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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 
 
 

KLEINTJE NIEUWS april 2016 
 

Beste lezer, 

 
Geniet je ook zo van het lekkere weer? We waren er echt aan toe. Omdat er na een paar relatief 
rustige maanden verschillende activiteiten dichterbij komen, stuur ik dit Kleintje Nieuws.  
 
Speciale aandacht wil ik vragen voor de Training Begeleiden bij verlies en rouw, ook al staat die pas 
gepland voor het najaar. De aanleiding daartoe is de vraag van een collega of ik in haar 
intervisiegroep iets wilde komen vertellen over mijn werk als verliescounsellor. Ik ga dat natuurlijk 
doen maar de vraag heeft me wel aan het denken gezet. Via de mail komen met regelmatig vragen 
naar me toe. In gesprekken met maatschappelijk werkenden, praktijkondersteuners GGz en anderen 
ontdek ik vaker dat er nog veel onwetendheid is over begeleiden bij verlies en rouw. Begrijpelijk, 
want ze krijgen een heel scala van hulvragen op hun bordje en je kunt niet overal uitgebreid in thuis 
zijn. Vandaar dat ik de stoute schoenen maar aangetrokken heb. Het voelt als een organische stap; 
blijkbaar is het een goed moment om mijn expertise en ervaring te gaan delen. 
 
• Schrijfproeverij in Centrum voor persoonlijke ontwikkeling De Sprong in Geldrop. Op 
zaterdagmiddag 17 april van 13.30 u. tot 16.00 uur. Een middag om eens vrijblijvend te proeven aan 
het groepsgewijs schrijven aan het levensverhaal. Meer informatie vind je hier: 
http://ikloopmetjemee.nl/levensverhalen/schrijf-je-mee/ 
  
• Schrijfworkshop: Moederdag – Mijn moeder dichterbij. 
Op woensdag 18 mei. Tijd: 10 u. tot 16.00 u.. op Heezerenbosch 9a in Heeze. 
Een dag om te schrijven over je moeder.  Wat betekent/betekende ze voor jou? 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  http://ikloopmetjemee.nl/workshops-rond-verlies/ 
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• Schrijfworkshop: Vaderdag – Mijn vader dichterbij. 
Op woensdag 22 juni. Tijd: 10 u. tot 16.00 u.. op Heezerenbosch 9a in Heeze. 
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 http://ikloopmetjemee.nl/workshops-rond-verlies/ 
 
  
•Training Begeleiden bij verlies en rouw  
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. 
 
Als begeleider kun je de ander zo ver brengen als je zelf bent. 
Om je zuiver af te kunnen stemmen op de ander is het noodzakelijk om je er van bewust te zijn wat 
in jezelf mee resoneert bij het verhaal van de ander. Wil je de ander adequaat kunnen begeleiden 
dan is het goed weet te hebben van je eigen verlieservaringen. Niet alleen in de zin van rationeel 
weten, maar ook van doorleefd hebben. Eigen ervaringen zullen dan ook een rol spelen in deze 
dagen. 
NB Het is geen training om persoonlijk verlies te verwerken! 
 

Voor wie? 
Welkom aan counsellors, coaches, 
psychologen, huisartsen, 
verpleegkundigen, praktijkondersteuners 
GGZ, maatschappelijk werkenden, 
wijkverpleegkundigen, vrijwilligers en 
anderen. 
 
 
 
Is een van deze stoelen voor jou? 
 

Ben je geïnteresseerd? Kijk  hier dan eens verder: http://ikloopmetjemee.nl/training-begeleiden-bij-
verlies-en-rouw/. 
 
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 
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 

mailto:info@ikloopmetjemee.nl
https://www.facebook.com/IKLOOPMETJEMEE
http://www.ikloopmetjemee.nl/
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http://ikloopmetjemee.nl/training-begeleiden-bij-verlies-en-rouw/konica-minolta-digital-camera-7/


3 

 

 
Afmelden als abonnee kan via http://www.ikloopmetjemee.nl/contact 
Vermeld: afmelden nieuwsbrief. 
 

http://www.ikloopmetjemee.nl/contact

