Verlies
Een dierbare verliezen brengt ook bij
kinderen en jongeren intense emoties van
verdriet, pijn, woede, machteloosheid en
gemis met zich mee. Het is dan belangrijk
dat zij terecht kunnen bij mensen om hen
heen. Soms weet de omgeving niet goed
(meer) hiermee om te gaan. Dat is het
moment dat rouwdeskundigen in beeld
kunnen komen. Zij kunnen de rouwende
kinderen helpen een weg te vinden om
met het verlies om te gaan.

Voorlichting
Scholen kunnen bij ons een speciale informatiekoffer verkrijgen, met
daarin materiaal ter praktische ondersteuning bij rouwthematiek in de klas.
Daarnaast bieden we voorlichtingsmateriaal voor bv. sportverenigingen,
stands enz. Achter de Regenboog verzorgt ook graag uw lezingen,
voorlichtingen, ouderavonden enz.

Stichting Achter de Regenboog
Stichting Achter de Regenboog ondersteunt sinds 1993 kinderen en
jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze
ervaring geen belemmering vormt om een gezond volwassen bestaan op
te bouwen. Regio West is het steunpunt van de stichting voor ruwweg de
provincies Noord- en Zuid Holland en Utrecht.

Belang van donaties
Voor de realisatie van al onze activiteiten zijn wij volledig afhankelijk van
donateurs, sponsors en fondsen. U kunt ons helpen door te doneren. Met
name periodiek doneren kan fiscaal aantrekkelijk zijn.

Kinderweekenden en lotgenotencontact
Achter de Regenboog tracht op verschillende manieren contact tussen
lotgenoten mogelijk te maken. Zo organiseert Regio West onder meer
kinderweekenden. In zo’n weekend ontmoeten de kinderen lotgenoten en
worden allerlei gezamenlijke activiteiten georganiseerd, waarbij het
overlijden en de rouw de bindende factor is. Op deze wijze ontdekken de
kinderen manieren om met hun verlies om te gaan. Voor informatie over
data, kosten etc. kunt u contact opnemen.
Vrijwilligers en professionals
Achter de Regenboog werkt met professioneel getrainde vrijwilligers. Voor
het waarborgen van de kwaliteit van ons werk werken we ook met enkele
betaalde professionals. Eenieder die bij ons werk in contact komt met de
kinderen heeft een Verklaring Omtrend Gedrag overlegd.
Informatie- en advieslijn
Voor al uw vragen over kind en rouw, voor doorverwijzingen en voor
informatie over Achter de Regenboog kunt u terecht bij onze landelijke
Informatie & Advieslijn, 0900 - 233 41 41 (gratis).

Trainingen
De aan de stichting gelieerde ‘maatschap rouwtherapeuten’ biedt
trainingen aan voor rouwbegeleiding aan kinderen en jongeren bij wie een
dierbare is overleden en voor de begeleiding van kinderen bij wie een
gezinslid lijdt aan een terminale ziekte.

Wij vinden het fantastisch wanneer scholen, sportclubs enz. goede doelen
acties realiseren voor Achter de Regenboog. Niet alleen vanwege de
opbrengst maar ook omdat dit de betrokkenheid en begrip vergroot. Wij
denken (en doen?) graag mee met acties!
Voor bedrijven en fondsen is het mogelijk een geheel kinderweekend te
sponsoren, ook dit kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Wij vinden het daarnaast
heel bijzonder wanneer mensen hun betrokkenheid bij ons werk tot
uitdrukking brengen in hun nalatenschap. Stichting Achter de Regenboog
is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) en heeft daarnaast het CBF Certificaat voor Kleine Goede
Doelen verkregen.

www.achterderegenboogwest.nl I 0900 - 2334141

„Je kunt niet tegengaan dat de vogels van het verdriet komen overvliegen,
maar je kunt wel voorkomen dat ze nesten in je haar maken.”
Chinees
spreekwoord

