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Beste lezer,
Voor je ligt het tweede jaarverslag van Stichting Bretels. We hebben dit jaar de vruchten geplukt van de
inspanningen die we vorig jaar hebben geleverd om meer naamsbekendheid voor de stichting te
genereren. Mensen weten ons, zowel direct als via professionals of hun vrienden en familie steeds
sneller te vinden. De behoefte aan het ontmoeten van mensen in een vergelijkbare situatie is enorm
groot gebleken.
De toename van het aantal gezinnen dat zich aanmeldt bij Stichting Bretels heeft ook gevraagd om
nieuwe vrijwilligers. Die hebben we dit jaar wederom opgeleid en het was fijn om ons team verder uit te
breiden. Ook hebben we als initiatiefneemsters stappen ondernomen om de taken beter te verdelen
en op die manier het werk – dat ook voor ons vrijwilligerswerk is – behapbaar te houden en
tegelijkertijd kwalitatief hoogwaardig.
Dit jaar hebben we weer zoveel mooie, verdrietige en impactvolle momenten beleefd. Met elkaar, met
de vrijwilligers en vooral met de bij Bretels betrokken gezinnen. We hebben verder gebouwd aan onze
droom en met dit jaarverslag graag met je delen wat we allemaal gedaan hebben. We hopen dat je
daarin het enthousiasme leest waarmee we dat hebben gedaan en de energie die het ons gegeven
heeft.

Nicky, Suzanne & Femke Westerhof

Initiatiefneemsters Stichting Bretels
Februari 2018
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Missie

Een moeder, onze moeder: Els.
Niet zomaar een vrouw maar een hele bijzondere. Zij leerde ons altijd uit te gaan van het positieve, je
schouders eronder te zetten als het even tegen zit, je hart te volgen, te vechten waar je voor staat,
zelfstandig te zijn, er het maximale uit te halen en bovenal het leven lief te hebben. Ze is op 31 mei
2004 op 46-jarige leeftijd overleden. Ze zal altijd ons voorbeeld blijven en daarom vormen haar
levenslessen de basis van Stichting Bretels. Zij is onze inspiratiebron om ons in te zetten voor jonge
gezinnen die een of beide ouders gaan verliezen of hebben verloren. Met een plan op maat per gezin
en het faciliteren van plenaire samenkomsten voor volwassenen en kinderen bieden we deze
doelgroep houvast in een moeilijke periode.

Voor wie?
Stichting Bretels zet zich in voor jonge gezinnen die een ouder gaan verliezen of hebben verloren. Het
is daarbij niet van belang wat de reden van het overlijden is. Iedereen die in een dergelijke situatie zit is
welkom bij Stichting Bretels. Onder jonge gezinnen verstaan we gezinnen waarvan het jongste kind
maximaal achttien jaar oud is. Daarnaast richten we ons vooral op gezinnen die woonachtig zijn in (de
regio) Haarlem, Haarlemmermeer en de gemeenten in de Bollenstreek.
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Stichting Bretels gaat uit van de gedachte dat ieder mens, ieder gezin en iedere situatie uniek is.
Daarom is het onmogelijk om gezinnen binnen onze doelgroep een vast aanbod te bieden. Wij geloven
dan ook in de kracht van een plan op maat. Na aanmelding van een gezin (dat kan rechtstreeks of via
een familielid, vriend(in) of professional) nemen we eerst telefonisch contact op met het betreffende
gezin. In dat gesprek kunnen we kort vertellen waar Bretels voor staat en geeft het de vader of moeder
die we aan de telefoon hebben ruimte om zijn of haar verhaal te delen. Op basis van het
telefoongesprek maken we dan, indien daaraan behoefte is, een afspraak in de thuissituatie. Daar gaat
altijd een van de initiatiefneemsters in gezelschap van een vrijwilliger naartoe.
We hebben ervaren dat een eerste contact zoeken met Bretels voor veel mensen lastig is. Het is niet
alleen confronterend maar ook vinden veel mensen het moeilijk om hulp te vragen. We proberen
daarom in alle communicatie, zowel online als offline, de nadruk te leggen op het laagdrempelige
karakter van de stichting en haar activiteiten. De meeste gezinnen leggen een eerste contact via de
mail of het contactformulier op onze website.
De kennismaking met het gezin heeft in alle gevallen, met uitzondering van één gezin, in de
thuissituatie plaatsgevonden. Het was mooi om te ervaren dat we op een plaats die voor mensen zó
thuis en veilig voelt, ruimte kregen om binnen te komen. Het geeft een totaalbeeld waardoor je een
gebeurtenis ook beter in de context kunt plaatsen. Het eerste gesprek staat in het teken van verdere
kennismaking en het uitvragen van de behoefte. Juist dat laatste punt blijkt echter lastig te zijn. Veel
ouders ervaren chaos, enorm verdriet, zorgen om de kinderen, moeilijkheden met (re)integratie in het
arbeidsproces en enorm veel praktische zaken die geregeld moeten worden. Het is ontzettend moeilijk
om daarin een duidelijke behoefte voor ondersteuning bij de stichting aan te geven. Andersom vraagt
het van onze vrijwilligers dat ze niets invullen, niet oordelen en iemand de rust en ruimte geven om het
verhaal te delen en te komen tot inzicht in de behoefte. We zijn ons er ook bewust van geworden dat
dat soms ook een hele tijd kan duren en dat is niet erg. Soms moeten we mensen ook eerst beter leren
kennen voordat ze het vertrouwen voelen een behoefte aan te geven.
Het is ons gelukt om in alle gevallen vorm te geven aan de behoefte aan individuele ondersteuning. In
2017 hebben we vijftien gezinnen individueel ondersteund met een plan op maat. Een greep uit de
vragen die ons dit jaar bereikt hebben en waar we mee aan de slag zijn gegaan:


Behoefte aan laagdrempelig verhaal delen. Dat hebben we ingevuld door de regelmatige inzet
van vrijwilligers die thuis bij het gezin langsgaan of bijvoorbeeld lekker gaan wandelen.



We hebben meerde malen een opruimcoach ingezet in situaties waar het voor degenen die
achtergebleven was, lastig bleek te zijn het huis weer op orde te krijgen. Niet alleen afscheid
nemen van de spullen van een dierbare maar ook het huis netjes en ordelijk houden bleek
soms lastig. Door inzet van de coach lukt het deze mensen om stap voor stap letterlijk en
figuurlijk ruimte te krijgen.
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We hebben in twee gevallen een laatste wens vervuld. In beide gezinnen zou een moeder op
korte termijn komen te overlijden. Het ene gezin is een weekendje naar De Efteling geweest en
met het andere gezin hebben we bruidsjurken gepast en een prachtige fotoreportage
gemaakt.



Behoefte aan coaching en ondersteuning bij de opvoeding van en omgang met kinderen blijkt
een veelgehoorde vraag. Dit hebben we gedaan in samenwerking met Praktijk Druppel.



Ook op administratief vlak zijn we aan de slag gegaan voor gezinnen. Zo is er een professional
die een vader heeft geholpen een administratie op te zetten en heeft een ander voor een
moeder gezorgd dat alle regelingen waar ze recht op had aangevraagd werden en
achterstallig pensioen uitgekeerd werd.



Behoefte aan advies over arbeid gerelateerde vraagstukken over re-integratie hebben we
kunnen verwijzen.

6

Naast het bieden van individuele ondersteuning per gezin, geloven we ook in de kracht van het delen
van ervaringen. We hebben in 2017 gezien dat er in toenemende mate behoefte is aan het ontmoeten
van mensen in een vergelijkbare situatie. Dat geldt zowel voor ouders, kinderen en jongeren. Mensen
aan wie ze niet hoeven uit te leggen hoe ze ze zich voelen of waar ze als gezin doorheen gaan.
Mensen die dat vanzelf snappen omdat ze er zelf ook mee te maken hebben. We hebben in 2017
maandelijks een bijeenkomst georganiseerd:
Bretels Bondgenoten: bijeenkomsten voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar. De
bijeenkomsten kenmerken zich als vertrouwelijk, inhoudelijk én vooral ook leuk. We maken een
combinatie tussen workshops en voldoende tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Ouders kunnen
tijdens de bijeenkomsten blijven. We geven hen een aparte ruimte en zo kunnen ook zij tijdens deze
momenten ervaringen met elkaar en de vrijwilligers uitwisselen. In 2017 hebben we vijf bijeenkomsten
georganiseerd. We zijn gaan strandjutten in Zandvoort, hebben kindertheater gemaakt, een dag in het
park gehad, we zijn naar de Apenheul geweest en hebben het jaar afgesloten met een spelletjes- en
knutselmiddag.

Bretels Bijeen: bijeenkomsten voor ouders. Er zijn zowel ouders welkom die hun partner verloren
hebben als ouders die weten dat dat ze te wachten staat. Tijdens de bijeenkomsten stellen we soms
een thema centraal waarvoor we een deskundige uitnodigen om over het onderwerp te vertellen. Maar
soms is het ook een minder inhoudelijk programma en kiezen we voor bijvoorbeeld een
stadswandeling. Uitgangspunt is altijd dat we willen dat ouders zich laagdrempelig welkom voelen en
dat de bijeenkomsten een warm karakter hebben we vier bijeenkomsten georganiseerd. Een
wijnproeverij, lezing door een columniste van JAN magazine, een stadswandeling en een inhoudelijke
avond met Aart Mak.
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Bretels Buitendag: op 30 augustus 2017 hebben we de eerste Bretels Buitendag georganiseerd. Een
dag voor het hele gezin: kinderen, jongeren en ouders. Op het strand van Zandvoort kregen we surfles,
een workshop frisbeeën en hebben we lekker geknutseld. Het idee was verder dat we lekker zouden
genieten van de zonnestralen maar het was de slechtste zomerdag ooit. Het regende de hele middag
maar desalniettemin hebben we een heel gezellige middag gehad en lekker gebarbecued.

Bretels Besluit 2017: na het succes van de eerste editie in 2016 hebben we ook dit jaar Bretels Besluit
georganiseerd. De periode rondom de feestdagen blijft lastig voor gezinnen en deze gezamenlijke
activiteit geeft in deze tijd een steuntje in de rug. Samen met Vuur & Vlam Catering hebben we met
kinderen en ouders een kookworkshop georganiseerd en daarna aan lange tafels gegeten. Een avond
vol verbinding en (h)erkenning. Voor de meesten met een lach en met een traan.

Voor veel gezinnen is een eerste kennismaking met Stichting Bretels door middel van een van de
bijeenkomsten
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Naast de individuele ondersteuning van gezinnen en het organiseren van de bijeenkomsten, hebben
we ook een aantal projecten opgezet. Een daarvan, het Symposium Rouw en Verlies, willen we hier
graag uitlichten.
In samenwerking met Stichting Nabestaandenzorg hebben we het eerste Haarlemse Symposium voor
Rouw en Verlies georganiseerd. Het symposium stond open voor professionals en vrijwilligers die in
hun werk te maken (kunnen) hebben met rouw en verlies. Of mensen nu werkzaam zijn bij een
vrijwilligersorganisatie, in het ziekenhuis, de thuiszorg, wijkverpleging, palliatieve zorg, onderwijs,
hospice, uitvaartzorg of in het bedrijfsleven: rouw kun je overal tegenkomen. Soms verwacht maar in
veel gevallen ook onverwacht. Door het volgen van dit symposium hoopten we dat we de deelnemers
handvatten mee konden geven om in een situatie waarin ze rouw tegenkomen zich beter bewust te
zijn van wat er door de ander heen gaat.
Op basis van dit uitgangspunt hebben we een programma opgesteld waarin we een combinatie
hebben gezocht tussen plenaire onderdelen en het volgen van een inhoudelijke workshop naar keuze.
Dat heeft geresulteerd in het volgende programma:


Plenaire opening
o

Openingswoord door wethouder Jur Botter

o

Keynotespeaker Tim Overdiek. Tim was 13 jaar toen zijn vader aan een hartaanval
overleed. In 2009 stierf zijn echtgenote Jennifer aan de gevolgen van een
verkeersongeval. Tim bleef achter met Sander en Eamonn, toen 12 en 9 jaar oud. Over
dat eerste jaar na de dood van Jennifer schreef hij het boek Tranen van Liefde. Tijdens
het symposium heeft hij aan de hand van zijn boek handvatten aan de deelnemers
gegeven hoe om te gaan met iemand in rouw. Na afloop van het symposium konden
we bezoekers het boek van Tim meegeven. Hetgeen absoluut gewaardeerd werd.

o

Muzikale omlijsting door Mylou Frencken. Naast het feit dat ze een fantastische artiest
is, is ze na het overlijden van haar man op jonge leeftijd achtergebleven met haar
dochter. Ook zij wist dus precies de juiste toon te raken.

Tim Overdiek aan het woord

Mylou Frencken
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Workshopronde
Deelnemers konden kiezen tussen vier workshops:
o

Afscheid en Rouw: Wat hebben kinderen en jongeren nodig?
Door: Marjo Vermeulen & Lynn Jonkman (Praktijk Druppel)

o

Rouw op de werkvloer
Door: Lian Gieles & Ria van Kleef (Het RouwCafé)

o

Waarom rouw bij het leven hoort
Door: Aart Mak (MomenTaal)

o

Hoe verder na verlies?
Door: Jos Vermij



Afsluiting
Onder begeleiding van dagvoorzitter Pieter Webeling werden alle workshops kort
nabesproken in gesprek met de workshopleiders. Het geheel werd afgesloten door een
muzikaal optreden van Mylou Frencken.

Jur Botter tijdens de opening van het symposium

Workshop ‘Waarom rouw bij het leven hoort’

Voor aanvang van de inschrijving voor het symposium hadden we ingezet op 70-75 deelnemers als
maximum. We hadden een communicatieplan gemaakt om het symposium onder de aandacht te
brengen en deelnemers konden meer informatie vinden en inschrijven op
http://symposiumrouwenverlies.nl. Al snel bleek dat de uitgezette acties het gewenste resultaat
opleverden. Het maximaal aantal deelnemers bereikten we al na een kleine twee weken. Daarop
hebben we een wachtlijst aangelegd en zijn we in gesprek gegaan met de Philharmonie, de locatie
waar we het symposium organiseerden. Dankzij een mooie geste van hen, bereidwilligheid van de
workshopleiders en een aanvullende donatie van het fonds ‘Monuta Helpt’ konden we alle mensen die
op de wachtlijst stonden ook een plaatsje geven. Uiteindelijk waren op 9 november 125 deelnemers
aanwezig.
Na afloop van het symposium hebben we aan de aanwezige gasten gevraagd hoe ze het symposium
gewaardeerd hebben. Van de 125 deelnemers hebben 73 mensen meegedaan. In totaal heeft 85% het
symposium beoordeeld met een 8 of hoger. Daarnaast heeft 80% aangegeven dat de workshop die hij
of zij gevolgd heeft meer inzicht heeft gegeven.

10

In 2017 hebben we een tweede Bretels Basistraining georganiseerd voor vrijwilligers. Reden hiervoor
was dat we met het toenemend aantal gezinnen soms mensen te kort kwamen. Daarnaast misten we
een aantal specifieke kenmerken in ons team. We zijn in maart en april in gesprek gegaan met de
mensen die zich sinds de eerste basistraining bij ons gemeld hadden om vrijwilliger te worden. We
hebben in de kennismakingsgesprekken duidelijk kunnen omschrijven wat het vrijwilligerswerk voor
Bretels inhoudt en waar we naar op zoek waren. Op basis daarvan hebben we zes nieuwe vrijwilligers
geselecteerd. Zij hebben eind mei de basistraining gevolgd. De opzet van de training is gelijk gebleven
aan de opzet van 2016. Iedereen volgde drie modules in tweeënhalve dag:


Module 1: kennismaken en Stichting Bretels (halve dag)
Tijdens deze eerste module die een halve dag duurt maken
de vrijwilligers kennis met elkaar en de initiatiefnemers van
Stichting Bretels. Door middel van creatieve methoden leren
ze elkaar op informele, persoonlijke en vertrouwelijke wijze
kennen. Daarnaast wordt informatie gegeven over de
achtergrond van Stichting Bretels, de reden van oprichting en
waar we voor staan.



Module 2: kennis (hele dag)
In de tweede module draait het om kennis. Vrijwilligers krijgen
les van een kindertherapeut die dieper in gaat op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, de
manier waarop ze rouw ervaren en beleven en tot slot over de wijze waarop je het beste met
ze kunt communiceren. Daarnaast komt een rouwtherapeut vertellen over rouw en verlies.
Over hoe je dat herkent en hoe je daar als professionele vrijwilliger mee omgaat.



Module 3: gesprekstechnieken (hele dag)
De derde module staat in het teken van gesprekstechnieken. Het gaat dan niet alleen om de
theoretische kaders maar in samenwerking met een acteur worden ook echte gesprekken
nagebootst en kan de opgedane kennis omgezet worden naar de praktijk.

De training werd afgesloten met een feestelijk moment waarop de nieuwe vrijwilligers een
samenwerkingsovereenkomst met de stichting ondertekenden en ook de andere vrijwilligers en het
bestuurd ontmoetten.
Naast de Bretels Basistraining hebben we ook diverse momenten georganiseerd in het kader van
deskundigheidsbevordering. Zo hebben we begin 2017 een verdiepende training gesprekstechnieken
gevolgd die samengesteld was door dezelfde trainer die de derde module van de Bretels Basistraining
organiseert. Daarnaast hebben we verschillende intervisiemomenten gehad en hebben we tevens een
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wijnproeverij georganiseerd aan het einde van het jaar om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet
en enthousiasme.

Instroom / uitstroom


We zijn op 1 januari 2017 gestart met 11 vrijwilligers



We hebben in mei 2017 zes nieuwe vrijwilligers opgeleid



We hebben in 2017 afscheid genomen van drie vrijwilligers



We hebben op 31 december 2017 het jaar afgesloten met veertien vrijwilligers
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In 2017 heeft stichting Bretels op verschillende manieren gewerkt aan de naamsbekendheid. We
hebben verschillende communicatiemiddelen ingezet om dit doel te bereiken,


Website: We hebben de website verder ontwikkeld. Daarop is altijd nieuwe informatie te
vinden over de bijeenkomsten die we organiseren en kunnen mensen zich ook inschrijven.



Facebook: We hebben inmiddels een groot aantal volgers op Facebook. We zijn het jaar
begonnen met 953 volgers. Op 31 december 2017 waren dat er 1191. We merken dat er een
enorme betrokkenheid is bij de berichten die we posten. Deze betrokkenheid is het grootst
wanneer we nieuws rondom de stichting en onze werkzaamheden posten of wanneer de post
een persoonlijke noot heeft. Er is veel interactie met onze connecties en we zorgen ervoor dat
we een korte reactietijd hebben. Er zijn ook gezinnen bij ons terecht gekomen die ons via de
Facebookpagina. Hieruit kunnen we opmaken dat Facebook dus een geschikte manier is
gebleken om onze doelgroep te bereiken.. Via Facebook hebben we ook onze evenementen
en bijeenkomsten gecommuniceerd. Het aanmelden voor de bijeenkomsten liep niet via
Facebook maar op deze manier werd er wel aandacht voor gegenereerd.



Folder: We hebben een update gemaakt van onze flyer. De flyer verspreiden we veel, zowel
digitaal als in print. Daarnaast hebben we een speciale flyer ontwikkeld voor de gemeente
Heemstede die deze meegeeft als een gezin binnen onze doelgroep aangifte komt doen van
overlijden.



Media: In 2017 hebben we ook in de regionale media weer veel aandacht gekregen. Zo is er
bijvoorbeeld in het Haarlems Dagblad een prachtig artikel verschenen waarin ook een van de
gezinnen die we ondersteunen geïnterviewd is. Later in het jaar is er ook in het Leidsch
Dagblad een mooi stuk verschenen waarin we als initiatiefneemsters geïnterviewd werden.



1-op-1: Het afgelopen jaar hebben we veel 1-op-1 gesprekken gevoerd met stakeholders om
onze naamsbekendheid te vergroten. We vonden het belangrijk om onze stakeholders kennis
te laten maken met onze stichting en het werk dat we doen. Ze spelen namelijk een belangrijke
rol in het bereiken van onze doelgroep.



Presentaties: In 2017 hebben we meerdere presentaties gegeven, Dat hebben we bijvoorbeeld
gedaan tijdens de Rouw- en Verliesdagen van het Nova college, op middelbare scholen en bij
serviceclubs.

Naast al deze externe communicatie is er uiteraard ook interne communicatie, met name met onze
vrijwilligers. We hebben in 2017 de Bretels Update in het leven geroepen die elke drie weken verschijnt.
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Afgelopen jaar hebben we een innovatiesubsidie ontvangen van de gemeente Haarlem. Deze subsidie
maakte het mogelijk om onder andere het symposium Rouw en Verlies te organiseren. Daarnaast zijn
we benoemd tot het goede doel van het JCI etikettendiner en de Wereldwijnen van de Rotary Lisse/
Bollenstreek. De fondsen die geworven waren in 2016 waren voor het overgrote deel toegekend voor 2
jaar waardoor we geen aanvullende fondsaanvragen hebben ingediend in 2017..
De 3 coördinatoren hebben gemiddeld 1 a 2 dagen per week per persoon voor de stichting gewerkt.
Dit hebben ze nagenoeg vrijwillig gedaan.
Op de laatste plaats hebben we in 2017 ook weer het Bretels Boules toernooi georganiseerd.
Bretels Boules toernooi 2017
Op zondag 10 september 2017 vond de tweede editie van het Bretels Boules toernooi plaats. Het was
wederom een heel geslaagde dag. Helaas hadden we minder mooi weer dan vorig jaar maar met een
stijging in het aantal deelnemers en een opbrengst van € 4.559,59 kijken we met een heel goed gevoel
terug!
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