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Mooren, Gertie

Ik zet mijn masker af Jeugd

Snoeck, Johan

Dit doe je kinderen
niet aan
Verder zonder jou

Rouw

Leven zonder ouders

Rouw
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Westerink,
Daan
Westerink,
Daan

Rouw

Verlies
ouder(s)
Jong
ouderverli
es
Rouw
algemeen

Marjan Berk schrijft voor haar kleindochter een boek over haar
moeder Roos die overleed toen ze twee was
Biedt hulp bij vragen over ziek zijn, afscheid nemen en rouwen
en hoe belangrijk het is kinderen mee te nemen in het proces
van steven
Jong verlies' helpt ouders, leerkrachten en zorgprofessionals bij
het opvangen en begeleiden van rouwende kinderen.

Rouw
Deze gids wil doorheen het verdriet perspectieven bieden om
algemeen
opnieuw te leren houden van het leven
Zelfdoding (algemeen) Biedt inzicht in het leven van iemand na de
zelfdoding van een naaste.

Verlies
broer

Verlies
algemeen
Rouw

Gebr. is het deels autobiografische verhaal van Ted van
Lieshout over het verlies van zijn broer. Kun je nog een broer
zijn als je broer dood is? Dat vraagt Lukas zich onder meer af
als zijn jongere broer Marius is gestorven. Iedereen in het gezin
van Lukas probeert het verdriet over de dood van Marius op een
andere manier te verwerken
20 jongeren (14-25 jaar) vertellen over hoe zij een overlijden
van iemand die hen lief was, overleefden.
Het begeleiden van een kind op bezoek bij een stervende

Verlies
ouder(s)
Jong
ouderverli
es

Indringend en ontroerend boek waarin jongeren vertellen wat de
dood van hun ouder(s) betekent in hun leven.
Volwassen zonen en dochters vertellen hoe het was toen zij, op
verschillende leeftijden, hun ouder(s) verloren. Een emotioneel
en indringend boek.

