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Ik ben Karin Spapens. Ik ben werkzaam 
geweest als verpleegkundige en als 
pedagogisch manager in de kinderop-
vang/peuterspeelzaal. Door mijn persoon-
lijke verlieservaring kwam ik in aanraking 
met rouw en afscheid. Naar aanleiding 
daarvan ben ik bij Land van Rouw onder 
leiding van Riet Fiddelaers-Jaspers en 
Sabine Noten de opleiding “Omgaan met 
Verlies Kinderen & Jongeren” gaan doen. 
Ik heb deze opleiding in 2013 succesvol 
afgerond!



Wanneer kinderen en jongeren te 
maken krijgen met verlies verandert er 
heel veel in hun leven. Dit kan verlies 
zijn door overlijden, scheiding of verlies 
van gezondheid. Als volwassenen zijn 
wij soms verbaasd over de reactie van 
kinderen en jongeren op een verlies. 
Zelf voelen we het verdriet zo sterk 
terwijl sommige kinderen ogenschijnlijk 
overgaan tot de orde van de dag. Ze 
hebben echter tijd nodig om de gebeur-
tenissen tot zich door te laten dringen 
en het een en ander voor zichzelf op 
een rijtje te zetten. Ieder kind verwerkt 
zijn verdriet en pijn op zijn eigen unie-
ke manier. Ook kinderen en jongeren 
maken een rouwproces door. Er kun-
nen allerlei gevoelens en emoties naar 
boven komen zoals verdriet, boosheid, 
angst en schuldgevoel.

In mijn praktijk De Zeester bied ik een 
warme veilige plek voor kinderen, jon-
geren en hun ouders die in aanraking 
zijn gekomen met verlies. Door op een 
creatieve manier samen bezig te zijn 
probeer ik ondersteuning te bieden 
bij het uiten van verdrietige, boze en 
moeilijke ervaringen. Ik maak gebruik 
van verschillende werkvormen zoals 
knutselen, tekenen, verhalen, muziek 
en spel. Samen kijken we wat het 
beste aansluit bij de ontwikkeling en 
beleving van het kind en de jongere.

Kinderen/jongeren en rouw

Rouw en verliesbegeleiding

Naast individuele begeleiding van 
kinderen en jongeren kan ik ook 
ondersteuning bieden in het gezin, 
op school en in de kinderopvang.
Voor meer informatie kun je kijken 
op mijn website: 
www.verliesbegeleidingdezeester.nl
of neem vrijblijvend contact met mij op.
Telefoonnummer 06 - 30 36 08 77


