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Op de website van Stichting in de Wolken  en de Stichting Achter de Regenboog  staan veel  

meer boeken en antwoorden op vragen over verlies bij  kinderen en jongeren.  

www.in-de-wolken.nl  

www.achterderegenboog.nl  

De meeste van deze boeken zijn via de bibliotheek te leen. 

Alle leeftijden: 

 Kinderen helpen bij verlies door Manu Keirse  2009 

 Waarom doet iemand dat? Kinderen en jongeren ondersteunen na zelfdoding in hun 

omgeving. Riet Fiddelaers-Jaspers, Marieke de Groot en Jos de Keijser 

 Met mijn ziel onder de arm. Riet Fiddelaers-Jaspers 20111 

 Kinderen in  spagaat, rouw na scheiding en overlijden. Leoniek van der  Maarel  2013 

 Tranenpotjes en geluksarmbanden, Karin Kuiper 2011  

 Kinderen helpen bij verlies /voor ouders. ZorgNa uitgeverij 2014 

 De Gids over Rouwende Kids, 80 praktische tips. Leoniek van der Maarel  2013 

 Als jongeren rouwen… 80 praktische tips. Annelyn de Boer 2013 

 De meest gestelde vragen over kinderen en de dood Riet Fiddelaers-Jasper/Renske 

Fiddelaers, 2e druk 2008 

Prenten- en voorleesboeken voor jonge kinderen  tot 4 jaar 

 Lieve Oma Pluis/Dick Bruna/Amsterdam: Mercis publishing 

 Doodgaan is geen feest./Over doodgaan, cremeren en rouwen Riet Fiddelaers 

Jaspers Heeze/ jet Willem Stichting In de Wolken, 2003. 

 Derk Das blijf altijd bij ons./Susan Varley/Rotterdam: Lemniscaat 1984 

 Kikker en het vogeltje/Max Veldhuis/Amsterdam, Leopold 1991  

 Dat is heel wat voor een kat./J.Viorst & Fleur van der Weel  1992 

 Dag Pappa in de Hemel, Utrecht De Bonte Bever 1998 

Boeken 4 – 12 jaar 

Lieve Opa ik mis je zo.  2 boekjes Humanistische uitvaartbegeleiding Zeeland 2015 

Bestellen via www.humanistischeuitvaart.nl/begraven/cremeren 

Zakboekje voor kinderen/stripverhaal/Riet Fiddelaers 

Zakboekje voor jongeren/stripverhaal/Riet Fiddelaers 

Rabarber/Ton Honig, roman over verlies en afscheid. 

Bedje in de wolken/Birgit Vandermeulen/I.Boter 2009/overlijden  baby in gezin 

Dood is niet gewoon./Martine Delfos. 2007/overlijden na ongeluk/pesten 

Toby waar ben je nu?Yvonne van Emmerik. 2006/verlies broer 

http://www.in-de-wolken.nl/
http://www.achterderegenboog.nl/


De ballonreis/Marinus van den Berg.2005/overlijden opa/oma 

Achtstegroepers huilen niet/Jacques Vriens.2012/overlijden klasgenoot 

Waar ben je nu, zie je me nog/Riet Fiddelaers-Jaspers.Verhalen, gedichten, teksten door en 

voor kinderen. 

Groter dan een droom/2014 Jef Aerts, J en Tornqvist/ontmoeting broer met zus in droom 

Schaduwbroer/ Beatrice . Masini 1999/contact broers na dood 

12 jaar en ouder 

Soms hoef je niks te zeggen. Kinderen over verdriet en troost 2002 

Mijn troostende ik/Riet Fiddelaers Jaspers 

Wie ben ik zonder jou/Riet Fiddelaers Jaspers 

Over leven en dood, /Marja Baseler.  2010  

Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk: als je vader of moeder is doodgegaan/Ineke 

van Essen 

Herinneringsboek/werkboek 

Merijntje Muis neemt Afscheid/kleurboekje voor  allerkleinsten/Ellen Heutink 

W-auw Afke Huitema/een voorlees en doeboek voor kinderen.  

Dag Lieve…. tot 9 jaar   Zorgna Uitgeverij. 

Ik zal je nooit vergeten. Mijn boek met herinneringen/ Riet Fiddelaers tot 12 jaar 

Ben je hier of ben je daar.  Mijn werk en herinneringsboek 12 – 23 jaar/Riet Fiddelaers 

Websites: 

www.zeeuwsverlies.nl   Facebook Zeeuws Verlies 

www.daglieve.nl / knutselen, plakken/muziek en ideeën voor kinderen. 

www.in-de-wolken.nl /zeer uitgebreide website voor alle leeftijden 

www.achterderegenboog.nl/informatie informatie lotgenotencontact kinderen en jongeren 

www.stichtingjongehelden.nl  voor kinderen en jongeren 

www.troostvoortranen.nl /jongeren multicultureel 

www.herinnerdingen.nl/  kinderen/jongeren kunnen beeldmonument bouwen 

www.kindenrouw.nl/voorlichtingsmateriaal  rouw en verliesverwerking kinderen 

www.rouw.nl/ verzamelsite met veel informatie 

http://www.zeeuwsverlies.nl/
http://www.daglieve.nl/
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http://www.achterderegenboog.nl/informatie
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