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'Kinderen Ieren met elkaar verlies te verwerken
AMMERSTOl- Het verfles
vaneen familielid waar-
mee de band heel sterk
was is in dê kinderjaren
een hele ingrijpende ge-
beurtenis diè lang sporen
kan nalaten. Zij kunnen
elkaar nu in een lotgeno-
tengroep steunen.

LUC VAN DEN OEVER

I Kinderen die na het verlies van een
dierbare niet of nauwelijks hun ver-
driet kwijt kunnen, hebben veel
baat bii het delen van hun gevoelens
met leeftijdsgenoten. Juist door in
groepsverband met elkaar te praten
en vragen te stellen kunnen zij hun
eenzaamheid te lijf en vinden zij
door herkenning van hun proble-
men bij anderen energie om met het
verlies om te gaan ..
Ronduit lovend is regressiethera-

peute Erna de Lange (49) uit Am-
merstol dan ook over het televisie-
programma 'Over de streep; waarbij
scholieren elk~ar beter leren k~n-
nen door hun diepste gevoelens met
elkáar te delen.
"Het komt in grote lijnen overeen

met wat wij willen gaan doen en we
hebben geleerd dat het ook echt
werkt." .
Samen met dorpsgenote en rouw-

therapeute Marije Mäkel (70) start
De Lange binnenkort met de eerste men. Dan kom je vaak bij onvèr-"
lotgenotengroep rouwbegeleiding werkte rouw uit:'
voorkinderen en-tieners.j.Ik ben 25. __ YODLMarijeMäJs.elllidat ge~n on-
jaar zondagsschooljuffrouw geweest bekend terrein. Zij leidt al vijf jaar
en daar kwamen we wel eens te een rouwverwerking voor volwasse-
spreken: over leven en dood, zonder nen. "Dat was al de enige vorm van
daar dieper op in te gaan. Daar was rouwbegeleiding in de buurt. Voor
geen tijd voor. kinderen bleek er echter in de ge-
"Vier jaar geleden ben ik mijn· hele regio niets op dit vlak te be-

eigen praktijk begonnen in reïncar- staan ..We hoorden van een uitvaart-
natietherapie en vorig jaar heb ik de ondernemer dat we in de regio
opleiding voor regressietherapie ge- maar slecht met rouw omgaan:'
daan en ga ik met de cliënten op
zoek naar de oorzaak van proble-

Erna de Lange en Marije Mäkel: 'Het gaat om de kracht van de groep.' FOTO BRAM GEBUYS

BINNENKORT·
Bij voldoende aarimeldingen gaat de
eerste groep binnenkort van start.
"Wij doen dit op vrijwilligersbasis,
maar pakken het wel professioneel
aan. Dankzij een subsidie van de ge-
meente Bergambacht hebben we
een cursus gevolgd en hebben we
folders laten drukken, die we' ver-
spreiden via de bibliotheken, de
huisarts en het maatschappelijk
werk. En we kunnen gratis gebruik
maken van een ruimte 'In het Ach-
terschip' van de kerk in Ammerstol."

De Lange en Mäkel benadrukken verlies oplopen. Hoewel niets onbe
dat de bijeenkomst voor rouwver- sproken blijft is praten voor hen niet
werking verder niets met geloof van altijd de manier om het verlies te
doen heeft. "Het gaat om de kracht verwerken. Tijdens de bijeenkom-
van de groep. Veel kinderen willen. sten maken we daarom gebruik va
zich uit zelfbescherming niet uiten . muziek, beweging en allerlei' vor-
omdat ze anderen, meestal hun.ou-, men van creativiteit. En houden we
ders of de achtergebleven ouder, vooraf eerst een gesprek met de ou-
. geen verdriet willen doen. Kinderen ders,"
die hun rouw niet verwerken kun- Wie meer interesse heeft in de
nen dwars worden, slaapproblemen rouwverwerking voor kinderen
krijgen, zich terugtrekken of juist kan zich wenden tot www.èrna-
agressief worden en concentratie- delange.com
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