Jaarverslag verlengd boekjaar
9 november 2016 – 31 december 2017
1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Boeken van Betekenis, een stichting die werd
opgericht om de uitgave van boeken van betekenis mogelijk te maken. Na intensieve
voorbereiding en samenwerkingen van vele mensen met hart voor rouwende
medemensen, werd op 22 november het eerste boek van betekenis, Rouwen na het
verlies van je baby, gepresenteerd tijdens een symposium in het Leids Universitair
Medisch Centrum.

2. Het ontstaan van Stichting Boeken van Betekenis
Stichting Boeken van Betekenis is opgericht om de uitgave van het boek Rouwen na het
verlies van je baby mogelijk te maken, vanuit het besef dat de uitgave van een dergelijk
thematisch boek nauwelijks kostendekkend gemaakt kan worden vanwege de relatief
kleine verwachte doelgroep. Helaas overlijden toch jaarlijks meer dan 1400 baby’s in
Nederland. De uitgave van een thematisch boek met bijbehorende docufilmpjes draagt
bij aan meer kennis en informatie en daardoor tot betere ondersteuning van ouders die
een baby verliezen. Een dergelijk boek is in die zin een boek van betekenis. Om dit alles is
besloten om een stichting op te richten die fondsen kan aanspreken waarmee dit boek
van betekenis én in de toekomst meer boeken van betekenis in projectvorm uitgegeven
kunnen worden. Op 9 november 2016 is Stichting Boeken van Betekenis opgericht en we
ervaren het als erkenning voor ons vrijwilligerswerk dat de belastingdienst onze
aanvraag van de ANBI-status heeft gehonoreerd. Er werd een prachtige website
gebouwd die op 18 december 2016 online ging. We zijn er trots op.

3. Bestuur
De organisatie van Stichting Boeken van Betekenis bestaat sinds de oprichting op 9
november 2016 uit de vijf volgende bestuursleden:
Voorzitter: Kathy Beckers-Mansell
Secretaris: Dorothé van Heck
Penningmeester: Ton Beckers
Algemeen lid: Tineke Reuser
Algemeen lid: Ingrid Nijssen

4. Doelstelling
Stichting Boeken van Betekenis heeft tot doel door middel van boekprojecten bij te
dragen aan preventieve en curatieve zorg in Nederland voor mensen die met ernstig
verlies en rouw te maken hebben. Stichting Boeken van Betekenis tracht deze doelstelling

te verwezenlijken door boekprojecten op te zetten, waarin naast het schrijven en
uitgeven van boeken, ruimte is voor het vervaardigen van bijbehorende mediavormen,
het organiseren van lezingen en symposia over de thema’s die in de boeken aan de orde
komen, het doen van fondsaanvragen om boekprojecten mogelijk te maken, het
schenken van boeken aan relevante instellingen en organisaties en zo mogelijk het
aanbieden van financiële en niet-financiële steun aan menden die therapeutische
ondersteuning nodig hebben rondom ernstig verlies.

5. Project Over het verlies van een baby
Het eerste project van Stichting Boeken van Betekenis startte op 9 november 2016 onder
de titel Over het verlies van een baby. Het project omvat de uitgave van een boek, het
schenken van een exemplaar van het boek aan 100 ziekenhuizen in Nederland en het
maken en verspreiden van bijbehorende docufilmpjes over het verlies van een baby.
Het project heeft van de volgende drie fondsen subsidie toegekend gekregen:
1. Monuta Helpt
2. Stichting Stimuleringsfonds Rouw
3. Dr. C. J. Vaillantfonds
Deze toekenningen hebben niet alleen het project financieel mogelijk gemaakt, maar zijn
daarnaast eveneens een erkenning van het belang van het project.
Het boek Rouwen om het verlies van je baby, Levenslang verlangen naar je kind van de
toekomst van rouwtherapeut Kathy Beckers-Mansell, is op 22 november 2017
verschenen bij uitgeverij In de Wolken, bij uitstek de uitgeverij die deskundig is in de
uitgave van boeken over verlies. Het uitgeefproces is intensief ondersteund door
rouwdeskundige Riet Fiddelaers-Jaspers van het Expertisecentrum Omgaan met Verlies.
In het boek onderzoekt de auteur aan de hand van rouwtheorieën en citaten uit haar
eerste boek over dit thema, Kind van de toekomst (2013), de rouw bij het verlies van een
baby. Het boek biedt informatie aan weeouders, omgeving en hulpverleners zodat ze
beter begrijpen waarom het verlies van een baby zo ingrijpend is. Met deze informatie
kunnen ouders die een dergelijk verlies meemaken beter in hun rouw ondersteund
worden. Het voorwoord van het boek is geschreven door schrijfster Kristien
Hemmerechts, moeder van twee overleden baby’s.

Tot onze vreugde verleenden fotografe Jessica Vink van VI-Photography en filmmaker
Jacques van Herten hun belangeloze medewerking aan het project. Jessica is een van de
initiatiefnemers van Stichting Early Birds en ook verbonden aan Stichting Still. Jacques is
cameraman en vrijwillig programmamaker bij Midvliet TV en maakt films voor diverse
maatschappelijke en culturele organisaties en initiatieven. Jessica Vink maakte alle foto’s
die opgenomen mochten worden in het boek en zorgde voor het contact met veel
weeouders die hebben meegewerkt. Jacques van Herten maakte samen met Kathy
Beckers-Mansell de vijf docufilmpjes.
Vijf docufilmpjes zijn er gemaakt om de inhoud van het boek breder beschikbaar te
maken in onze maatschappij. In deze docufilmpjes worden de thema’s en kernpunten
van het boek in beeld gebracht. Aan de filmpjes werken mee: vele weeouders, schrijfster
Kristien Hemmerechts, psychosociaal therapeut Freek Strebe, rouwdeskundige Riet
Fiddelaers-Jaspers, hoogleraar Neonatologie Enrico Lopriore, maatschappelijk werker
Monique Duijvestein, Anita Reijerink (eigenaar Amelius), televisiepresentatrice Anita
Witzier, concertpianiste Tatiana Kiourou en rouwtherapeut Kathy Beckers-Mansell.
Deze filmpjes zijn parallel met de uitgave van het papieren boek geplaatst op internet.
Omdat een deel van onze bevolking meer beeldgericht en een deel van de bevolking niet

in staat of bereid is om boeken te lezen, kunnen filmpjes een belangrijke aanvulling zijn
op het boek. In de vorm van filmpjes kan de inhoud van de boek een groter doelgroep
bereiken en troost en ondersteuning bieden.

Op 22 november 2017 zijn het boek en de docufilmpjes gepresenteerd in het Leids
Universitair Medisch Centrum tijdens een symposium voor professionals. Op 26
november 2017 zijn tijdens een themamiddag het boek en de docufilmpjes
gepresenteerd aan een breder publiek, waaronder de weeouders. De congresfolders van
het symposium en de themamiddag zijn als bijlage gevoegd aan dit jaarverslag.

Op 17 december 2017 werd het vierde Vlinderkindcafé georganiseerd.
Het Vlinderkindcafé is een bijeenkomst op een steeds wisselende locatie, waar ouders
een vrij en veilig moment hebben om ervaringen te delen na het verlies van een kind
(vanaf 16 weken zwangerschap). Een middag vol herkenning en steun, georganiseerd
door ervaringsdeskundige Nathalie van Stijn. Stichting Boeken van Betekenis deed de
subsidieaanvraag voor dit project, omdat het past in de doelstelling van onze stichting
en verband houdt met het project Rouwen om het verlies van je baby. Dit initiatief kreeg
de aangevraagde subsidie toegekend gekregen van Monuta Helpt. Dat is een belangrijke
erkenning en gaf de mogelijkheid om dit Vlinderkindcafé zonder kosten aan te bieden
aan de deelnemers. Het boek Rouwen om het verlies van je baby (50 stuks) is geschonken
aan de deelnemers en de auteur hield een lezing tijdens het Vlinderkindcafé. Met de
presentatie van het boek tijdens symposium en themamiddag is de productiefase van
het project afgerond.

6. Vooruitblik
In 2018 – met uitloop naar 2019 – zullen er in het kader van het project de 100
gesubsidieerde boeken worden verspreid onder ziekenhuizen en andere relevante
organisaties in Nederland die te maken hebben met het thema verlies van een baby.
Hierbij worden waar mogelijk kennis en informatie over het thema door middel van
lezingen, presentaties en workshops verspreid en uitgedragen. Dit alles gebeurt vanuit
de doelstelling om het thema Verlies van een baby steeds meer ‘op de kaart te zetten’,
teneinde bij te dragen aan een betere ondersteuning van ouders die een baby verliezen.
Daarnaast zien we vooruitkijkend de start van een nieuw boekproject in januari 2018,
onder de titel Het Doorleefboek. Alles bij elkaar belooft 2018 een betekenisvol nieuw jaar
te worden voor Stichting Boeken van Betekenis.
7. Conclusie
Het initiële doel waar Stichting Boeken van Betekenis haar bestaan aan dankt, te weten
het opzetten van een project over het verlies van een baby, is glansrijk bereikt. Er is een
prachtig boek uitgegeven, de bijbehorende docufilmpjes zijn eveneens indrukwekkend
en het boek en filmpjes vinden hun weg in de samenleving. Met dankbaarheid en trots
kunnen we dan ook terugkijken op het eerste bestaansjaar van Stichting Boeken van
Betekenis en kunnen we ons vertrouwen uitspreken in een betekenisvol voortbestaan.

