
 

Geschiedenis 

 

Opgericht in 2000 als Bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars.  

In 2008 vond vernieuwing plaats en ging de dienst verder als 

 Ondersteuning bij Partnerverlies.  

Vanaf 2014  gaat de dienst zelfstandig verder als 

Steun bij Verlies 

Mocht U nog inhoudelijke vragen hebben na het lezen van de folder,  

dan kunt U via het meldpunt contact opnemen  

met onze coördinator.  

Tel 0344 – 611 566 

 

 Steun bij Verlies 

Wat doen wij voor U? 

Het overlijden van een partner is een aangrijpende gebeurtenis. 
Voor de nabestaande breekt een moeilijke periode aan. Juist nu 
heeft deze veel behoefte aan steun. Steun die meestal van familie 
of naaste omgeving komt. Na verloop van tijd echter kan deze 
extra aandacht afnemen.  

Ook kan het zijn dat de nabestaande het gevoel krijgt dat de 
omgeving de situatie niet goed kan invoelen. 

Steun bij Verlies kan U juist dan ondersteunen in het rouwproces. 

Wat houdt dit in? 

Deze ondersteuning wordt geboden door een vrijwilliger die op 
afspraak op bezoek komt en met U praat over het verlies en wat U 
als gevolg daarvan doormaakt. 

Wie zijn deze vrijwilligers? 

De vrijwilligers hebben zelf een partner verloren of hebben andere 

rouwervaring. Zij weten uit eigen ondervinding wat het is om een 
zwaar verlies te lijden. 

Hoe werkt het? 

Wanneer U aangeeft dat U belangstelling heeft voor een bezoek, 
maakt de coördinator een afspraak met U voor een eerste 
kennismaking. Na dit gesprek kunt U aangeven of U verdere 
gesprekken wilt. Zo ja, dan vraagt de coördinator aan één van de 
vrijwilligers/sters contact met U op te nemen. En dit contact blijft 
met U, zolang U aangeeft daar behoefte aan te hebben. Hier zijn 
voor U geen kosten aan verbonden. Uiteraard blijft de inhoud van 
deze gesprekken tussen U en de vrijwilligster/er.   



Steun bij Verlies 

 

 

Contact : 

Als U gebruik wilt maken van de bezoekdienst 

Dan kunt U een afspraak maken via 

Matchpoint 

 Mozaïek welzijnsdiensten 

Telefoon 0344-611 566 

 

 

Ondersteund door: 

Stichting Oud Burger Mannen en Vrouwenhuis. 

Smit Technisch Plastic Spuitgietwerk                        

 

  Steun bij Verlies 

 

 

 

Bezoekdienst  voor mensen 

die een levenspartner 

verloren hebben. 

 


