S
T
E
R
K
T
E
Sociale Dienst
Politiezone RIHO
pz.riho.slb@police.belgium.eu

Inhoudstabel
Administratieve zaken na het overlijden

p. 1 - 2

Nalatenschap

p. 3

Benadeelde persoon – Burgerlijke partijstelling

p. 4 - 5

Hulpverlening op maat

p. 6 - 8

Zelfhulpgroepen

p. 9 - 11

Wat te doen na het overlijden van een dierbare?
De dood van een geliefd persoon is één van de meest ingrijpende en verdrietige
gebeurtenissen in een mensenleven. Iedereen moet in de toekomst voorgoed afscheid nemen
van een dierbaar persoon, een zware emotionele belasting. Meestal is men hier niet op
voorbereid.
Om u behulpzaam te zijn, hebben wij voor u deze wegwijzer samengesteld. Hiermee willen
wij antwoorden op de meest gestelde vragen en tegelijk een praktische handleiding geven
bij administratieve verplichtingen na het overlijden.
•

Identiteitskaart en rijbewijs
De uitvaartzorg staat in voor de aangifte van het overlijden op de Burgerlijke Stand
van de woonplaats van de overledene. Hiermede wordt de identiteitskaart en het
rijbewijs meegegeven aan de begrafenisondernemer.

•

Bank en Post
Bij een overlijden worden bankrekeningen en spaarboekjes geblokkeerd.
Rekeningen kunnen gedeblokkeerd worden op vertoon van;
- Een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris
- Een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een
registratiekantoor
De langstlevende partner (huwelijk of wettelijk samenwonend) kan tot de helft van
het bedrag dat op alle rekeningen staat, tot een plafond van 5.000 euro, als
voorschot uitgekeerd krijgen om het hoofd te bieden aan dringende uitgaven, en dit
zonder dat een attest of akte van erfopvolging dient te worden voorgelegd.

•

Verzekeringen
Voor alle door jullie aangesloten verzekeringen kunt u zich wenden tot de
verzekeringsmakelaar of-agent of rechtstreeks tot de maatschappij.

•

Pensioenen
De pensioendienst wordt automatisch verwittigd bij de aangifte van een overlijden.
Voor buitenlandse pensioenen dient u zelf contact op te nemen met desbetreffende
dienst. De uitvaartzorg zorgt in dit geval voor een internationale overlijdensakte.

•

Arbeidsongeval of beroepsziekte
Neem contact op met de werkgever.

•

Huur
Een huurcontract wordt niet ontbonden door het overlijden van de huurder, noch de
verhuurder. De erfgenamen kunnen de overeenkomst slechts beëindigen door
naleving van de gewone opzeggingstermijn.

•

Auto
Indien de overledene een voertuig op zijn/haar naam had, contact opnemen met de
Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV). Je kan u ook altijd richten tot de
verzekeringsagent of maatschappij waarbij jullie polis lopende is.

•

Kinderbijslag
Contact opnemen met de sociale dienst van uw ziekenfonds.
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•

Invaliditeit
Contact opnemen met de sociale dienst van uw ziekenfonds.

•

Werkverletten
Neem contact op met de werkgever en bezorg hem een overlijdensattest of een
rouwbrief.

•

Ziekenfonds
Geef het originele uittreksel van de overlijdensakte en eventueel de SIS kaart van de
overledene af bij uw ziekenfonds. Wacht hier niet te lang mee, zeker niet als de
overledene een ziektevergoeding of een invaliditeitsuitkering genoot.

•

Ontvangen van registratie (belastingdienst) of notaris
Indien de overledene een eigendom heeft, is het aangeraden een aangifte van
nalatenschap en successierechten te doen bij de ontvanger der Registratie of via je
notaris. De melding moet ingediend worden binnen de vier maanden na het
overlijden.

•

Nutsvoorzieningen
Ga na wie de leveranciers zijn van gas, water, elektriciteit, telefoonaansluiting,
kabel, televisie, internet,… en breng de betrokken maatschappijen op de hoogte van
het overlijden.

•

Zelfstandigen
Vraag boekhouder of accountant om op zakelijk vlak de nodige stappen te zetten aan
de hand van de overlijdensattesten.

•

Werkgever
Aan de hand van een overlijdensakte zal de werkgever er voor zorgen dat alle
verschuldigde lonen en vergoedingen uitbetaald worden. Ambtenaren en
gepensioneerde ambtenaren hebben recht op een begrafenisvergoeding.

•

Abonnementen
Had de overledene abonnementen op kranten, weekbladen of boeken,… ?
Verwittig zo snel mogelijk de uitgeverij om de levering stop te zetten.
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Hoe en wat met het nalatenschap?
Na iemands dood, heb je als erfgenamen 3 maanden de tijd om een inventaris van de erfenis
op te maken. Daarna heb je nog 40 dagen tijd om de erfenis al dan niet te aanvaarden.
Niemand is verplicht een erfenis te aanvaarden. In de praktijk zijn er drie keuzes mogelijk:
1. Erfenis aanvaarden. Wie de erfenis aanvaardt, krijgt alle rechten en plichten van de
overledene, het vermogen van de overledene vermengt zich met dat van de erfgenaam. Met
andere woorden: u erft niet alleen bezittingen (geld, huis,…) van de overledene, maar óók
zijn schulden. Zorg er daarom voor dat u een duidelijk beeld heeft van het vermogen van de
overledene.
2. Erfenis weigeren. Als u zeker weet dat de overledene meer schulden dan bezittingen had, zou
het u geld kosten indien u de erfenis zou aanvaarden. Dan kan u ze dus beter weigeren. Dat
kan door bij de griffier van de Rechtbank van Eerste aanleg van de woonplaats van de
overledene een verklaring van verwerping in te dienen (kosten: zowat 30 euro). Na de
verwerping van een erfenis is er geen weg terug; u kan dan later niet van gedacht veranderen
en toch de erfenis aanvaarden.
3. Nalatenschap aanvaarden onder voorwaarden. Weet u niet zeker of de overledene meer
bezittingen dan schulden had? Dan kan u de erfenis aanvaarden onder voorwaarden (in het
jargon: “onder voorrecht van boedelbeschrijving”). Dit betekent dat u de erfenis aanvaardt,
maar dat het patrimonium van de overleden zich niet vermengt met het uwe: de schulden
van de nalatenschap moeten terugbetaald worden, maar slechts tot het bedrag van de waarde
van de verkregen goederen. Wil u aanvaarden onder voorwaarden, dan moet u een inventaris
laten opmaken door de notaris. Vraag aan de notaris hoe de procedure verder verloopt.
Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving betekent aanvaarding. Eenmaal de
aanvaarding vast staat, kan de erfenis niet meer geweigerd worden omdat ze verlieslatend
zou zijn.
Omdat niet alle erfgenamen de erfenis moeten aanvaarden, kan het gebeuren dat sommigen
aanvaarden en anderen niet. In dat geval wordt de erfenis verdeeld tussen diegenen die ze
aanvaard hebben, in verhouding met het aantal erfgenamen dat aanvaard heeft.
Wie kan de erfenis aanvaarden of weigeren?
Diegene die door de wet worden aangeduid: de wettelijke erfgenamen en/of diegene die de
overledene in zijn testament heeft aangeduid (legatarissen ten algemene titel genaamd).
Er zijn ook legatarissen ten bijzonder titel: dat zijn diegenen die een specifiek goed ontvangen
(bijvoorbeeld een wagen), zonder verantwoordelijk te zijn voor de schulden (bijvoorbeeld de
autolening) die ervoor zijn aangegaan (in tegenstelling dus met legatarissen ten algemene
titel).
Minderjarige kinderen kunnen een erfenis aanvaarden als ze daarvoor vooraf de
toestemming van de vrederechter kregen, maar die aanvaarding kan enkel onder “voorrecht
van boedelbeschrijving”.
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Benadeelde persoon
Als benadeelde persoon hebt u het recht om op de hoogte gehouden te worden van het gevolg
dat aan uw klacht wordt gegeven, m.a.w. om geïnformeerd te worden over;
* de eventuele klassering zonder gevolg (seponering) van uw dossier en de reden daarvan;
* het instellen van een gerechtelijk onderzoek;
* de vaststelling van een zittingsdag voor het onderzoeks- of vonnisgerecht.

Elk document dat u nuttig acht, kan u aan het dossier laten toevoegen
*Hoe kan u zich als benadeelde persoon registreren?
U kan zich benadeelde persoon verklaren door het invullen van een standaarddocument dat
u kan ontvangen na de tussenkomst van de politie. Dit document kan ofwel per aangetekende
zending verzonden worden, of in persoon of door een advocaat bezorgd worden aan het
Parket van de Procureur des Konings te West-Vlaanderen, Afdeling Kortrijk – Burg. Nolfstraat
10 A, 8500 Kortrijk (lokaal 19).
Let op!!!
Een verklaring als benadeelde persoon is geen burgerlijke partijstelling! De rechten van een
benadeelde persoon gaan minder ver dan die van een burgerlijke partij. De benadeelde heeft
niet het recht om schadevergoeding te vragen, heeft geen recht op inzage in het dossier en
heeft niet het recht om aanvullende onderzoeks-handelingen te vragen.

Burgerlijke partijstelling
*Wat is burgerlijke partij?
Burgerlijke partij, in het strafrecht, is de persoon die schade opliep door een misdrijf en
hiervoor schadevergoeding vraagt tijdens de strafprocedure. Het is met andere woorden niet
enkel het slachtoffer van het misdrijf dat zich burgerlijke partij kan stellen.
Door u burgerlijke partij te stellen vraagt u dat de strafrechter zich uitspreekt over de
schadevergoeding die u wenst te krijgen. U kunt zich burgerlijke partij stellen: voor ofwel de
onderzoeksrechter; het onderzoeksgerecht; het vonnisgerecht.
*Hoe kan men zich kenbaar maken als burgerlijke partij?
De burgerlijke partij dient ZICHZELF te melden om aanspraak te maken op haar rechten en
dient deze te bewijzen.
*Wat als de onderzoeksrechter met uw zaak is belast?
Het parket kan aan de onderzoeksrechter vragen om een gerechtelijk onderzoek te leiden.
Wanneer u het slachtoffer bent van een misdaad of wanbedrijf, kunt u ook zelf een
gerechtelijk onderzoek op gang brengen door u burgerlijke partij te stellen bij de
onderzoeksrechter. Hierbij moet u wel een borgsom betalen. U kunt dit bijv. doen wanneer u
niet akkoord gaat met de seponering van een zaak door het parket. Als burgerlijke partij mag
u de onderzoeksrechter verzoeken om inzage van het deel van het dossier dat betrekking heeft
op de feiten die tot de burgerlijke partijstelling hebben geleid. Als de onderzoeksrechter dit
weigert, kunt u hiertegen beroep aantekenen. U mag zich ook schriftelijk tot de procureurgeneraal wenden met de vraag het dossier in te zien.
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Als burgerlijke partij mag u de onderzoeksrechter vragen dat hij een bijkomende
onderzoekshandeling stelt. Ook hiertegen kunt u, ingeval van een weigering door de
onderzoeksrechter, binnen de wettelijke voorwaarden in beroep gaan. Wanneer het
gerechtelijk onderzoek is afgerond, wordt de zaak voor de Raadkamer gebracht. Deze spreekt
zich dan uit over het verdere verloop van de zaak.
Het kan beslissen:
•
•
•
•

ofwel dat er geen verdere vervolging zal plaatsvinden;
ofwel dat er verder onderzoek moet gebeuren;
ofwel dat er wordt overgegaan tot de internering van de verdachte;
ofwel dat de zaak naar een vonnisgerecht wordt verwezen.

*Wat als uw zaak voor het vonnisgerecht komt?
Na de onderzoeksfase volgt de vonnisfase: een rechter beslist over uw zaak. U mag de rechter
vragen om de zitting achter gesloten deuren te houden. Dit is uitdrukkelijk in de wet voorzien
voor de slachtoffers van bepaalde seksuele misdrijven, zoals verkrachting of aanranding van
de eerbaarheid. De rechter kan dit ook bevelen wanneer de belangen van minderjarigen op
het spel staan of wanneer de bescherming van het privé-leven van de partijen dit vereist.
U kan zich burgerlijke partij stellen voor het vonnisgerecht, tenzij dit reeds gebeurd zou zijn
voor de onderzoeksrechter of het onderzoeksgerecht. Als u zich burgerlijke partij heeft
gesteld, mag u alle documenten waaruit uw schade blijkt aan de rechter overhandigen. De
rechter zal deze documenten bekijken en er rekening mee houden bij de beoordeling en de
uitspraak over de zaak. Na de behandeling van de zaak neemt de rechter de zaak in beraad.
Op dezelfde zitting of op latere datum volgt dan een uitspraak.
De burgerlijke partij heeft dezelfde rechten als de in verdenking gestelde verdachten :
•
•
•

inzage in het strafdossier
opheffing van bepaalde maatregelen vragen
bijkomende onderzoekshandelingen vragen

Meer informatie nodig?
Voor eerstelijnshulp kan u terecht bij het justitiehuis. Daar wordt er naar uw probleem
geluisterd, waarna u mogelijk wordt doorverwezen naar een dienst die een oplossing voor
uw probleem biedt.
Ook voor juridisch advies kan u bij het justitiehuis terecht. Een jurist beantwoordt graag al
uw vragen, maar hij kan wel niet optreden als advocaat in een rechtszaak
Wenst u toch een advocaat, hoewel u daartoe niet over voldoende middelen beschikt, dan kan
u terecht bij de PRO-DEO advocaten. Deze dienstverlening is volledig gratis. Voor meer
informatie kan u de website van de Balie, www.baliekortrijk.be, raadplegen.
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HULPVERLENING OP MAAT
• Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
We bieden gratis hulp aan slachtoffers van geweld en misbruik, slachtoffers en
betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven, aan gedetineerden en hun
naasten. Alsook bieden we hulp bij rouwverwerking.
CAW Roeselare
Iepersestraat 47
8800 Roeselare
Tel.051 22 59 44

CAW Izegem
Krekelstraat 56
8870 Izegem
Tel.051 33 78 78

• Jeugd Advies Centrum
Het JAC helpt jongeren (12-25 jaar) met al hun vragen en problemen. Problemen
thuis? Slachtoffer van geweld of misbruik? Vragen over drugs? Vragen over pesten?
…
JAC Roeselare
Iepersestraat 47
8800 Roeselare
Tel. 051 22 59 44
jac@cawcentraalwestvlaanderen.be
http://www.jaccentraalwestvlaanderen.be

• OCMW
Het OCMW streeft ernaar om iedereen die verbonden is met de Roeselaarse
samenleving zo goed mogelijk te ondersteunen om een menswaardig en kwaliteitsvol
leven te leiden. Ze verhogen de kansen op zelfredzaamheid, geluk en welzijn. Verder
creëren ze groei- en ontplooiingsmogelijkheden en bieden zorg-, dienst- en
hulpverlening op maat. Hun bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar zij die nergens
anders terecht kunnen.
OCMW Roeselare
Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare
Tel. 051 80 59 00

OCMW Izegem
Slagmeersenstraat 44
8870 Izegem
Tel. 051 33 66 33

• Kind en Gezin
Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse Overheid. Het heeft als opdracht om
actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezin door
dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning.
Kind en gezin Roeselare
Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

Kind en gezin Izegem
Roeselaarsestraat 47
8870 Izegem

Kind en Gezin – lijn
078 15 01 00
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• Familiehulp
Als je verzorging nodig hebt en wat hulp in het huishouden kan gebruiken, komt een
verzorgende van Familiehulp bij je langs. Men kan rekenen op hulp bij de
huishoudelijke taken alsook de hygiënische verzorging.
Takenpakket van Familiehulp :
- Gezinszorg
- Kraamzorg
- Poetsdienst
- Karweidienst
- Dagzorg
- Nachtzorg
- Persoonlijke assistentiebudget
Regio Roeselare
Henri Horriestraat 33 A
800 Roeselare
Tel. 051 24 88 03
roeselare@familiehulp.be

• Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg LARGO
Het centrum staat open voor alle leeftijden in de maatschappij.
Bij kinderen is het vaak de verandering in het gedrag die leidt tot een contactname.
De jongeren kunnen er terecht voor allerlei vragen die henzelf bezig houden,
aangaande relaties – seksualiteit – toekomst – drugs/alcohol - …
Voor volwassenen bieden ze hulp inzake problemen in en rond het gezin,
echtscheidingen,…
Alsook bieden ze hulp bij rouwverwerking.
Er wordt ook hulp geboden aan ouderen die zijn vastgelopen in het dagelijkse leven.
Dit omvat het mentale alsook het verwerken van een verlies of verandering in het
gedrag en het ouder worden.
CGG Largo Roeselare
Jules Lagaelaan 21
8800 Roeselare
Tel. 051 25 99 30
roeselare@cgglargo.be

• Justitiehuis
De dienst slachtofferonthaal kan tussenkomen zodat u, als slachtoffer of als
na(ast)bestaande van het slachtoffer, de nodige aandacht krijgt tijdens de hele
gerechtelijke procedure (vanaf de indiening van de klacht tot de strafuitvoering) zodat
u uw rechten kan doen gelden.
Slachtofferonthaal
Justitiehuis Kortrijk
Burgemeester A. Nolfstraat 10
8500 Kortrijk
Tel. 056 26 06 31
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• Moderator
Bemiddeling wil zeggen dat slachtoffer en dader met hulp van een neutrale persoon
een gesprek aangaan over de feiten, de achtergronden, de bekentenis en de gevolgen
van het misdrijf.
Zo kunnen ze zelf zoeken naar hoe ze omgaan met de feiten en de gevolgen ervan.
Bemiddelingsdienst Ieper – Veurne – Kortrijk
Krekelstraat 56
8870 Izegem
Tel. 051 31 64 40

• Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden
Sinds 1 augustus 1985 kunnen slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of hun
verwanten onder bepaalde voorwaarden om een financiële hulp van de federale staat
verzoeken. Wanneer de dader onbekend is of onvermogend blijkt, is het billijk dat de
federale staat bijdraagt tot het vergoeden van de slachtoffers. Deze financiële
tegemoetkoming zal zelden het leed volledig kunnen goedmaken – het is geen
integrale schadeloosstelling, maar het probeert wel om de geleden schade wat te
verzachten. Om die financiële hulp uit te keren richtte de overheid de Commissie voor
financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden op. Deze Commissie
gaat na of de staat kan tussenkomen in de kosten en welke in aanmerking komen.
Contactgegevens
Eversstraat 2 – 8
1000 Brussel
Tel. 02 542 72 18
http://www.belgium.be/nl/justitie/slachtoffer/financiele_hulp
commissie.slachtoffers@just.jgov.be

• TEJO
Betreft een werkgroep van therapeuten waar je als jongere (10 – 20 jaar) terecht kan
voor kortdurige therapie. Ben je door omstandigheden verdrietig, zie je geen uitweg
meer, word je gepest op school of ben je kwaad? Dan kan je bij hen terecht. Je kan je
er aanbieden met of zonder afspraak. De therapie is in vertrouwen en gratis.
Contactgegevens
Wijngaardstraat 16
8500 Kortrijk
Tel. 0468 21 11 82
www.tejo.be

• Aantal nuttige adressen
-

www.advocaat.be
www.notaris.be
www.vredegerecht.be
www.just.fgov.be
www.desocialekaart.be
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ZELFHULPGROEPEN
• O.V.O.K (ouders van een overleden kind)
Dit is een vereniging van en voor alle ouders die een kind verloren hebben, ongeacht
leeftijd of doodsoorzaak. De werking van de vereniging is gebaseerd op zelfhulp.
Praatgroep Roeselare
Contactpersoon ; Jaques en Hilde Claeys – Van Severen
Beekweg11, 8000 Brugge
Tel. 050 31 13 81
Hilde.van.severen@belgacom.net

• Over-Hoop
Je dochter of zoon heeft nog niet zolang geleden een verkeersongeval gehad? Je zit
met heel veel bange vragen. Hoe moet het nu verder? Wat staat jullie te wachten? Je
hebt vragen bij de hulpverlening. Je kan geen weg met al dat verdriet en die pijn of
met je boosheid. Misschien werd jouw zoon of dochter enkele jaren geleden het
slachtoffer van het verkeer. De gevolgen van de letsels zijn blijvend voelbaar of
zichtbaar … dan staat Over-Hoop voor je klaar.
Contactgegevens
Nijvelsebaan 162, 3060 Korbeek-Dijle
Tel. 016 47 23 88

0499 16 20 98

info@over-hoop.be

• Missing you
Betreft een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kinderen, jongeren en
jongvolwassenen (tot 30 jaar) die iemand belangrijk heeft verloren.
Maatschappelijke zetel
Molenstraat 39
3078 Everberg
http://www.missingyou.be/

• Contempo
Is je partner overleden en heb je het moeilijk om de draad van het leven opnieuw op
te nemen? Voel je je eenzaam? Je staat niet alleen, Contempo is er voor jou.
CON TEMPO Vzw
Potterierei 72
800 Brugge
Tel. 050 44 49 57
info@vzwcontempo.be
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• OVK (ouders van verongelukte kinderen)
Wij zijn ouders die een kind hebben verloren in een verkeersongeval. Dit ingrijpend
drama bracht ons samen. We besloten om ons te verenigen om andere families te
ondersteunen die dezelfde tragedie moeten ondergaan. We willen ouders, lotgenoten
met elkaar in contact brengen.
Nederlandstalige Coördinator
Ellen Ruys
Tel. 02 421 65 86
ellen.ruys@ovk.be

• Ouders van wiegendoodkinderen
Deze website is ingericht door en voor ouders die hun baby door wiegendood hebben
verloren. Alsook voor anderen voor wie het overleden kind dierbaar was ;
grootouders, broertjes, zusjes, en andere familieleden.
http;//www.wiegedood.org

• EKR werking Vlaanderen
De Elisabeth Kübler-Ross Werking Vlaanderen is een vrijwilligersorganisatie.
EKR is een vereniging van goed opgeleide vrijwilligers die zich inzetten voor mensen
die met een verlieservaring worden geconfronteerd. De vrijwilligers bieden steun in
het omgaan met emoties, gevoelens en situaties die bij het rouwproces horen. Ze
hebben ook zelf te maken gehad met verlies, afscheid en rouw. Ze hebben ook zelf
ervaren hoe verlies een plaats kan krijgen in het leven en zelfs tot persoonlijke groei
kan leiden.
Heb je het op dit moment moeilijk met een verlieservaring? Wil je gewoon je verhaal
eens kwijt en heb je nood aan een luisterend oor? Of is er meer en heb je daadwerkelijk
ondersteuning nodig? Onze vrijwilligers kunnen snel inspelen op uw vraag.
Hulp- en advieslijn; 03 218 47 40
info@kublerrossvlaanderen.be

• Werkgroep Verder
Zelfmoord1813.be is de centrale toegangspoort voor iedereen die op zoek is naar hulp
of informatie over (rouwen na) zelfdoding. Werkgroep Verder, Nabestaanden na
Zelfdoding is één van de relevante organisaties die achter dit platform samenwerkt
aan de pre- en postventie van zelfdoding, en in het bijzonder de zorg voor
nabestaanden na zelfdoding organiseert en coördineert.
- Online forum
Deze veilige en anonieme ontmoetingsplaats biedt je de mogelijkheid om ervaring
en vragen met elkaar uit te wisselen. Je kunt er zelf berichten plaatsen of die van
anderen lezen. Je vindt er (h)erkenning en steun.
- Herinneringssite
Herdenk zelf je dierbare op deze herinneringssite, of steun en troost lotgenoten op
de herdenkingsdag.
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-

Gespreksgroep
Praten met lotgenoten lucht op. Je voelt je niet langer alleen. In de gespreksgroepen
heerst een klimaat van (h)erkenning en vertrouwen. Lotgenoten vertellen elkaar
wat voor hen steunend was, geven informatie door en bieden elkaar hulp en troost.

Het Werkgroep Verder team:
Livia Anquinet is coördinator
0472 188 445 - liviaanquinet@werkgroepverder.be
Lore Vonck is inhoudelijk stafmedewerker en communicatieverantwoordelijke
0494 915 755 - lorevonck@werkgroepverder.be
Fabienne Debraeckenier en Kris Geeroms
staan in voor de administratieve ondersteuning
02 361 21 28 - 02 569 19 10
Zelfmoordlijn ; 1813 is het noodnummer dat je dag en nacht kunt bellen, 7 dagen op 7, om te
praten over je zelfmoordgedachten of wanneer u vragen hebt over zelfdoding. Je gesprek is volledig
gratis.
www.zelfdoding.be

• YOUR LIFE COACH
De vereniging richt rouwkampen in voor kinderen tussen 5 en 14 jaar.
Hun doelgroep bestaat uit kinderen die geconfronteerd werden met verlies van een
dierbaar persoon in hun directe omgeving. Voor deze kinderen is het heel belangrijk
om op een speelse en educatieve manier te leren omgaan met de verschillende thema's
die hierbij thuishoren.
De thema's die bespreekbaar gemaakt worden tijdens het kamp: gevoelens,
vertrouwen, betekenis geven aan het woord 'verlies/dood', wat is hun draagkracht,
het afscheid kunnen nemen van de overleden persoon, enz.
Contactpersoon
Vanassche Frédérique ; Gerbodelaan 6, 8501 Bissegem
Tel. 0472/73 24 77

Vanassche.frederique@gmail.com

www.yourlifecoach.be

• Landelijk Steunpunt Rouw
Rouwverwerking of verlies van een dierbare? Hoe er mee omgaan en hoe het
aanbrengen bij je kinderen, gezin, familie … De aangepaste literatuur kan soms een
ruggensteun zijn. De site is gebruiksvriendelijk en veelzijdig. Je kan er terecht voor
alle leeftijdscategorieën.
www.landelijksteunpuntrouw.nl
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