Nog niet zo lang geleden was het David Bowie. Ze hebben beiden iets geraakt in mensen, hun 
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muziek is verweven met talloze levens. Zelf was ik geraakt door de plotselinge, zelfgekozen dood van 
Wim Brands.  Jarenlang hebben Martien en ik op zondagmorgen rond koffietijd met veel plezier naar 
zijn programma ‘Boeken’ gekeken. Ik geloof niet dat ik een presentator van een programma ken die 
op zo’n prettige manier gasten interviewt, echte interesse toont en ook nog eens goed voorbereid is.  
Onze zondagmorgen zal nooit meer hetzelfde zijn. 
 
Pas na zijn dood ontdekte ik dat hij veel mooie gedichten heeft geschreven. Zoals het onderstaande. 
 
In den beginne was er een verhaal over vertrekken 
dat hij op een regenachtige maandagochtend 
vertelde.  
Hij huilde niet, jij ook niet, hij sprak alsof 
hij je wilde bedanken, jou, omdat er 
niemand anders was. 
En toen was hij dan echt vertrokken. 
Daar lag hij. Zoek mij niet, leek hij 
te zeggen, ik ben de woestijn in, 
naar het poolijs, op zoek naar God die 
uiteindelijk de beste verhalen kent; 
en mocht hij slapen 
dan weet ik dat hij ook dan 
onophoudelijk aan poëzie denkt. 

                                                       uit de bundel: ‘s Middags zwem ik in de Noordzee, Wim Brands 
 
 
Een jaar geleden stond Nepal in het middelpunt van de belangstelling. Het land had te maken met 
twee zware aardbevingen en een aantal naschokken. Zo'n 9000 mensen verloren hun leven en 
22.000 mensen raakten gewond. 600.000 huizen werden verwoest. 
In de krant lees ik hoe moeizaam de wederopbouw verloopt. Nepal is een jonge democratie, slecht 
georganiseerd en politiek diep verdeeld. Onder hulpverleners woekert de frustratie, ze mogen geen 
huizen bouwen omdat de overheid nog steeds geen officieel herstelplan heeft ingediend. Ze kunnen 
voorlopig alleen maar noodhulp verlenen.  
 
http://helpendehand.net/ /Noodhulp aan Nepal streeft naar kleinschalige maar directe hulp. Ook  
hier is tot nu toe alleen maar noodhulp gegeven. Over hulp op langere termijn worden plannen 
gesmeed, die binnenkort naar buiten zullen komen. 
De 5 gezinnen waarmee we verbonden zijn, krijgen ook in het tweede jaar na de aardbeving een 
maandelijkse toelage. Ze hebben gelukkig allemaal een ander onderkomen gevonden. Sommigen 
hebben gedeeltelijk werk gevonden, anderen nog niet. Het toerisme begint weer een beetje aan te 
trekken. Gelukkig, hun kinderen kunnen naar school toe gaan. Een tastbaar bewijs daarvan is het 
overgangsrapport van mijn sponsorkindje Angel. Het nieuwe schooljaar is in Nepal net begonnen, de 
‘grote’ vakantie valt daar in maart. Ook Angel zit in mijn hart. Op Facebook zet haar vader een filmpje 
waarop ze, traditioneel gekleed, danst. Ze heeft het talent van haar vader.  
De actie loopt nog steeds. Bankrekeningnummer Stichting Helpende Hand Almere: NL68 TRIO 0197 
60 10 06 Vermeld: Noodhulp aan Nepal 
 
Nog even iets over het thema van deze nieuwsbrief: verlies en trauma. Het thema komt niet uit de 
lucht vallen. Boeken van Riet Fiddelaers en Sabine Noten hadden me al vertrouwd gemaakt met het 
begrip verliestrauma. In het afgelopen najaar was er een boeiend symposium over gecompliceerde 
rouw, waar ook aandacht was voor verliestrauma. Het boeide me zo dat ik in maart deelnam aan een 
tweedaagse training onder de deskundige leiding van Gwen Timmer en Riet Fiddelaers:‘In het oog 
van de orkaan’. Nog geen week later was daar het middagsymposium van Land van Rouw over  

http://helpendehand.net/
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vroegkinderlijk trauma. Geleidelijk krijgt het begrip ‘verliestrauma’ inhoud en diepte, die ik kan 
koppelen aan praktijkervaringen.  Nu wil ik er vanuit mijn (bescheiden) kennis over schrijven.  
Wellicht zijn er lezers die in het artikel iets herkennen. 
 
 

ARTIKEL: Als verlies een trauma wordt. 
In de kracht van haar leven staat ze en toch is het alsof er een waas over haar heen ligt 

waardoor ze niet voluit kan leven. Naar de buitenwereld klopt het plaatje. Sterke vrouw 

met partner, twee kinderen en een goede baan.  Van binnen is er onrust, onzekerheid, 

een wankel zelfbeeld, ze zoekt naar ruimte voor zichzelf. Ze is aan het eind van haar 

latijn, het lukt niet meer om ‘alle ballen in de lucht te houden’. 

Ze worstelt nog steeds met een gebeurtenis die haar leven getekend heeft. Ze was nog 

kind toen haar oudere zus totaal onverwacht een einde aan haar leven maakte.  Zij wil 

bewijzen dat ze het leven wel aankan. Voor haar ouders is op deze manier een kind 

verliezen al meer dan ze kunnen dragen. Onbewust gaat ze haar best doen de boel bij 

elkaar te houden. Niet voelen, zorgen voor anderen, vooral  geven, wordt haar tweede 

natuur. Haar onbewuste innerlijke overtuiging wordt: het gaat niet om mij in het leven, 

het gaat om de anderen.  

Ze kiest voor hard werken op school, dingen doen die haar leeftijdsgenootjes ook doen. 

Ze past zich aan en wil vooral niet opvallen. Ze legt in alles de lat hoog voor zichzelf, ze 

wordt een perfectionist.   

 

Als ze bij mij komt is het niet de eerste keer dat ze hulp zoekt. Toch heeft ze meer nodig. 

Er is veel angst, ook enorme boosheid. Verdriet en schuldgevoel. Ze staat met een been 

in haar eigen gezin en nog steeds met het andere in haar gezin van oorsprong. De 

sessies zijn heftig, ook thuis gebeurt er veel. Pas na vier sessies noemt ze voor het eerst 

de voornaam van haar zus. De herinneringen en ook de emoties zitten heel diep 

weggestopt. Het kost haar ongelooflijke inspanning om ze naar buiten te halen en ze te 

benoemen.  

Ze werkt hard aan zichzelf. Er komt een keerpunt. ‘Het lijkt alsof ik over een top ben 

heengegaan.’ Ze durft meer op te komen voor zichzelf en meer vanuit haar gevoel te 

gaan leven. Er komt mildheid, ze maakt het zichzelf wat gemakkelijker. Er komt een 

wezenlijke verandering in de verhouding met haar moeder.  Ze kiest voor haar eigen 

leven en kan nu eindelijk gewoon gezellig met moeder samen iets doen. Geleidelijk kan 

ze de dood van haar zus een plek geven in haar leven. Voor het eerst is er geen spanning 

die zich opbouwt in de  maanden naar de dag toe dat haar zus overleed. 

Als we het traject afronden is ze tevreden. Ze is bij haar gevoel gekomen. De gigantische 

boosheid is opgelost, het waas is weg. Ze geniet samen met haar partner van haar gezin 

en kijkt zonder angst de toekomst in. 

 

In bovenstaand verhaal is duidelijk sprake van verliestrauma. Om na een ingrijpend verlies te kunnen 
rouwen moet er ergens een ingang zijn tot de emoties die daarbij horen. Dan kunnen we het verlies 
geleidelijk aan integreren in ons leven.  Is die ingang afgesloten, dan gaat de rouw ‘ondergronds’.   
Bij een ingrijpende verlieservaring kunnen de emoties te overspoelend zijn. Op geen enkele manier is 
hij/zij/het kind in staat om met die overweldigende vloedgolf  om te gaan. Het verlies is te groot en 
niet te bevatten. Er is een groot gevoel van machteloosheid en hulpeloosheid. Dan ontstaat er een 
trauma. (In dit artikel beperk ik me tot verliestrauma. Het gaat hier niet over een trauma na misbruik 
of andere ervaringen.) 
Trauma komt uit het Grieks en betekent ‘wond’. De wond zit vooral in het lijf en legt een laag over 
alle emoties heen.   
 
Hier lees je verder: http://ikloopmetjemee.nl/als-verlies-een-trauma-wordt / 

 
 

http://ikloopmetjemee.nl/als-verlies-een-trauma-wordt
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BLOG: Pas 20 jaar later kan ze rouwen om haar moeder. 
Ellen is 14 als ze haar moeder verliest aan kanker. Ze weet dat haar moeder ernstig ziek is, maar is er 
niet op voorbereid dat ze dood zal gaan. Toevallig hoort ze een opmerking van iemand die bij haar 
moeder op bezoek is: ’Ik ben blij dat ik haar nog heb gezien.’ Ineens dringt de onvermijdelijke 
realiteit tot Ellen door. Ze rent weg uit de ziekenhuiskamer. Het zal de laatste keer zijn dat ze haar 
moeder heeft gezien. In die nacht zal ze overlijden. Ook daarna heeft Ellen haar moeder niet meer 
gezien. Ze heeft geen afscheid kunnen nemen. Haar vader neemt zich voor om zo goed mogelijk door 
te gaan met zijn twee dochters.  Moeders kleren worden al snel opgeruimd en er wordt niet meer 
over haar gepraat. Hij betrekt zijn dochters er niet bij als de as van zijn vrouw verstrooid wordt.  Snel 
is er al een vriendin, na  4 maanden wordt het officieel, hoewel het voorlopig een LAT relatie is. 
Ellen ervaart de relatie met haar vader altijd al afstandelijk, haar verhouding tot vaders vriendin 
omschrijft ze als ‘koel’. 
 
Ogenschijnlijk gaat Ellens leven gewoon verder. Haar oudere zusje en zij nemen het huishouden op 
zich. Na de middelbare school kiest ze voor dezelfde beroepsopleiding als haar moeder, ook gaat ze 
net in dezelfde stad op kamers. Ellen heeft al verkering met de jongen waar ze later mee zal trouwen. 
Na haar opleiding gaat ze werken in hetzelfde ziekenhuis waar haar moeder gewerkt heeft. 
 
Twintig jaar na de dood van haar moeder gaat het wringen, Ellen heeft intussen een dochtertje van 
anderhalf. Ze vindt het moeilijk om te zien hoe blij haar schoonouders met hun eerste kleinkind zijn. 
Ze gunt haar schoonouders dit geluk en gunt haar dochtertje een lieve opa en oma. En toch doet het 
pijn. Opnieuw mist ze haar moeder. Dat was ook al zo toen haar dochtertje werd geboren. En talloze 
keren daarvoor. 
Hier lees je verder: http://ikloopmetjemee.nl/pas-20-jaar-later-kan-ze-rouwen-om-haar-moeder-
mei-2016/ 
 
 
 

AANRADERS: 
• Stapeltjesverdriet – Sabine Noten 
Sabine Noten laat in Stapeltjesverdriet zien hoe groot de invloed kan zijn van zeer jong verlies. Dat is 
de onderste steen van de stapel. Sabine Noten deed een diepgaand onderzoek:  ze interviewde  
dertig volwassen mannen en vrouwen die als (ongeboren) baby of kind (tot en met vier jaar) -en in 
hun latere leven nogmaals- een groot verlies meemaakten. De latere verliezen werden boven op die 
onderste steen gestapeld.  De  auteur laat zien wat jonge kinderen nodig hebben bij een verlies en 
geeft hier richtlijnen voor. Ze beschrijft hoe ze met haar systemische manier van kijken werkt met 
stapeltjesverlies. 
 
Riet Fiddelaers-Jaspers zegt over dit boek:  ‘Na het lezen van dit boek denk je nooit meer : Ach, ze zijn 
nog zo klein, ze groeien er wel overheen. Dit boek is niet alleen onmisbaar voor iedereen die met 
jonge kinderen en hun verlies te maken heeft maar ook voor volwassenen die op jonge leeftijd een 
ingrijpend verlies ervaren hebben. 
 
 
•Herbergen van verlies – Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten - De tocht naar de herberg.  
In dit boek word je als lezer meegenomen op de tocht door het rouwlandschap na een ingrijpend 
verlies. Mensen zijn op zoek naar een plek waar hun verhaal verteld én gehoord kan worden. Ze 
dragen een rugzak met zich mee die zowel gevuld is met (verlies) ervaringen als herinneringen maar 
ook met diep weggestopte schatten. Om het leven weer te kunnen omarmen, is het nodig de inhoud 
van de rugzak uit te pakken en opnieuw te bekijken. Zo kunnen we thuiskomen in het Land van 
Rouw. 

http://ikloopmetjemee.nl/pas-20-jaar-later-kan-ze-rouwen-om-haar-moeder-mei-2016/
http://ikloopmetjemee.nl/pas-20-jaar-later-kan-ze-rouwen-om-haar-moeder-mei-2016/
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‘Herbergen van verlies’ is een onmisbaar handboek voor de begeleider.  
Belangrijke thema’s rond verlies en rouw worden diepgaand uitgewerkt. Zoals hechting als 
basisgereedschap voor rouw, de verliesstapel, de splitsing van de ziel en het venster van verduren. 
Systemisch werken vormt hierbij een belangrijke leidraad. De auteurs delen niet alleen hun 
(persoonlijke) ervaring, kennis en visie maar ook vele werkvormen met de lezer. 
Dit boek is voor mij een terugkerende  bron van inspiratie. De talloze voorbeelden uit de praktijk 
maken het een boeiend boek om te lezen. Achteraan elk hoofdstuk staan tips voor begeleiders. 
 
•Hou me maar vast – Mijn moeder, Alzheimer en ik – José Fransen 
Al enkele jaren volg ik het project van José  Franssen rond het schrijven van dit boek. Nu is het uit en 
ik kan niet stoppen met lezen. Het is een ontroerend en soms ook onthutsend verslag van 12 jaar 
zorgen voor een moeder met Alzheimer.  
Samen met broers en zussen, maar vooral door José.  Ze beschrijft zonder terughoudendheid hoe 
haar moeder steeds weer een klein stukje zelfstandigheid verliest maar met hulp ook dingen zelf 
blijft doen zolang het kan. Er is alledaags geluk, zoals de wandelingetjes langs de Maas en het glaasje 
wijn bij het samen gekookte eten. Er is humor, maar ook verdriet, onmacht en boosheid. En 
schuldgevoel als de moeder niet langer thuis kan blijven en naar het verpleeghuis moet. De 
uitgerekte grenzen van de mantelzorg zijn bereikt en de ziekte gaat door. Het is een zware gang voor 
moeder en haar kinderen want de weerstand, het niet-begrijpen, steeds weer vergeten waarom, de 
angst en het wantrouwen bij de vrouw zijn groot. Het dringt tot José door dat die houding voortkomt 
uit het traumatische verleden van haar moeder. Ze werd al jong wees en kwam met broertjes en 
zusjes in een weeshuis terecht. Ze werd toevertrouwd aan vreemde handen maar het  was er niet 
bepaald prettig voor de kinderen. 
Het boek gaat ook over mensen die beroepsmatig geleidelijk een deel van de zorg gaan overnemen. 
Over (mis)communicatie, over ondanks goede bedoelingen soms tekortschieten, over de spagaat 
tussen een zorgsysteem en individuele belangen.  
Het boek gaat ook over de winst van het zorgen voor moeder, de relatie die verdiept ondanks het 
ziekteproces van de moeder.  
Boven alles is het een document van liefde van een dochter voor haar moeder. 
 
• Stel dat het zou kunnen – Jan Rot https://www.youtube.com/watch?v=1-rs6_hvLfE 
Winnaar van de A.M.G. Schmidt-prijs 2015 
Een lied vol heimwwee naar zijn allang gestorven moeder. 
 
•Troost – Simone van de Eertwegh  https://www.youtube.com/watch?v=bdXTYvcOxmc 
Simone kruipt in de huid van haar vader als ze dit prachtige lied zingt. Hij heeft niet lang meer te leven en 
troost zijn vrouw op voorhand. 
 
 http://www.npo.nl/floortje-naar-het-einde-van-de-wereld/27-01-2016/VARA_101377619 •

Floortje Dessing reist voor BNN naar afgelegen uithoeken van de wereld. In Nepal bezoekt ze het 
weeshuis van de 28jarige Maggie. Maggie volgt haar hart en wordt ‘moeder’ voor meer 51 kinderen. 
In de reportage speelt de kleine Ravi een hoofdrol. Bij het zien van de beelden ben ik meteen terug in 
Nepal, het land wat een beetje onder mijn huid is gekropen. 
Tien jaar geleden kwam Maggie als backpacker terecht in een vallei aan de voet van de Himalaya. 
Geraakt door het lot van een klein meisje besloot ze te blijven om de kinderen in deze zeer arme 
regio te helpen. Met haar spaargeld bouwde ze een klein weeshuis, waar ze steeds meer kinderen 
opving voor onderdak en scholing. Inmiddels heeft Kopila Valley een groot huis, een school en een 
kleine kliniek en is Maggie met haar stichting BlinkNow de wettelijke voogd van 51 kinderen. 
bij de aftiteling meldt als Floortje Dessing het hartverscheurend nieuws dat kleine Ravi, lieveling van 
alle kinderen, door een tragisch ongeluk is omgekomen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1-rs6_hvLfE
http://www.npo.nl/floortje-naar-het-einde-van-de-wereld/27-01-2016/VARA_101377619
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Dit was het weer. Ik hoop dat er ook voor jou iets waardevols 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 . 
Hartelijke groet en geniet van de zon! 
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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