Humanitas werkgroep
Emmen-Coevorden

Steun bij Rouw en
Verlies

Heb je behoefte om
je pijn te delen en
weer te durven
praten over geluk?

Humanitas Emmen,
Borger-Odoorn en
Coevorden is er voor
mensen die met
behulp van een
vrijwilliger op eigen
kracht iets willen
veranderen aan hun
situatie.

Samen sterker
Een verlies
Als je je partner, je kind of een andere dierbare verliest, is
zo'n verlies vaak moeilijk te verwerken. Soms kunnen
mensen dit niet alleen; ze missen begrip en steun uit hun
omgeving en voelen zich alleen gelaten met hun verdriet
en emoties. Het is alsof het zijn glans verloren heeft.
Daarom is rouwen zo belangrijk. Iedereen op z'n eigen
manier en z'n eigen tempo. Dat kost dat meer energie dan
je hebt en hoe ga je verder met je leven? Een vrijwilliger
van Humanitas reikt je graag de hand en bezoekt je thuis.

Steun bij rouw
Afdelingen Emmen, Borger - Odoorn en
Coevorden beschikken over een werkgroep Steun bij Rouw, waarop u kostenloos een beroep kunt doen om u te helpen in uw persoonlijke verliesverwerking.
De groep bestaat uit vrijwilligers, waarvan
de meeste zelf het verlies van een dierbare moesten verwerken. Maar ook zijn ze
door themadagen via Humanitas
geschoold om u juist die steun te geven
die u nodig heeft. Wat ze verder gemeen
hebben, is dat ze goed kunnen luisteren
en begrip voor u hebben. Dat is net zolang en zo vaak als u nodig heeft.

De vrijwilliger voor
Steun bij Rouw is er
voor iedereen, jong
en oud en voor mensen uit alle culturen
en alle levensbeschouwingen.

3749

deelnemers
landelijk.

"Mijn leven had geen
glans meer.
De hulp van een
vrijwilliger vormde
het keerpunt."

Elise verloor haar
man:
'Ik had een sociaal
netwerk maar ik
moest dat wel binnen
laten komen.
Annemarie heeft me
laten zien hoe ik dat
kon doen."

Lotgenotencontact
In een lotgenotengroep heeft u
contact met mensen die net als u een
dierbare hebben verloren.
Zo'n groep bestaat uit zes tot acht personen, die onder leiding van twee
vrijwilligers 8 keer bij elkaar komt op
een middag of een avond.
Op de bijeenkomsten wordt gesproken over de gevoelens en emoties die
met verlies gepaard gaan en hoe we
dit kunnen verwerken.
Het is juist die onderlinge herkenning
die veel steun geeft aan de deelnemers van de groep.
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"Ik vind het
fijn mijn verhaal te
doen bij iemand buiten mijn eigen kring.
Iemand die
er echt voor
MIJ is."

Bij Humanitas Emmen, Borger-Odoorn
en Coevorden "Steun bij Rouw" kun je
kiezen voor individuele begeleiding of
een lotgenotengroep. Neem contact
op met onze werkgroep.
Werkgroep Emmen/Coevorden
Marijke Wilhelm
0591 - 64 38 55
marijkewilhelm@home.nl
Lenie Helmich
0524 - 515726
l.helmich@kpnmail.nl

