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Betreft dank voor jullie budrage aan het Symposium Rouw & Verlies

Geachte heer, mevrouw

Middels deze brief willen we juLLie enorm bedanken voor juLLie bldrage aan het Symposium Rouw &

Verlies dat Stichting Nabestaandenzorg en Stichting Bretels gezamenll'k organiseren op 17ianuari zorg in

de PhiLharmonie in Haarlem, Het Symposium Rouw & Verlres is bedoeLd voor professionals en vrgwiLligers

die in hun werk le maken hebben met rouw en verlies. Of ze nu werkzaam ziin bl een

vrgwrLligersorganisatie. in het zrekenhuis, de thuiszorg, wgkverpleging, paLliatieve zorg, onderwls, hospice,

uitvaartzorg of in het bedrqfsleven: rouw kun-1e overal tegenkomen, Soms verwacht maar in veel gevallen

ook onverwacht WU vinden het heel belangrlk dat we met dit symposium professionaLs en vrlwi[Ltgers

handvatlen kunnen hoe daarmee om te gaan

Stichiing Nabestaandenzorg rs in zor5 door professionais en vrqwiLLigers opgericht en heeft aLs doel

nabestaanden n de regio HaarLem te adviseren, te ondersteunen en samen te brengen Dit doet de

stchting door het z1n van een informatiepunt waar nabestaanden terecht kunnen met vragen en

zorgen en het bieden van een vrlwilligersondersteuning Slichting nabestaandenzorg werkt vanuit

samenwerking en versterkrng en is dan ook betrokken bq verschiLLende activiteiten en

herdenkingsbljeenkomslen voor nabestaanden

Slichting Bretels, een initiatief van zussen Suzanne, Femke en Nic§ Westerhof, is op 6.1anuan 2016

gestart De stichting zelzich rn voorSonge gezinnen dre een ouder gaan verliezen ol hebben

verloren De keuze voor deze doelgroep rs ingegeven door het verlies van hun moeder, ELs, op

jonge Leeltgd ZU zalaltld hun voorbeeld blgven en daarom vorrnen de levenslessen dle ze van haar

hebben geleerd de basis van Slichting Bretels De stichting organiseert enerzljds bgeenkomsten

voor kinderen, jongeren en ouders. Anderzgds ondersteunt de stichting gezinnen op individuele

nlveau op basrs van hun behoefte,

ln zotT hebben de stichtingen de handen ineen geslagen en de eerste editre van het Symposium



Rouw & Verlies georganiseerd Door de enorme belangstelling is besloten in januari zorg wederom

een symposium te organiseren. Het programma en tevens de mogetijkheid tot inschrlven kunt u

vinden op www.svmpos umrouwenverlies nL.

We z1n heel dankbaar dat we dankzl.luttie bldrage dit symposium hebben kunnen vormgeven en

een groot aantalprofessiona[s en vrlwiLligers een boeiende, leerzame en mooie middag kunnen

Àaznrnan

Hariellke groet,

Linda Frank & Nic§ Westerhof

lnitlatiefneemsters Stichting Nabestaandenzorg & Stlchtrng Bretels


