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Over het boek: 
Toen Leonie haar kinderen verloor waren haar toekomstdromen in één keer weggevaagd. 
Ze was moeder, maar in stilte. Een afscheid in plaats van een kraamfeest. Ze kwam 
erachter dat rouwen meer behelsde dan afscheid nemen van haar baby. Ze moest op 
zoek naar de zin van het leven na het onmenselijke wat haar en haar man was overkomen. 
Ze moest leren weer te genieten, te dromen en zichzelf toe te staan gelukkig te zijn. Dit 
was niet makkelijk. Haar gevoelens vlogen alle kanten op. En ze kreeg er moeilijk grip op. 
Ze had ruzie met haar man omdat hij anders omging met het verlies dan zij. Had ruzie met 
haar omgeving omdat ze haar niet de steun en hulp boden die ze zocht. De ontreddering 
en wanhoop was groot. Hoe kon ze ooit weer gelukkig zijn? En mocht ze wel weer gelukkig 
worden? En zo ja, wanneer dan? Achter het verdriet ontdekte ze een kracht die haar hielp 
het verlies van haar kinderen te verweven in haar leven. Een kracht die haar in staat stelde 
het leven weer op te pakken en weer gelukkig te zijn. En dat gunt ze elke ouder. In dit boek 
deelt ze ervaringen en tips die jou en je naasten helpen bij het rouwproces zodat jullie het 
leven weer durven te omarmen. 
 
Over de auteur: 
Leonie Nuijen is rouwcoach (toegepast psycholoog & ervaringsdeskundige) voor hulp bij 
verlies en vragen rondom zingeving na het verlies van je baby. Auteur van Je bent je kindje 
verloren… Hoe nu verder? Trainer op het gebied van rouw. 
 
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien. 
 
Extra en recensies: 
In deze podcast hoor je Leonie Nuijen is gesprek gaan over haar werk als rouwcoach (bij 
verlies van een baby). 

 

 


