NIEUWSBRIEF Praktijk De Troostboom
nummer 3 – maart 2009
In deze nieuwsbrief vind je een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen De Troostboom in
de afgelopen maanden. Steeds meer kinderen, volwassenen en hulpverleners weten de weg te vinden
naar de Troostboom. Zeg het voort.
Rouwweken in Portugal
Van 5 t/m 12 september 2009 zal De Troostboom samen met Margriet Mertens een lotgenotenweek
organiseren. Wij zijn van mening dat rouwen hand in hand gaat met vakantie vieren.
Een rouwproces stopt niet in je vakantie. Als je in een rouwproces zit omdat je een dierbare hebt verloren
door overlijden, dan stopt dit verdriet niet tijdens feestmomenten, zonnige zomers, winterse maanden of
vakantieperiodes. Een verlies brengt verschillende herinneringen, ervaringen en emoties met zich mee
die je in deze week kunt delen met mensen die in een vergelijkbaar proces zitten. Voor sommigen is het
heel fijn om deze gevoelens met andere lotgenoten te kunnen delen.
De week gaat door bij minimaal zes deelnemers en er is plek voor maximaal tien deelnemers.
Voor meer informatie:
De Troostboom www.detroostboom.nl/lotgenotenweek of
Quinta Verde: http://www.vakantieweken-portugal.nl/cursussen-lotgenoten.html
Boek: Voor Altijd 2009
Praktijk De Troostboom is gevraagd om dit jaar mee te werken aan het boek “Voor Altijd 2009”. Dit is een
verzamelboek met bijzondere funeraire producten voor, tijdens en na de uitvaart.
Het artikel zal geplaatst worden in het deel Na de uitvaart.
Kijk voor meer informatie op de website: http://www.voor-altijd.nl/
Trainingsdata
De Troostboom heeft verschillende trainingen die gevolgd kunnen worden.
Training “Creatief rouwen”
Deze training gaat over creatieve begeleiding van rouwende kinderen en jongeren aan de hand van de
vier rouwtaken. De training duurt vier dagen. Voor 2009 zijn vijf trainingen gepland op de volgende data:
maart / april

mei

juni / juli

september / oktober

november / december

31 maart 2009
7 april 2009
14 april 2009
21 april 2009

5 mei 2009
12 mei 2009
19 mei 2009
26 mei 2009

23 juni 2009
30 juni 2009
7 juli 2009
14 juli 2009

29 september 2009
6 oktober 2009
13 oktober 2009
20 oktober 2009

10 november 2009
17 november 2009
24 november 2009
1 december 2009

Training “Kinderen op creatieve wijze begeleiden rondom de uitvaart”
Deze training richt zich op het begeleiden van kinderen tijdens een uitvaart. De training duurt een dag en
zal gegeven worden op:
5 juni 2009 en
25 september 2009
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Als u meer informatie wilt over deze en andere trainingen kunt u dit vinden op
www.detroostboom.nl/trainingen. U kunt ook contact opnemen met Larissa van der Molen op 06 –
51189728
Korting voor snelle inschrijvers
Als u zich voor vrijdag 20 maart 2009 inschrijft voor de training “Creatief rouwen” van maart/april 2009
ontvangt u een korting van € 95,- op het totaalbedrag. U betaalt dan € 500,- inclusief 19% B.T.W. in
plaats van
€ 595,00 voor de vierdaagse training.
Voor de overige trainingen geldt een reductie van € 50 als u zich voor 15 april 2009 inschrijft.
Troostboekje
In de afgelopen maanden zijn er al tientallen exemplaren verkocht van het troostboekje “De Troostboom”.
In oktober 2008 heeft er bovendien in de weekkrant van ’s-Hertogenbosch een artikel gestaan over het
troostboekje. Ook diverse collega’s hebben aandacht besteed aan het boekje. Het boekje bestaat uit een
combinatie van foto’s en haiku’s. Een haiku is een Japanse dichtvorm die drie regels van 5, 7 en 5
lettergrepen telt.
U kunt het boekje “De Troostboom” voor € 11,95 exclusief verzendkosten bestellen bij Larissa van der
Molen

VOORAANKONDIGING
Kwartetspel: “Niet hier, wel dichtbij” ©
Eind 2008 is De Troostboom begonnen met het ontwikkelen van een kwartetspel om kinderen en
jongeren spelenderwijs voor te bereiden op de dood, een uitvaart en wat erna komt. Het kwartetspel “Niet
hier, wel dichtbij” is nog niet op de markt, we zijn druk bezig met de ontwikkeling van het spel zelf en het
bepalen van de wijze van uitgeven. Het spel bestaat uit 108 kaartjes en is verdeeld in drie thema’s: voor,
tijdens en na een uitvaart.
Per thema zijn er een negental onderwerpen uitgewerkt.
Het spel is bedoeld voor iedereen die spelenderwijs meer over de achtergrond van een uitvaart en rouw
wil leren. Ook is het spel goed te gebruiken om kinderen op een goede manier voor te bereiden op het
verlies van een dierbare.
Het spel is geschikt voor uitvaartondernemers, ritueelbegeleiders, hulpverleners zoals maatschappelijk
werkers, therapeuten, psychologen, verpleegkundigen en thuiszorgpersoneel.
Ook kunnen scholen of leerkrachten van de basisschool en / of middelbare school het spel in de klas
gebruiken, evenals ouders van opgroeiende kinderen. Het spel bevat ook een boekje met achtergrond
informatie over de foto’s en de gekozen onderwerpen.
Het spel is auteursrechtelijk beschermd door registratie bij bureau De Merkplaats in Amsterdam.
Als u meer over dit kwartetspel wilt weten of als u een bericht wilt ontvangen op het moment dat het spel
te koop is , bel of mail dan met Larissa van der Molen op
06-51189728 of info@detroostboom.nl
Wanneer u wilt, kunt u deze nieuwsbrief doorsturen aan mensen die u kent en belangstelling hebben voor de inhoud..

2|
Praktijk De Troostboom, p/a Antoon der Kinderenlaan 3, 5212 AA ’s-Hertogenbosch ٠ Email: info@detroostboom.nl ٠ Website: www.detroostboom.nl
Telefoonnummer: 06 - 51 18 97 28 ٠ NVMW lidnummer: 9543 ٠ NVPA lidnummer: 734-11021977 ٠ BTW-nummer: NL 1531.77.603.B.01
RABOBANK Rekeningnummer:1307.80.278 t.n.v. De Troostboom te Den Bosch

