
 
 

 

De vrijwilligers werken vanuit een christelijke 
inspiratie, maar de werking staat open voor ie-
dereen met respect voor elkeen zijn visie. 

Centraal in “Rouwzorg Vlaanderen vzw” staat 
een blijvende aandacht voor kwaliteit en be-
trouwbaarheid in het omgaan met mensen in een 
rouwproces. Rouwen om een wezenlijk verlies 
is een ingrijpend proces dat naast de maatschap-
pelijke impact de mens ook treft in heel zijn we-
zen: lichamelijk, emotioneel, spiritueel en rela-
tioneel. Dit proces kan nog lang niet overal op 
een respectvolle benadering rekenen van de om-
geving en van de maatschappij. Een rechtmatige 
erkenning van het rouwproces is vaak nog niet 
aan de orde. 

Bogend op een bijna 30 jarige praktijkervaring 
wordt de evolutie gevolgd van wat reilt en zeilt 
rond de thematiek ‘rouwen’ in de sector van zo-
wel de vrijwillige als de professionele hulpverle-
ning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Wil je er graag bij zijn ? 
 

Geef dan een seintje aan één van de  
rouwbegeleiders : 

 

Geert Willems (0484-402482) 
geert.willems@hotmail.com , 

 

Rudy Janbroers ( 0475-268710)  
rudy.janbroers@telenet.be 

 

Waar ?  
 

De Loodsen 
Sint Jacobsmarkt 43 

2000 Antwerpen  
03.234.05.11 

info@deloodsen.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rouwzorg Vlaanderen – in samenwerking met 
De Loodsen – biedt je een kans aan om jouw 
verdriet met lotgenoten te komen delen. Je 
wordt er met open armen ontvangen. 

Al is het bedoeling dat je zoveel mogelijk komt, 
er is geen verplichting: het is een OPEN rouw-
groep. 

We bieden je een mooi lokaal, de nodige bege-
leiding bij het delen, bij een kop koffie of thee 
of een glas water met een versnapering. 

 

Elke eerste en derde woensdag van 14u tot 16u 
in de maanden februari tot eind mei 2018. 
 
 7 en 21 februari ,  
 7 en 21 maart,  
 4 en 18 april,  
 2 en 16 mei,  
 
Wij vragen voor elke bijeenkomst een bijdrage 
van 2 euro per namiddag. 
 

 

 

 

 



 

Meer informatie vindt u op www.rouwzorg.be 

 

Voor vragen en algemene info 

over rouwbegeleiding, open infonamiddagen, 

de werking van huisbezoeken en/of ontmoe-

tingsbijeenkomsten voor volwassenen en jonge-

ren kan u steeds terecht 

bij info@rouwzorgvlaanderen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rouwzorg Vlaanderen vzw “ is een vrijwil-
ligersorganisatie rond ‘zorg om mensen in 
rouw’ en wordt gerund door een ploeg erva-
ren en geschoolde mannen en vrouwen.  

Momenteel zijn er dertig vaste rouwbege-
leiders en daarbij nog vier andere medewer-
kers die mede de Raad van Bestuur en de 
Algemene Vergadering uitmaken. 

Het werkterrein ligt in en rond Antwerpen. 

 

Je leeft met een pijnlijk verlies dat je, gezien 
het al even geleden is, nog moeilijk kunt delen.  

Mensen zeggen zo makkelijk: het gaat wel 
over of hou moed, wees sterk enz. zeer goed 
bedoeld maar je zit ermee. 

Ik mis je bij het opstaan 
En bij het slapengaan 
En daartussen heel de 

dag  
md 
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