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Boeken
Stichting Lieve Engeltjes heeft meerdere gedichtenbundels uitgegeven. De gedichtenbundels zijn genaamd Doodgewoon Mijn
Kind.
Deze bundels staan vol met gedichten van leden en oud-leden
van Lieve Engeltjes. Dichten lijkt een goede uitlaatklep te zijn
voor veel mensen. Ook op de website van Lieve Engeltjes zijn
veel gedichten te lezen.
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stichting

Lieve Engeltjes
Postbus 945, 3900 ax Veenendaal

Het eerste boek dat Lieve Engeltjes heeft uitgebracht is een boek
met ongeveer 50 verhalen van ouders die hun kind verloren
ergens tussen de 8e week van de zwangerschap en 2 jaar na de
geboorte. Deze ouders vertellen hoe zij zijn omgegaan met het
verlies, hoe de omgeving reageerde, wat het betekende voor hun
relatie, hoe ze een volgende zwangerschap hebben ervaren, enzovoort. Dit boek draagt de toepasselijke titel: Geen blote voetjes in
het gras en telt ruim 200 pagina’s. Dit boek is te bestellen via
www.gopher.nl.
Het tweede boek dat Lieve Engeltjes heeft uitgebracht heeft als
titel Geen blote voetjes in het zand. Dit boek bevat 48 verhalen
waarin ouders en overige betrokkenen eenieder laten meekijken
in hun wereld, de wereld waarin zij een kind moeten missen.
Door de herkenning die uit deze verhalen spreekt, hopen de
schrijvers troost te kunnen bieden aan lotgenoten, maar zeker
ook een handvat aan te reiken aan mensen die lotgenoten willen
steunen.
Het boek telt bijna 250 pagina’s.

U kunt ons dagelijks bellen op:
06 - 305 79 407
Wilt u ons mailen?
info@lieve-engeltjes.nl

Lieve Engeltjes kent geen contributie. Wij willen een
ieder die behoefte heeft aan steun en (h)erkenning van
het verlies helpen zonder financiële verplichting.
Giften en donaties zijn daardoor welkom en noodzakelijk
om ons werk te kunnen voortzetten.

stichting

Lieve Engeltjes
Een engel schreef in het boek des levens:
‘dit leven is heel veel waard’
en fluisterde, toen hij het boek sloot:
‘te mooi voor een leven op aard’.

Wilt u ons werk steunen? Graag!
U kunt uw gift overmaken op
Postbank 870 13 76
Stichting Lieve Engeltjes te Veenendaal
kvk 24 29 53 94

Sieraden
Via Lieve Engeltjes kan er een gedenksieraad worden besteld: een
gouden of zilveren engelenhanger voor aan een ketting of een
armband. Het engeltje is ongeveer 2 cm lang en iets
meer dan een centimeter breed.
De kosten variëren van €21,50 tot €100,-.
Meer informatie is verkrijgbaar via
bestellingen@lieve-engeltjes.nl.

www.lieve-engeltjes.nl
deze folder is gemaakt door ram vormgeving, asperen
www.ramvormgeving.nl

Contactgroep voor mensen die getroffen zijn
door het verlies van een kind
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Wat is Lieve Engeltjes?
Lieve Engeltjes is een contactgroep via internet voor
mensen die getroffen zijn door het verlies van een
kind. Dat betreffen in de eerst plaats ouders, maar ook
vinden grootouders, broers en zussen elkaar via de
mailinglijsten in de verwerking van hun verdriet. Lieve
Engeltjes is opgericht door Miranda Stolk, moeder van
overleden zoontje Jeroen*.
Wat doet Lieve Engeltjes?
• Lotgenoten de gelegenheid bieden om via internet
met andere lotgenoten contact te leggen. Deze contacten vinden plaats via onze mailinglijsten. Iedere
lijst heeft gemiddeld 15 tot 20 leden en wordt door
twee begeleiders ondersteund.
De mailtjes worden verstuurd aan de hele lijst zodat
ieder op elkaar kan reageren. Doel is elkaar steunen
in het verwerkingsproces na het overlijden van een
kind.
• Zorgdragen voor informatieverstrekking aan instellingen die te maken hebben met ouders, grootouders, andere familieleden en direct betrokkenen die
een kind verloren hebben of zullen gaan verliezen.
Doel is wijzen op behoeften en gevoeligheden van
mensen in dergelijke traumatische familiesituaties.
• Door middel van het zoeken van publiciteit en het
verstrekken van informatie proberen tot een stuk
begrip van de omgeving te komen, speciaal waar het
het verlies betreft van een ongeboren kind of zeer
jonge baby.
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De verschillende lijsten van Lieve Engeltjes
• LE-Baby
Voor ouders van wie het kindje voor, tijdens of kort na de
bevalling is overleden.
• LE–Kind Verloren
Voor ouders van wie het kind ouder dan 6 maanden was bij
het overlijden.
• LE-Ouder Kind Verloren
Voor ouders van wie het kind ouder dan 12 jaar was bij het
overlijden.
• LE-G-een-Keuze
Voor ouders die om een medische reden de zwangerschap
moesten beëindigen.
• LE-Extreem Vroeg Geboren
Voor ouders van wie het kindje is overleden na een zwangerschap van minder dan 24 weken.
• LE-Eindelijk Tastbaar
Voor ouders waarvan het overlijden van het kindje al langer
geleden is, maar die er nu pas over kunnen/willen praten..
• LE-Vaders
Voor vaders van een overleden kindje.
• LE-KleinEngeltje
Voor grootouders van een overleden kindje.
• LE-Bengels
Voor broers en zussen van een overleden kindje.
• LE-Engel Zonder Bengel
Voor ouders die geen levende kindjes in het gezin hebben en
waar de kans om een levend kindje te krijgen maar klein is.
• LE-Zwanger Worden
Voor ouders die na het krijgen van een engeltje opnieuw
zwanger willen worden.
• LE-Bengel Op Komst
Voor ouders die zwanger zijn na het krijgen van een engeltje.
• LE-Gezelligheid na Lieve Engeltjes
Voor leden die verder in hun rouwproces zijn en over meer
dagelijkse dingen willen mailen maar toch herkenning en
erkenning zoeken bij lotgenoten.
• LE-Vrienden van Lieve Engeltjes
Direct betrokkenen bij ouders en engeltjes.
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Engeltjespagina’s
Eén van de mogelijkheden die Lieve Engeltjes haar
leden biedt is het plaatsen van een (gratis) engeltjespagina. Een engeltjespagina is een plekje op de website
van Lieve Engeltjes waar de ouders het verhaal van hun
kindje kunnen vertellen. In dit verhaal kunnen, indien
gewenst, maximaal vijf foto’s geplaatst worden.
Iedereen die de website van Lieve Engeltjes bezoekt kan
de, inmiddels honderden, pagina’s vinden onder het
kopje ‘samen delen’.
Door het maken van een engeltjespagina zijn de
ouders intensief met hun kindje bezig en wordt een
deel van het verdriet verwerkt. Bovendien kunnen
mensen die de pagina lezen een berichtje in het
gastenboek achterlaten, wat de ouders een steuntje in
de rug kan geven.
Ook niet-leden mogen een engeltjespagina maken
tegen een vergoeding van €35,-.
Woorden van Troost
Wanneer ouders een openbare rouwadvertentie plaatsen, kan het zijn dat zij van Stichting Lieve Engeltjes
een kaart toegestuurd krijgen.
Middels de kaart, waarop een geknakte roos staat afgebeeld en de vraag ‘Waarom?’ wenst Lieve Engeltjes de
ouders veel sterkte. De ouders worden gewezen op het
bestaan van Lieve Engeltjes en de mogelijkheid tot lotgenotencontact. Een aantal maanden na deze kaart
wordt nogmaals een kaart gestuurd om te informeren
hoe het met de ouders gaat. Zij ontvangen dan tevens
een boekenlijst met boeken die betrekking hebben
over het overlijden van een kind.

