
Wat gaan we doen?      
 
Tijdens het rouwkamp voor de kleinsten 

staat het spelenderwijs omgaan met hun 

verlieservaring centraal. 

 

In Veurne verblijven we in een 

kindvriendelijke boerderij waar het 

altijd gezelligheid troef is. 

Naast de door ons geplande activiteiten 

is er ook ruimte om de dieren van de 

kinderboerderij te aaien, knuffelen, mee 

te voederen of verzorgen.  

 

Onder begeleiding van ervaren 

therapeuten, een yogadocente en 

jeugdleiding wisselen speltherapie in 

groep, kinderyoga en 

ontspanningsactiviteiten elkaar af.  

We beginnen de dag al zingend en 

dansend waarna we een lekker ontbijt 

nemen om energie op te doen. 

De kinderen worden in kleinere 

groepjes verdeeld die het hele kamp 

hetzelfde blijven. Met hun eigen groepje 

hebben de kinderen afwisselend 

kinderyoga, speltherapie en 

ontspanningsactiviteiten. 

 

’s Avonds zorgen we ervoor dat jullie 

kleintjes rustig kunnen gaan slapen met 

een ontspanningsmoment en 

voorleesverhaaltje . 

Praktische informatie  
 
Begin: Maandag 2 april 2018 

            Aanvang 14u 

             

Einde: Vrijdag 6 april 2018 om 10u 

 

Vervoer: Eigen vervoer ( Mogelijks 

worden er mini-busjes ingelegd indien 

meerdere kinderen uit eenzelfde regio 

komen. Dit wordt bekeken na de 

inschrijvingen) 

 

Locatie: De Boerderie, Groeneplaats 3 

in Veurne 

 

Voor wie?: Kinderen tussen 6 en 10 

jaar die recent of langer geleden een 

dierbare hebben verloren. Max 25 

deelnemertjes. 

 

Prijs: € 175 ( alles in begrepen) 

 

Inschrijving:  

vanassche.frederique@gmail.com 

Wij komen graag bij jouw thuis langs 

voor een kennismakingsgesprek en 

verdere uitleg! 

 

Gedetailleerde dagplanning, lijst met 

benodigdheden en lijst om eventueel te 

carpoolen ontvang je na inschrijving. 

 

Doelstelling                   

 
Uit ervaring merken we dat een hele 

week voor de kleinsten onder ons vaak 

te lang is. Vandaar dat we er met hen 

apart op uittrekken tijdens de 

paasvakantie zonder de groten erbij. 

 

Het is ontzettend belangrijk om ook 

jonge kinderen van in het begin mee te 

betrekken in het hele rouwproces opdat 

zij later niet met halve waarheden in 

hun hoofd zitten of komen vast te zitten 

in hun rouwproces. 

 

Gezien kinderen vaak nog niet over een 

uitgebreide woordenschat beschikken 

om uiting te geven aan hun gevoelens, 

gaan we met hen voornamelijk op weg 

via speltherapie en creatieve opdrachten 

waarin het verlies telkens centraal staat. 

De dieren van de kinderboerderij zullen 

hier zeker een meerwaarde in 

betekenen. 

 

De groepsmomenten worden begeleid 

door ervaren therapeuten waarin telkens 

rond verschillende thema’s gewerkt 

wordt op allerhande manieren.  

 

Voor kinderen is het deugddoend te 

ontdekken dat zij niet alleen zijn… 

 



Kalender 2018              

 
7    januari  

 nieuwjaarsreceptie 

 

2-4 februari 

 Weekend gezinnen 

 

2-6 april 
Rouwkamp voor de kleinsten (6 tot 

en met 10 jaar) 

 

6-8 april 
Volwassenen weekend 

(vanaf 18 jaar) 

 

24  juni 
Ontmoetingsdag voor kinderen en 

hun ouders 

 

12-19 augustus 

      Rouwkamp (10-20 jaar) 

 

 

Voor iedere activiteit is een brochure 

beschikbaar met gedetailleerde info.  

U kan deze telefonisch of per mail 

aanvragen (zie contactgegevens). 

 

Neem regelmatig een kijkje op onze 

website voor nieuwe aankondigingen! 

 

 

Contactgegevens           

 

 
Frederique Vanassche  

0032-(0)472.73.24.77 

Vanassche.frederique@gmail.com 

 

 

Hans Haspeslagh 

0032-(0)496.54.49.61 

rouwkamp.ondersteuning@outlook.com 

 

 

Stefanie Desmet 

0032-(0)468.12.46.48 

steffie.desmet@hotmail.com 

 

 

www.sayinggoodbye.be 

info@sayinggoodbye.be 

 

 

 

Met de structurele steun van: 
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Voor ieder die een 

dierbare heeft verloren          

http://www.sayinggoodbye.be/
mailto:info@sayinggoodbye.be

