Humanitas Rijnland

Steun bij Verlies van Humanitas Rijnland is er voor iedereen die een ingrijpend verlies heeft meegemaakt.
Ervaren vrijwilligers bieden een luisterend oor. Ook organiseren we ontmoetingsgroepen en een
nabestaandencafé.
Een luisterend oor
Het verlies van een naaste dierbare is een heel ingrijpende gebeurtenis. In het begin is er meestal wel steun van
de mensen in je omgeving. Maar na die eerste periode kunnen de stilte, de pijn en het gemis op je af komen.
Ook emoties kunnen zich met een ongewone intensiteit aan je opdringen. Juist dan is het goed iemand te
hebben met wie je kunt praten, die je begrijpt en die ook alle tijd en aandacht voor je heeft. Soms heb je
voldoende steun vanuit je eigen netwerk, soms is dat vangnet er niet of wil je ze niet belasten. Wij bieden
ervaren vrijwilligers, die vaak ook zelf een verlies hebben ervaren. We koppelen een vrijwilliger aan jou als een
maatje met een luisterend oor. Deze komt regelmatig bij je thuis, in je eigen vertrouwde omgeving totdat je
het gevoel hebt dat je zelf weer verder kunt.
Ontmoetingsgroepen en nabestaandencafé
We organiseren samen met Issoria Rouwondersteuning ontmoetingsgroepen waarbij je met lotgenoten onder
deskundige begeleiding verhalen en ervaringen deelt over je verlies. Een groep komt 8 keer bij elkaar. Er wordt
op verschillende manieren stil gestaan bij het verlies en de impact ervan op je dagelijks bestaan. Hoe kun je
met het gemis de draad van het leven weer oppakken?
Daarnaast is er om de zes weken op zondagmiddag een nabestaandencafé in het theehuis Veldheim op
begraafplaats Rhijnhof in Leiden. Hier is ruimte om aan de hand van een thema met elkaar in gesprek te raken
en herkenning en erkenning bij elkaar te vinden. Je kunt vrijblijvend binnenlopen.
Werkgebied
Wij bestrijken het gebied Rijnland, dat wil zeggen: Leiden en de omliggende gemeentes, de Duin- en
bollenstreek en Alphen a/d Rijn. Woonachtig in een ander gebied? Kijk of daar een andere afdeling van
Humanitas Steun bij Verlies actief is.
Humanitas biedt naast steun bij verlies ook ondersteuning bij onder andere opvoeding, opbouwen netwerk en
thuisadministratie.

Graag persoonlijk contact? De Uitvaart Informatie Hulplijn is 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch te
bereiken op ons gratis telefoonnummer 0800 – 4444 000. U kunt ons ook mailen via
info@uitvaartinformatiehulplijn.nl
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Humanitas Rijnland
Nabestaandencafé

https://www.humanitas.nl/afdeling/rijnland/activiteiten/humanitas-steun-bij-rouw-en-verlies/
http://www.nabestaandencafeleiden.nl
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