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aan de kinderen,
Als iemand waar je van houdt, sterft, is dat heel erg verdrietig.
Het kan allerlei verschillende gevoelens oproepen: de één is woedend, de ander
huilt veel of juist helemaal niet. En weer anderen doen alsof er niets gebeurd is.
Je noemt dat rouwen en iedereen rouwt op zijn eigen manier. Bij rouw is alles
geoorloofd. Geen enkel gevoel bij rouw is gek. Echt waar! Denk nooit dat het
raar is wat je voelt. De gevoelens komen en gaan en veranderen ook. Dat is heel
normaal. Alle mensen om je heen zullen begrijpen dat je rouwt.
Kinderen en volwassen over de hele wereld maken het mee. Jij bent niet de enige.
Misschien geeft dat je een beetje troost.
Net als dat geen enkel gevoel gek is, bestaan er ook geen rare vragen. Je mag
alles vragen. Er zijn altijd mensen met wie je kunt praten: vrienden, een familielid,
iemand op school of op de opvang. Er zijn ook mensen die opgeleid zijn om
kinderen die rouwen te helpen. Dat noem je een rouwbegeleider. Ik ben ook een
rouwbegeleider.
Dit boek is voor jou, om je te helpen. Misschien vind je het fijn om het eerst
eens samen met iemand te bekijken die je vertrouwt. Je kunt de vragen en de
tekeningen zelf beantwoorden en maken, maar je kunt het ook samen met iemand
doen. Neem alle tijd die je nodig hebt. En je hoeft niet alles op volgorde te maken.
Misschien heb je helemaal geen zin in bepaalde vragen, blader dan gerust door
naar een volgende vraag of opdracht.
Hopelijk helpt dit boek je bij je verdriet en geeft het je steun. De beer in dit boek
helpt je daarbij.
Je leven is veranderd. Maar ondanks het gemis en het verdriet kan het leven ook
weer fijn en mooi worden. En vergeet niet dat degene die je zo moet missen voor
altijd dicht bij jou blijft: in je herinneringen, in je dromen, in je hart.
Voor altijd.
Ayşe Bosse
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lieve mensen,
Wat fijn dat u dit boek gekozen hebt.
Omdat ik je zo mis is een boek voor kinderen die rouwen omdat ze een dierbare
zijn verloren. Dat kan ook een huisdier zijn, dat een belangrijk deel van de familie
uitmaakte.
Als ouder of verzorger is het belangrijk een kind te begeleiden in dit rouwproces, in
alle gevoelens die hierbij een rol spelen. Kinderen hebben vaak veel vragen over de
dood en het sterven. Wanneer ze hierin alleen gelaten worden, kan hun fantasie met
ze op de loop gaan en kunnen ze vreemde en angstaanjagende gedachten krijgen
waardoor ze nog meer van slag raken.
Dit boek kan een hulp zijn om aan onbegrijpelijke en moeilijk bespreekbare
gevoelens en gedachten woorden en betekenis te geven. Door te praten en te
tekenen over verlies en verdriet voelen kinderen zich serieus genomen in hun rouw,
wat helpt bij de verwerking.
Kinderen rouwen anders dan volwassenen. Ze rouwen met tussenpozen. Ze nemen
af en toe een ‘pauze’, waarin ze zich gedragen alsof er niets gebeurd is. Hierdoor
voorkomen ze dat ze door het verdriet en gemis overspoeld worden. Kinderen
hebben deze tussentijd nodig.
Bij rouw is alles geoorloofd. Kinderen mogen, of moeten zelfs, al hun gevoelens
kunnen uiten: van woede tot verdriet en zelfs vrolijkheid. Een veilige omgeving,
iemand die ze onvoorwaardelijk steunt, is in het rouwproces heel belangrijk. Zoek
professionele hulp als u merkt dat het voor u te zwaar of te ingewikkeld wordt. Er
bestaan rouwbegeleiders, die speciaal opgeleid zijn om u en uw familie in deze
zware tijd te steunen en te begeleiden. De rouwbegeleiders die ik tegengekomen
ben, zijn warme, empathische mensen. De meesten hebben ook met verlies en
rouw te maken gehad en hebben vanuit deze ervaring besloten om andere mensen
hierbij te helpen. Rouwbegeleiding kan één op één, maar ook in groepsverband
plaatsvinden, zowel voor volwassenen als voor kinderen.
Rouw hoeft niet alleen maar verlammend en zwaar te zijn. Ik zou u willen
aanmoedigen om er actief mee aan de slag te gaan, met in gedachte dat niemand
die sterft zou willen dat zijn geliefden voor altijd treurig zouden zijn.
Bekijk samen met uw kind eerst eens rustig dit boek. Het kind zal zelf aangeven wat
hem of haar aanspreekt en of hij of zij er alleen of samen mee aan de slag wil.
Ik wens jullie veel openhartige en vertrouwelijke momenten toe.
Samen sta je altijd sterker.
Alle goeds,
Ayşe Bosse
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Zomaar weg
Het had een fijne dag kunnen zijn.
Maar het liep anders.
Beer ligt op zijn lievelingsplekje.
Hij is verdrietig, omdat hij iemand mist.
Iemand die weg is. Voor altijd.
Iemand die gestorven is.
Het is prachtig in het bos. Groen en fris.
Het voorjaar komt eraan en iedereen verheugt zich erop.
De beer zou ook blij willen zijn, maar het lukt hem niet.
Alles is anders nu.
Alles voelt vreemd en raar.
Gewoon weg, zomaar weg!
Altijd dichtbij en nu niet meer.
Dat is zo vreemd en zo moeilijk te geloven.
Beer voelt zich naar.
Het is een zwaar gevoel,
een gevoel gevuld met verdriet en angst.
Het is zo gemeen, dat iemand die je liefhebt,
nooit meer terugkomt.
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De beer laat zijn dikke poten
bungelen.
Hij neuriet een deuntje.
Hij bromt zachtjes : brom, brom, brom.
Dat helpt een klein beetje.
Het wordt voor heel even iets lichter in zijn kop.
Daarboven in zijn lievelingsboom.
Maar het zware gevoel komt al snel weer terug.
De takken van de oude boom kraken.
Alsof de boom zich ook niet fijn voelt.
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Niemand had aan Beer gevraagd of hij het wel wilde,
dat met de dood.
Dat is zo gemeen, zo verschrikkelijk gemeen. Dood is zo erg!
Beer tilt zijn kop op. Hij is woedend en hij zou het liefst
heel hard willen brullen : Waarom?
En waarom blijft niet iedereen leven? Er is plaats genoeg!
Maar hij brult niet, hij wil de anderen niet aan het
schrikken maken.
Hij klimt uit de boom.
En al snel gaat de zon onder.
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Beer kijkt uit over het dal.
Hij ziet zijn vriendjes die druk en vrolijk bezig zijn.
Het is zo raar dat alles gewoon doorgaat.
De hele wereld gaat gewoon verder.
Alsof er niets gebeurd is.
Maar er is iemand doodgegaan!
Merkt niemand dat?
Beer wil dat alles weer gewoon is, zoals het was.
Maar dat gaat niet.
Het wordt donker. De wind laat de blaadjes ritselen.
De beer zucht en krabt aan zijn buik.
Hij heeft een dik en wollig vel, maar hij bibbert.
Hij heeft het koud, ijskoud.
Beer kijkt naar de fonkelende sterren aan de hemel.
Zo veel sterren, wat zijn ze mooi.
Hij trekt zijn trui over zijn kop en fluistert :
‘Zomaar weg. Zomaar helemaal weg. Altijd dichtbij
en nu niet meer.
Dat is zo gemeen en verdrietig.
Ik mis je zo ...’
De wereld is helemaal anders geworden.
Maar toch zal Beer ook weer fijne en mooie dagen hebben.
Vast.
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