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Berrefonds vzw 

Samen stilstaan bij het verlies van een baby 
Een steun voor ouders die hun kindje verliezen tijdens of kort na de zwangerschap 

Ontstaan van het Berrefonds… 

Geboorte van ons zoontje Berre op 
13 februari 2007. 

 

Na 10 moeilijke weken moesten we 
afscheid nemen van onze 
eerstgeborene. 

 

 

 

 

Ontstaan van het Berrefonds 

oErvaring als ouders versus de beroepservaring als 
vroedvrouw 

oVanuit een eigen behoefte aan tastbare herinneringen 

oIn 2007 was een geen aanbod van initiatieven voor 
sterrenkindjes. 

oBij 2de zwangerschap de hunkering naar een kind om 
fysiek lief te hebben…niets meer dan dat… 

oBij geboorte van 2de zoon Nand in 2009 werd het 
Berrefonds geboren. 

 

 



18/12/2017 

2 

Doel van het Berrefonds 

• Ondersteunen van ouders die 
hun kindje verliezen tijdens de 
zwangerschap of kort na de 
bevalling. Praatgroep en 
inloopmoment 

 

• Netwerk bieden aan ouders en 
hun entourage door het 
organiseren van evenementen 

 

 

 

• Ouders helpen om tastbare 
herinneringen van hun kindje te 
verzamelen dmv het verdelen 
van herinneringsdozen 

 

• Verbondenheid creëren door de 
mogelijkheid te bieden tot het 
meewerken aan dit initiatief 

 

 

 

“Samen staan we stil, samen staan we sterk” 

 
Ondersteunen van ouders 
 

Herinneringen voor het gezin 

   De herinneringsdoos 

Kwaliteitsvol en met zorg 
uitgekozen spullen 

 

 
Ondersteunen van ouders 
 

Alles op maat van de baby 
 

Verschillende maten (XS tot XL) 

• Hemdjes 

• Wikkeldoekjes  

• Mutsjes 

• Sokjes 

• Knuffeltjes 
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Ondersteunen van ouders 

Inloopmomenten “koetshuis”  

  

o Wekelijks op donderdag 

o Aanwezigheid van 3 vrijwilligers 

o Ouders, grootouders, vrienden, 
vrijwilligers en professionals 

o Luisterend oor en ongedwongen babbel 

o MAAR vooral warmte en verbondenheid 

 

 

Iedereen welkom 

Ondersteunen van ouders 

 

Evenementen 
oMini-ekiden 

oNaaimarathon 

oDIY Pakketten 

oMusic for life 

o ... 

“Alleen kunnen we zo weinig, samen kunnen we zoveel” 
       Helen Keller 

Ondersteunen van ouders 

 

Praatgroep 
oSamenwerking “Met Lege Handen” 

oEnkel voor ouders 

oOm de 8 weken 

oToekomst…grootoudercafé 
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Ondersteunen van ouders 
 
Scholen, psychiatrische dagcentra 
 

 

• Projectweek rond verlies van een kind 

• In vraag stellen van “voor wat, hoort wat” 
principe 

• Educatief en maatschappelijk 
geëngageerd element 

 

Samenwerkingsverband Ziekenhuizen  

Op de werkvloer… 
 

o Samenwerking met ziekenhuizen 

o Op vraag van en op initiatief van het ziekenhuis 

o Afdeling Verloskunde en/of Neonatologie 

o Feedback en onderling overleg 

o Gratis ter beschikking gesteld aan de ouders 

o Ambassadeurs leveren het materiaal aan de afdeling     
 persoonlijk contact en vertrouwen 

o Het team stelt de herinneringsdoos samen op het 
ogenblik van opname of het afscheid van het kindje. 

o Beperkte bijdrage 

Onze huidige partners 
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Samenwerkingsverband Ziekenhuizen  

Enkele cijfers en nieuwtjes… 
 

o Kostprijs voor het Berrefonds: + 25/30€ per herinneringsdoos 

o + 800 herinneringsdozen/jaar (stijgende evolutie) 

    + 4.000 herinneringsdozen geleverd  

     = 25.000 €/jaar aan herinneringsdozen + printer 

o Samenwerking met ziekenhuizen 2017: 

o 27 ziekenhuizen in Vlaanderen 

o Opstart najaar 2017: 

 5 afdelingen (Leuven, Oostende, Asse, Aalst, Herentals, …) 

o Lancering Koesterkoffer 

o Project voor gezinnen met acuut verlies van een jong kind 

o Pilootproject provincie Antwerpen 

Onze inkomsten… 

oVerkoop sterrenlichtjes 

oVerkoop roggepitkussentjes 

oActies t.v.v. van Berrefonds 

oMusic for life  

oPersoonlijke giften (fiscaal 

attest vanaf 40 €) 

oSponsors … 

Het Berrefonds-team 
 

 

o Rvb + adviesraad 

o Gepassioneerd kernteam 

o 28 actieve ambassadeurs 

o 300 gemotiveerde vrijwilligers  

“Alleen kunnen we zo weinig, samen kunnen we zoveel” 
       Helen Keller 
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Het Berrefonds-team: de toekomst 
 

• Inloophuis per provincie van Vlaanderen 

• Vorming 

• Grootoudercafé 

• Familiedag… 

Samenwerken = zorg bieden 

Samenwerking met het Berrefonds betekent… 

o Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk ouders die hun kindje verliezen bereikt worden  

o Tastbare herinneringen helpen creëren 

o Ouders helpen om het verlies te dragen 

o Toolbox voor vroedvrouwen/verpleegkundigen 

o Verbondenheid en mogelijkheid tot nazorg aanbieden 

o Lotgenoten contact d.m.v. praatgroep 

o Mogelijkheid bieden om ergens ouders van … te zijn 

 

Feedback van ouders… 

Getuigenissen 
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Feedback van zorgverleners 

Thuiskomen… 

 Namen laten schitteren… 
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Onzichtbaar,  
stil aan onze zij. 

Geliefd,  
gemist  

maar nog steeds  
zo dichtbij.  

 

No parent should be left completely empty handed,  

they all should be given at least a precious memory box.  


