
                  

 
 
 
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. 
 
 
KLEINTJE NIEUWS  9 jan. 2017 
 

Beste lezer, 
 
‘Wat een rijkdom’, zegt mijn vriendin. We praten bij door de telefoon. Over hoe het met haar is en 
met mij. Ze vraagt naar onze kleinzoon van ruim drie weken oud. Ik vertel hoe fijn het was om hem al 
een keer in bad te mogen doen. Hij is zelfs al een halve dag samen met zijn zusjes bij ons geweest 
zodat zijn ouders even iets met zijn tweeën konden doen. Want druk hebben ze het met hun 3 
kleintjes! 
 
Ja, het is een rijkdom dat dit nieuwe mensenkind in onze familie is gekomen en het maakt mij als 
oma onbeschrijfelijk blij en dankbaar.  Net als bij mijn eigen kinderen en de eerste twee kleinkindjes 
ben ik verliefd op dit mini-mensje. Ik kan uren kijken naar alle uitdrukkingen op dat gezichtje. Ik 
troost hem als hij huilt. 
 
Leven is kwetsbaar, ik weet het. Ik mag meelopen met mensen die het liefste wat ze hadden, hun 
kind, verloren. Ik ben nabij als ze me deelgenoot maken van hun aller diepste pijn, hun angsten, het 
intense missen en verlangen naar tastbare nabijheid, een stem, een knuffel. Ik ben getuige van het 
zoeken naar wie ze nu zijn. Naar het onzeker en voorzichtig aftasten van morgen en overmorgen. Ze 
hadden hun toekomst heel anders gedacht. 
En dan al die verhalen over anderen die er iets van vinden hoe het met ze gaat. Of ongevraagd advies 
geven. Hoeveel onrust dat geeft. Beseffen ze dan niet dat….? 
Ze vertellen over de relatie met de partner. ‘Ik wil zo graag over ons kind praten, hij vindt dat 
moeilijk.’ Ook dit stuk van hun leven vraagt nu veel energie.  
 
In 'Kijken in de ziel' komt Suzan Hilhorst aan het woord. Moeder van een zoontje van 5 en twee 
dochtertjes die allebei maar even mochten leven. 
'Als mijn zoontje naar school is, denk ik niet meer aan hem. Aan Liv en Sara denk ik altijd.' 
'Eigenlijk ben ik heel erg verdrietig over de herinneringen die ik nooit zal hebben.' 
http://www.lindanieuws.nl/…/suzan-verloor-haar-twee-dochte…/ 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lindanieuws.nl%2Fnieuws%2Fsuzan-verloor-haar-twee-dochters-het-verdriet-wordt-onderdeel-van-je%2F&h=sAQGNBIyxAQHy1TNc2oN2N15dl23hiQjqCGN54nnkDgWRMw&enc=AZN_mR-b5iOAohZEnx1sHYFaorBNsOPWRLLhcyBm8iLAoT8YHek9b9-ntKuZlRe0AaKH0ZxLbB6j4LZWnhfqm-Pc_QTv85BZeAPOgZ4W92dlAqVYwFCymI8_0PN26yxYvgXWJJ7lPtRFvC2QZyFrZgb0B3sKpBgdaTXYkIC06OSXzkCRJcVt2uEqSd_fGZyOoMBLc-nC6zoXEUPI6ti2e_rZ&s=1&skip_shim_verification=1


Dit zijn de mensen die ik voor ogen heb bij de 
introductieworkshop ‘Verder na het verlies van je 
kind’ op woensdag 25 jan. a.s.   
 
Ik weet hoe groot de stap is om je aan te melden voor 
een workshop waarin je lotgenoten zult ontmoeten 
en hun verhalen zult horen. Geef jezelf die kans. Een 
lotgenoot heeft genoeg aan één blik of woord van 
iemand anders. Het is elkaar begrijpen bijna zonder 
woorden. Bij elkaar herkennen van wat je zelf 
doormaakt. En, ook ervaren dat jij niet de enige bent 
die zo’n diep verdriet doormaakt, zich daarin soms 
verloren en alleen voelt, boos kan zijn, zich schuldig 
voelt, bang voor de toekomst is, bang om nog meer te 
verliezen, zo verschrikkelijk moe is. Ontdekken hoe 
anderen omgaan met dingen waar jij ook tegenaan 
loopt. 
 
Als dit verhaal over jou gaat, nodig ik je uit om die 
stap te zetten en je aan te melden voor de 
introductieworkshop ‘Verder na het verlies van je 
kind’. Geef jezelf de kans om te ervaren hoe het is om 
onder begeleiding met lotgenoten bij elkaar te zijn en 

in kleine stapjes je verhaal te delen. 
Ik zorg voor een programma met afwisseling en ik ga mijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat 
je met een goed gevoel naar huis gaat! Ook geef ik informatie en hier en daar een handreiking 
waardoor je houvast krijgt in deze verwarrende tijd. Je bent van harte welkom! 
 
Om de drempel te verkleinen bied ik deze workshop aan voor een introductieprijs, i. p. v.  € 33,75 
betaal je nu € 16,75. Hierbij is inbegrepen een heerlijke lunch aan het einde van de morgen. 
De workshop is in Heeze, op loopafstand van het station.  
 
Meer info vind je op http://ikloopmetjemee.nl/workshops-verder-na-het-verlies-van-een-kind/ 
Twijfel je nog, of heb je een vraag. Bel me dan op 040-2264451. Mailen kan naar 
info@ikloopmetjemee.nl 
 
Gaat dit verhaal over iemand in jouw persoonlijke omgeving? Of iemand die je in je werk ontmoet? 
Wil je hem of haar dan op de hoogte brengen van deze workshop? Het is een kleine moeite om in 
alle vrijblijvendheid deze mail door te sturen. Bedankt vast als je dat wilt doen. 
 
Fijne week en hartelijke groet! 
Nellie  
 
 
Het eBook  ‘Handreikingen bij verlies en rouw’ heeft zijn weg gevonden naar veel mensen. Wil je het 
ook graag aanvragen? Stuur dan een berichtje naar info@ikloopmetjemee.nl 
 
Volg me ook op https://www.facebook.com/IKLOOPMETJEMEE 

 

www.ikloopmetjemee.nl 

info@ikloopmetjemee.nl 
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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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