saying goodbye

Kalender
Voor iedere activiteit is een brochure beschikbaar
met gedetailleerde info.
U kan deze via de website raadplegen of
telefonisch / per mail aanvragen
(zie contactgegevens).
Neem regelmatig een kijkje op onze website
voor nieuwe aankondigingen!
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Contactgegevens
Frederique Vanassche

0032-(0)472 73 24 77
frederique@saying-goodbye.be

Stefanie Desmet
0032-(0)468 12 46 48
stefanie@saying-goodbye.be

www.saying-goodbye.be
info@saying-goodbye.be

LEER TERUG
RUST EN VEERKRACHT
ERVAREN
NA PIJNLIJK VERLIES

saying goodbye
VOOR IEDER
DIE EEN DIERBARE
HEEFT VERLOREN
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Vzw
Saying
Goodbye
Saying Goodbye wil zich als vereniging inzetten
voor kinderen, jongeren en volwassenen die
recentelijk of langer geleden geconfronteerd
werden met het verlies van een dierbare.
Jaarlijks organiseren we hiervoor allerhande
activiteiten waarbij lotgenoten elkaar kunnen
ontmoeten in een open, vriendelijke en
ongedwongen sfeer.
Dit kan tijdens de ontmoetingsdagen,
weekends voor volwassenen, daguitstappen,
educatieve avonden, vormingsdagen, jaarlijkse
rouwkampen voor kinderen/ jongeren, enz.
Het thema rouw is hierbij steeds aanwezig, doch
niet altijd even uitdrukkelijk. Kinderen en jongeren
hebben immers ook momenten van sport, spel,
recreatie en rust nodig.
Saying Goodbye wordt gedragen door een
enthousiast en gespecialiseerd team van
vrijwilligers met het hart op de juiste plaats en
wordt mogelijk gemaakt door de steun van vele
sponsors en partners. Een vzw voor mensen,
gedragen door mensen.
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Onze kijk op rouw

Doelstelling

De dood is een deel van het leven en zou geen
taboe meer mogen zijn. Elk leven begint maar
eindigt ook.

Saying Goodbye wil in de eerste plaats kinderen,
jongeren en volwassenen met elkaar in contact
brengen opdat zij steun en erkenning bij elkaar
kunnen vinden.

Er bestaat echter geen standaard rouwproces
dat voor iedereen hetzelfde is en in eenzelfde
tijdspanne verloopt. Elke mens is uniek en gaat
dan ook op een unieke manier met verlies om.

Nog al te vaak voelen rouwenden zich moeilijk
begrepen door hun omgeving en vinden ze geen
manier om verder te leven na hun verlies.

Een rouwproces is even uniek als de
vingerafdruk van de mens.
De overledene is er lichamelijk niet meer, maar
leeft voor altijd verder in ons hart en in onze
herinnering.
De intense band die we hadden, blijft behouden
waarbij de dialoog met de overledene niet dient te
stoppen.
Verdriet en pijn zijn één kant van de medaille waar
de andere kant ‘het graag zien’ is. Beide zijn
onlosmakelijk van elkaar en zijn de motor achter
onze doorverwerking van verlies waardoor de
band met de overledene intact blijft.
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Binnen al onze activiteiten staat de veerkracht
van de mens centraal en wordt er getracht de
weerbaarheid en verbondenheid te vergroten
zodat jong en oud de overledene via zichzelf
kunnen laten verder leven en deze daardoor
altijd bij hen is. Dat mogen voelen, is voor veel
rouwenden vaak nieuw, gezien ze vaak in een
omgeving zitten die wil dat het lijden en rouwen
ooit stopt.
Het team van Saying Goodbye kan ook
ondersteuning bieden aan scholen of
verenigingen tijdens crisismomenten waar het
verlies van een dierbare centraal staat.
Naast het organiseren van activiteiten is het
tevens ons doel om instanties en organisaties te
sensibiliseren en informeren om mensen nog beter
te begeleiden in hun rouwproces.
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Contactgegevens

OUTDOOR WEEKEND

Neem gerust een kijkje op onze website
www.saying-goodbye.be

Frederique Vanassche

0032-(0)472 73 24 77
frederique@saying-goodbye.be

www.saying-goodbye.be
info@saying-goodbye.be
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Wat gaan we doen
Wanneer je iemand dierbaars verliest is de pijn niet
te beschrijven, zoveel verdriet die we niet onder
woorden kunnen brengen.
Nabestaanden storten zich vaak op hun werk,
houden zich sterk voor het gezin en hun naaste
vrienden. Hopen dat de pijn verzacht en niet
zichtbaar kan zijn voor de mensen rondom hun.
Het perfecte maskertje met de glimlach terwijl hun
lichaam schreeuwt van het verdriet en het gemis.
De grote leegte die ons geliefde naliet kunnen we
vaak niet beschrijven of durven we niet, uit vrees
dat onze emoties gaan overnemen en we alle
controle gaan verliezen.
We praten uren met mensen die ons willen
steunen maar komen vaak niet tot bij de pijn, de
essentie. We blijven op een veilige grens van de
grote wonde aan ons hart die bloed.
Rationeel hebben we alles onder controle maar
beetje per beetje schreeuwt ons lichaam om
aandacht en zorg. Vermoeidheid, slapeloze
nachten, prikkelbaar humeur, verlies van
concentraties,… Noem maar op, herkenbaar?
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Praktische informatie
Begin: Vrijdag 21 oktober 2022
Aanvang vanaf 19u
Start programma om 20u (eten)
Einde:
Zondag 23 oktober 2022 na middagmaal
Vervoer:
Eigen vervoer of openbaar vervoer. Indien je graag
wenst samen te rijden met andere deelnemers,
kunnen we je een lijst bezorgen van mensen die
bij jou in de buurt wonen
Locatie: CenterParcs Les Ardennes, Vielsalm
Voor wie?:
Volwassenen vanaf 20 jaar
Prijs: 195 euro
Inschrijving: info@saying-goodbye.be

Doelstelling
Dit weekend heeft tot doel een ontmoetingsplaats
voor volwassenen te creëren waarbij de
verlieservaring centraal kan staan. Ben je
als volwassenen recent of langer geleden
geconfronteerd met het verlies van een dierbare?
Dan is dit weekend misschien wel iets voor jullie.
De groepsmomenten worden begeleid door
ervaren therapeuten waarin telkens rond
verschillende thema’s gewerkt wordt op
allerhande manieren. Gespreksmomenten worden
afgewisseld met outdoor groepsactiviteiten.
Daarnaast wordt tijdens yoga- en
meditatiemomenten stilgestaan bij de eigen
lichaamsbeleving en betekenisgeving/zingeving.
Op het einde van het weekend is het de
bedoeling dat je naar huis gaat met een schatkist
waarin je vertrouwen en verbondenheid bewaard
kunnen worden.
Ontmoeting tussen lotgenoten is het
uitgangspunt van dit weekend. Samen staan we
niet alleen

Neem die tas en ga mee met ons op weekend,
neem de uitdaging aan en luister naar je lichaam.
Zoek jouw eigen grens op en laat emoties
vrij binnen een veilige omgeving van liefde en
zorgzaamheid.
Zet de stap en geef de nodige zorg aan jou
lichaam want ook dit probeert je vaak iets te
vertellen.
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Neem gerust een kijkje op de
Neem regelmatig een kijkje op onze website
website
onder
activiteiten.
voor nieuwe
aankondigingen!
www.saying-goodbye.be
Alle
folders online ter beschikking.
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Contactgegevens

ROUWWEEKEND VOOR
VOLWASSENEN

Voor bijkomende informatie neemt contact op met:
Regio Vlaanderen en Brussel:
Frederique Vanassche

0032-(0)472 73 24 77
frederique@saying-goodbye.be

www.saying-goodbye.be
info@saying-goodbye.be
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Wat gaan we doen
Tijdens het rouwweekend voor volwassenen
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centraal.
onderlinge steun centraal.
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Een weekend om je eigen verlieservaring
volledig aanwezig te laten zijn zonder te
denken dat je anderen mee belast. Hier mag
jouw verlies ten volle bestaan en zijn wij er
voor jullie.
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Praktische informatie
Begin: Vrijdag 83 april 2022
2020
Begin: Vrijdag 12 april 2019
Aanvang vanaf 18u
Aanvang vanaf 18u
Start programma
om 19u (eten)
Start programma
om 19u (eten)
Einde:Zondag
Zondag 14
5 april
Einde:
1
10
april2020
2022na
middagmaal
na
mi
ddagmaal
Vervoer:
Eigen vervoer of openbaar vervoer. Indien je graag
wenst samen
te rijden
met andere
deelnemers,
je graag
Vervoer:
Eigen
vervoer.
Indien
kunnenwenst
we je een
lijst
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van
samen te rijden mensen
met die
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andere deelnemers, kunnen we
je in contact brengen met
Locatie:
De Boerderie,
Groeneplaats
8630 Veurnee
mensen
die in je 3,buurt
wonen.

Voor wie?:
Locatie:
De Boerderie, Groeneplaats 3
Iedereen boven de 20 jaar die recent of langer
te
8630 Veurne
geleden geconfronteerd
is geweest met het verlies
van een dierbare (max 20 pers)

Prijs: 195
190 Euro (alles inbegrepen)
Prijs:
190 euro (alles in begrepen)

Inschrijving: via mail naar Vanassche
Frédérique
(zie Frederique
achterzijde)
Inschrijving:
via mail naar
Vanassche
(zie achterzijde) Gedetailleerde dagplanning,
adres van de locatie en lijst met
benodigdheden ontvang je na inschrijving.
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Doelstelling
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Neem gerust een kijkje op de
website onder activiteiten.
Alle folders online ter beschikking.

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 boerderij te aaien en te
knuffelen.
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
waarbij 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.

Begin: Zondag 10 april 2022
Aanvang vanaf 17u
Einde: Vrijdag 15 april 2022 om 09.30u
ontvangst van ouders voor
individueel gesprek met
therapeuten
Vervoer: Eigen vervoer.
Locatie: De Boerderie, Groeneplaats 3
te 8630 Veurne
Voor wie: Kinderen tussen 6 en 12 jaar
die recent of langer geleden een
dierbare hebben verloren. Max.
40 deelnemers.
Prijs: 180 Euro (alles inbegrepen)
Inschrijving: via mail naar Vanassche
Frédérique (zie achterzijde)

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.
Gezin 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 therapeuten waarin telkens
rond verschillende thema’s gewerkt wordt op
allerhande manieren.
Voor kinderen is het deugddoend te
ontdekken dat zij niet alleen zijn…

Neem gerust een kijkje op de
website onder activiteiten.
Alle folders online ter beschikking.

Tijdens het rouwkamp voor jongeren staan
‘ontmoeten’ centraal. Het gevoel van niet de
enige te zijn die iemand dierbaar heeft
verloren.
In Limburg verblijven we in een bivakhuis
waar alles voorhanden is: gezellig samen
eten, buiten spelen op het grasveld of in de
bossen, geborgen ruimtes voor de
groepstherapie en een kampvuur om intense
dagen af te sluiten.
Onder begeleiding van ervaren therapeuten,
een yogadocente en jeugdleiding wisselen
speltherapie en groep, yoga en
ontspanningsactiviteiten elkaar af.
De jongeren worden volgens leeftijd in
kleinere groepjes te verdeeld die het hele
kamp hetzelfde blijven. We beginnen de dag
steeds met een bewustwordingsmoment
rond ‘hoe zitten we er vandaag bij, hoe voelt
ons lichaam?’ en sluiten af met een
avondritueel rond de overledene.

Begin: Vrijdag 12 augustus 2022
Vervoer met de bus
Einde: Vrijdag 19 augustus 2022
na ontbijt
Vervoer: Vervoer met de bus
(opstapplaatsen
Bissegem/Gent/Antwerpen)
Locatie: Bivakhuis ’t Driege,
Roosterbergstraat 36 te
3860 Maaseik
Prijs: 185 Euro (alles inbegrepen)
Inschrijving: via mail naar Vanassche
Frédérique (zie achterzijde)

Jongeren sparen hun ouders en ouders willen
hun jongeren sparen… Van daaruit
vertrekken we op rouwkamp, om kinderen
een eigen plek te geven waar ze even
helemaal op zichzelf kunnen bestaan. Zich
niet moeten inhouden om te huilen of boos
te zijn uit angst de ouders hiermee te
belasten, is ons hoofddoel.
Dagelijks wordt in de groepstherapie onder
begeleiding van therapeuten creatief gewerkt
rond thema’s als verdriet, gemis, boosheid,
herinneringen, draagkracht, enz. Tijdens de
spelmomenten met jeugdleiding komen
weerbaarheidsoefeningen, groepsactiviteiten
waarin ‘kracht en verbinding’ centraal staan
aan bod alsook veel lachen en plezier maken.
De overledenen staan doorheen het hele
kamp centraal en jongeren komen met een
levendige herinnering terug naar huis waarbij
alles bewaard wordt in een mooie
herinneringentas.

