
Troostkoffer
Iets voor je eigen 

professionele context?



Het berrefonds is een vzw die al meer dan 14 jaar warme 
zorg biedt aan ouders die geconfronteerd worden met het 
verlies van een baby of opgroeiend kind. 



https://docs.google.com/file/d/17ycPO6Z3yfeNFe4qdP5fXVba5ziWVU91/preview


 
Waarom het Berrefonds bestaat 

3 doelgroepen
1. gezinnen & framily

○ Koesterkoffer
○ Koesterhuis als warme thuishaven
○ Steun, hulp, begrip & erkenning 

2. professionals
○ Ervaringsgerichte expertise & hands-on ondersteuning 
○ webinar, adviezen, ondersteuning na overlijden (artsen, 

ziekenhuizen, scholen, hulpdiensten, bedrijven...) 

3. Maatschappij
○ Betekenisvol vrijwilligerswerk
○ Sensibilisering rond rouw en verdriet na het verlies van een 

kind 
○ Kritische stem

werking berrefonds 



Door de jaren heen ontwikkelden we veel praktische tools en producten 
die troosten, verbinden en verdriet bespreekbaar maken. Deze zijn te vinden in 
onze Koesterkoffers, webshop of werden gebruikt tijdens campagnes.



Koesterkoffer voor scholen
● GRATIS

● Voor basisscholen in Vlaanderen / Brussel die een leerling 

verliezen.

● Op vraag of na aanbod via Berrefonds of tussenpersonen

● Snel ter plaatse met hulp van Koesterkoeriers

● Uitlenen voor 3 maanden



● 2 kleuren
○ groen: kleuters 

○ oker: lagere school

● Gevuld met materiaal om meteen te gebruiken en te inspireren
○ inhoud om uit te delen aan de klas (kinderen mogen dit bijhouden)

○ inhoud om te lenen/gebruiken

● Na telefonisch contact bepalen we samen de inhoud
○ hoeveel leerlingen?

○ wat is er nodig?

○ specifieke vragen

○ levering

Werking schoolkoffer Berrefonds



Focus op: 

- verbinding

- troost

- ruimte voor verdriet en emoties

 Opbouw schoolkoffer Berrefonds



Samenstelling met aandacht voor:

- afgestemd op leefwereld leeftijdsgroep

- materiaal met en zonder afgelijnd gebruik

- individueel en klassikaal materiaal

- allerlei texturen

- mooie vormgeving

- materiaal zonder gebruiksaanwijzing

- materiaal om te houden en te lenen / aankopen

- gebruik van meerdere zintuigen
- horen, kijken, voelen

 Opbouw schoolkoffer Berrefonds





Luisterverhaal
wolkenschilder boek & luisterverhaal

 



● luisteren naar het verhaal en de emoties van betrokkenen

● draaiboek doorsturen ter inspiratie

● scholenkoffer en Koesterboom aanleveren

● meezoeken naar literatuur

● demo mail ter inspiratie om ouders op de hoogte te brengen

● inspireren rond bezinning/herdenkingsmoment
○ vormgeven moment

○ uitlenen materiaal

○ Koestercaravan

○ spotifylist

● doorverwijzing voor specifieke vragen  
(therapeut, politiedienst, ambachtlui, boomexpert, vzw’s …)

Wat kan het Berrefonds voor de school betekenen?



● Bespreek met ouders hoe dat vorm te geven

● Onderzoek of er een specifieke verbondenheid is met het kind
○ vb gek van de ruimte, stenenverzamelaar, kleurrijke meid

● Integreer de verbondenheid in een monument, herdenking

● Inspiratie
○ foto/ kaarsje/… die meegaat naar de volgende klas
○ Koesterstenen voor de start van de grote vakantie
○ troostbank

○ aanplanting boom

○ speelhuisje/ goal

○ …

Inspiratie tot levenslang Koesteren



Vragen?

www.berrefonds.be





Berrefonds
rouw op school



● Toets af wat noden & wensen van de ouders zijn

● Betrek ouders/broer/zus/klasgenoten bij uitwerking

● Bijzondere dagen 
○ verjaardag

○ dag overlijden

○ Allerheiligen

○ jaarovergang

○ afstuderen van de klas

○ Koesterweek

● Gevoelige dagen 
○ Moederdag, Vaderdag, nieuwjaarsbrieven

aandacht voor bijzondere dagen



● Wat doen we nu al op school?
○ rouwkoffer, ouder van een leerling, ...

● Hebben we al ervaring met verlies op school?

● Draaiboek rond overlijden van een leerling?
○ voorbereiding in aanloop van overlijden

○ dag van overlijden

○ avond of dag volgend op overlijden

○ week na overlijden

○ herdenkingsmoment

○ Levenslang koesteren

○ …

Wat is onze beginsituatie?



● Voorbereiding in aanloop van overlijden (palliatief traject of plots overlijden)
○ verbinding maken met een leerling in palliatief traject

○ gesprek met ouders

○ sleutelteam opstarten

○ op de hoogte brengen van

■ CLB

■ schoolbestuur

■ ouderraad?

■ Berrefonds…

○ bestellen van boeken, materiaal

○ eventueel contact nemen met school met ervaring

Mogelijke voorbereidingen



○ bespreken met ouders wat wensen rond communicatie zijn
■ team leerkrachten / CLB / bestuur (opbellen of via intern communicatienetwerk)

■ klasgenoten en andere leerlingen van de school

■ ouders van de kinderen 

■ ouderraad

■ pers / social media 

○ Koesterplek inrichten
■ centraal punt met vb Koesterboom

■ klaskoffer Berrefonds of eigen materiaal

■ rouwregister of herdenkingsboek

○ professionele begeleiding door slachtofferhulp / therapeut / CLB?

Dag van overlijden



● Dit kan de avond van het overlijden zijn (collectief rouwen)

● afscheidsmoment later die week

○ wie is welkom

■ ouders van de overleden leerling

■ kinderen klas

■ ganse school

■ andere ouders/ ouders van

● Dienst georganiseerd door de ouders?

bezinningsmoment/ afscheidsmoment


