saying goodbye

Kalender
Voor iedere activiteit is een brochure beschikbaar
met gedetailleerde info.
U kan deze via de website raadplegen of
telefonisch / per mail aanvragen
(zie contactgegevens).
Neem regelmatig een kijkje op onze website
voor nieuwe aankondigingen!
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Contactgegevens
Frederique Vanassche

0032-(0)472 73 24 77
frederique@saying-goodbye.be

Stefanie Desmet
0032-(0)468 12 46 48
stefanie@saying-goodbye.be

Tom Vandewalle
0032-(0)468 21 17 33
tom@saying-goodbye.be

www.saying-goodbye.be
info@saying-goodbye.be

LEER TERUG
RUST EN VEERKRACHT
ERVAREN
NA PIJNLIJK VERLIES

saying goodbye
VOOR IEDER
DIE EEN DIERBARE
HEEFT VERLOREN
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Vzw
Saying
Goodbye
Saying Goodbye wil zich als vereniging inzetten
voor kinderen, jongeren en volwassenen die
recentelijk of langer geleden geconfronteerd
werden met het verlies van een dierbare.
Jaarlijks organiseren we hiervoor allerhande
activiteiten waarbij lotgenoten elkaar kunnen
ontmoeten in een open, vriendelijke en
ongedwongen sfeer.
Dit kan tijdens de ontmoetingsdagen,
weekends voor volwassenen, daguitstappen,
educatieve avonden, vormingsdagen, jaarlijkse
rouwkampen voor kinderen/ jongeren, enz.
Het thema rouw is hierbij steeds aanwezig, doch
niet altijd even uitdrukkelijk. Kinderen en jongeren
hebben immers ook momenten van sport, spel,
recreatie en rust nodig.
Saying Goodbye wordt gedragen door een
enthousiast en gespecialiseerd team van
vrijwilligers met het hart op de juiste plaats en
wordt mogelijk gemaakt door de steun van vele
sponsors en partners. Een vzw voor mensen,
gedragen door mensen.
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Onze kijk op rouw

Doelstelling

De dood is een deel van het leven en zou geen
taboe meer mogen zijn. Elk leven begint maar
eindigt ook.

Saying Goodbye wil in de eerste plaats kinderen,
jongeren en volwassenen met elkaar in contact
brengen opdat zij steun en erkenning bij elkaar
kunnen vinden.

Er bestaat echter geen standaard rouwproces
dat voor iedereen hetzelfde is en in eenzelfde
tijdspanne verloopt. Elke mens is uniek en gaat
dan ook op een unieke manier met verlies om.

Nog al te vaak voelen rouwenden zich moeilijk
begrepen door hun omgeving en vinden ze geen
manier om verder te leven na hun verlies.

Een rouwproces is even uniek als de
vingerafdruk van de mens.
De overledene is er lichamelijk niet meer, maar
leeft voor altijd verder in ons hart en in onze
herinnering.
De intense band die we hadden, blijft behouden
waarbij de dialoog met de overledene niet dient te
stoppen.
Verdriet en pijn zijn één kant van de medaille waar
de andere kant ‘het graag zien’ is. Beide zijn
onlosmakelijk van elkaar en zijn de motor achter
onze doorverwerking van verlies waardoor de
band met de overledene intact blijft.
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Binnen al onze activiteiten staat de veerkracht
van de mens centraal en wordt er getracht de
weerbaarheid en verbondenheid te vergroten
zodat jong en oud de overledene via zichzelf
kunnen laten verder leven en deze daardoor
altijd bij hen is. Dat mogen voelen, is voor veel
rouwenden vaak nieuw, gezien ze vaak in een
omgeving zitten die wil dat het lijden en rouwen
ooit stopt.
Het team van Saying Goodbye kan ook
ondersteuning bieden aan scholen of
verenigingen tijdens crisismomenten waar het
verlies van een dierbare centraal staat.
Naast het organiseren van activiteiten is het
tevens ons doel om instanties en organisaties te
sensibiliseren en informeren om mensen nog beter
te begeleiden in hun rouwproces.

