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Als jongeren rouwen en De gids over rouwende kids
Moet je een kind wel meenemen naar de begrafenis?
Kun je zeggen dat oma voorgoed is gaan slapen? Waarom
kunnen kinderen die iemand verliezen het ene moment
heel verdrietig zijn en het andere moment vrolijk rondrennen? Moet je in de klas rekening houden met leerlingen die
iemand verloren? Antwoorden op deze en andere vragen
staan in de praktische boekjes 'Als jongeren rouwen' en 'De
gids over rouwende kids.' Het doel van beide boekjes is het
kweken van meer begrip en steun in de omgeving van deze kwetsbare groep nabestaanden.
De boekjes lijken op elkaar, maar er zijn ook verschillen. Zo bevat het boekje over rouwende
jongeren niet alleen tips voor ouders, docenten, werkgevers, vrienden en klasgenoten, er staan
ook extra handreikingen in voor jongeren zelf. Dat het bijvoorbeeld normaal is dat je voor je
moeder zorgt als je vader is overleden, maar dat je niet moet vergeten dat jij het kind bent en
blijft, en zij de moeder. Het boekje over rouwende kinderen bevat geen tips voor kinderen zelf.
Het is echt alleen bedoeld voor volwassenen, ouders bijvoorbeeld maar ook leerkrachten van
rouwende kinderen. De tips gaan niet alleen over de periode na het overlijden, ook de begrafenis en de periode die daarop volgt, komen uitgebreid aan bod.
Beide auteurs benadrukken dat je jonge mensen niet kunt beschermen tegen verdriet maar dat
je ze wel kunt helpen bij het leren leven met het gemis. De boekjes zijn klein en dus makkelijk
mee te nemen. Ze horen thuis op de leestafels binnen het onderwijs, de uitvaart en gezondheidszorg.

19 december 2013 t/m 15 juni 2014
The Last Image (1) Rabih Mroué. Plaats: Amsterdam
www.totzover.nl

19 december 2013 t/15 juni 2014
The Last Image (2) Online Expositie.
Plaats: Amsterdam
www.totzover.nl

7 februari 2013
Het Moment workshop Wij zijn Over Al,
nieuwe media. Plaats: Hengelo
www.hetmoment.nu

1 t/m 2 maart 2014
Beurs Duurzaamheid tot in de Eeuwigheid.
Plaats: Alkmaar
www.duurzaamheideeuwigheid.nl

14 maart 2014
Landelijk Symposium Rituelen en symbolen bij
sterven en rouw. Plaats: Amersfoort
www.samenstilstaan.nl

De gids over rouwende kids. 80 praktische tips - Leoniek van der Maarel (Scrivo Media)
21 t/m 23 maart 2014

ISBN: 978 94 916 8701 3, prijs: € 8,95

TanExpo. Plaats: Bologna, Italië

Ais jongeren rouwen. 80 praktische tips - Annelyn de Boer (Scrivo Media)

www.tanexpo.com

ISBN: 978 94 916 8705 1, prijs: € 8,95

26 maart 2014

Ook verschenen:

BGNU Netwerk Event

Gekleurde tranen. Creatief handboek bij verlies en rouw
Niet iedere nabestaande kan goed praten over het gemis van een dierbare. Niet alleen volwassenen hebben daar moeite mee, ook kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke
beperking of een vorm van autisme hebben soms de behoefte op een andere manier bezig te
gaan met hun verdriet. Larissa van der Moolen is creatief therapeut en verlies- en rouwtherapeut. In haar boek Gekleurde tranen laat ze zien hoe je op een creatieve manier mensen
kunt begeleiden rondom het overlijden van dierbaren. Het boek is voorzien van heel veel
kleurrijke voorbeelden en bestaat uit opdrachten voor vijf verschillende periodes: rondom
het overlijden, tijdens de voorbereiding van een uitvaart, tijdens de uitvaart, na de uitvaart
en voor diverse herinneringsdagen. Daarnaast geeft de auteur heldere informatie over rouw,
rouwtaken, autisme en rouw, verstandelijke beperking en rouw en rouw in verschillende
leeftijdsfasen. Dat maakt het boekje een waardevolle aanvulling op het bestaande aanbod.

5 april 2013
Het Moment workshop Jij komt OverAL,
leven met lef. Plaats: Hengelo
www.hetmoment.nu

8 april 2013
ICCFAAII Stars Annual Convention & Exposition.
Plaats: Las Vegas, VS

29 t/m 31 mei 2014
BEFA 2014. Plaats: Düsseldorf, Duitsland
www.bestatter.de

Larissa van der Molen (De Troostboom)

Aankondigingen nieuwe boeken:

Voor meer agenda:

ISBN: 978 90 814 3953 4, prijs € 29,95

boeken@uitvaartmedia.com

www.uitvaartmedia.com/agenda

GroundDock: nieuwste product van Voogt Graaftechniek

De combinatie van laadbak en elektrische
aandrijving zorgt voor een gemakkelijke,
28
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milieuvriendelijke, veilige en tijdsbesparende manier van grafsluiting.
Het dichten van graven gaat met behulp van de laadbak snel en eenvoudig,
daarnaast doseert u eenvoudig de exacte
hoeveelheid grond die nodig is om een graf
te dichten. Door toepassing van de laadbak
wordt bij verplaatsen van grond uitgesloten
dat er grond op paden of zerken terechtkomt, waardoor beschadigingen tot het
verleden behoren. Door deze elektrische

aandrijving werkt de GroundDock op een
accu, optioneel bijgeladen door zonneenergie, wat een stuk milieuvriendelijker
en stiller is dan diesel. De GroundDock is
ook te gebruiken voor het zeven van grond
d.m.v. een frame te plaatsen op de laadbak.
En het veilig verplaatsen van gedenktekens
en grafstutwanden.
www.voogtgraaftechniek.nl
T 0174 61 3000

www.uitvaartmedia.com

