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Over het boek: 

Rouw bij jongeren en jongvolwassenen (12-25 jaar) is volgens Riet Fiddelaers een 

gezond proces, waarin jonge mensen kwetsbaar én enorm veerkrachtig zijn. Toch 

leven er veel vragen bij mensen in hun omgeving. 'Een rugzak vol verdriet' laat zien 

aan welke steun deze jongeren behoefte hebben om toch op te groeien tot gezonde 

volwassenen, gelukkig in hun relaties en hun beroep. In dit handboek vertellen 

jongeren zelf met herkenbare verhalen en voorbeelden wat ze nodig hebben. 

Over de auteur: 

Dr. Riet J.M. Fiddelaers-Jaspers (1953) is trainer, adviseur, opleider en 

rouwtherapeut. Ze werkte in het onderwijs, studeerde sociale pedagogiek en 

specialiseerde zich in coaching, therapeutische werk en traumabehandeling. Voor 

haar werk voor rouwende kinderen kreeg Riet in 1998 samen met Stichting 'Achter de 

Regenboog' de Gerrit Brussaardprijs. Ze schrijft met name rouwboeken gericht op 

kinderen en jongeren. Daarnaast publiceerde zij boeken in samenwerking met andere 

rouwdeskundigen. 

Inzien: 

https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=D26D7

24DF629C785E3081AFF2FE70E32  

Recensies/Extra: 

Wanneer jongeren en jongvolwassenen een dierbare verliezen door de dood, dan 

tonen zij kwetsbaarheid maar ook veerkracht. Van belang is de reactie en steun van 

de omgeving: familie, vrienden, school, collega's. In dit handboek worden handvatten 

gegeven om jongeren van ca. 12 tot 20 jaar te begeleiden bij verlies en rouw. Zowel 

praktisch als via achtergrondinformatie. De informatie wordt afgewisseld met 

persoonlijke teksten waarin de jongere zelf aangeeft waar behoefte aan is. De auteur 

is een specialist op het gebied van rouwverwerking bij kinderen en jongeren. Deze 

herziene en grondig aangepaste uitgave van "Mijn troostende ik'* (2004/2010) biedt 

veel bruikbare informatie om jongeren te begeleiden bij hun (vaak eerste) contact met 

de dood. Een literatuurlijst en adressenlijst complementeren dit degelijke onderzoek. 

Voor opvoeders van jongeren van ca. 12 t/m 20 jaar. 
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