
Een leven zonder je kindje, alsof er nooit meer 

een morgen zal zijn, nog voordat jouw kindje 

geboren was had je al zoveel toekomstdromen, hoe 

moet je nu “verder”? Jouw leven zal hierna 

nooit meer hetzelfde zijn. Hoewel iedereen hier 

op zijn eigen manier mee omgaat en wij niet 

kunnen zeggen wat de beste is, willen wij je wel 

graag helpen. Helpen door te laten zien wat er 

mogelijk is, nu er zoveel op je afkomt en hoe je 

zoveel mogelijk  tastbare herinneringen kunt 

creëren  met je kindje. Hiervoor willen we je 

een memorybox aanbieden. In deze � yer vind 

je hierover meer informatie. Je kunt aan de 

zorgverlener aangeven of en wanneer je de box 

wilt ontvangen en welke kleuren er mogelijk 

zijn.

Stichting Hanne

Onze memorybox bestaat uit:

Een informatieboekje:
waarin we je proberen op weg te helpen en 
handvaten geven om de tijd met je kindje zo 
goed mogelijk te besteden.

Een dagboekje:
Waarin je je gedachten kunt opschrijven. 
Waarin je herinneringen kunt opschrijven en 
later kunt teruglezen en waarmee je misschien 
wel wat orde kunt scheppen in alle chaos. 

Een dekentje:
Om je kindje in te wikkelen of mee toe te 
dekken. Je kunt het dekentje bij je kindje laten 
wanneer je afscheid neemt of mee naar huis 
nemen als tastbare herinnering aan je kindje. 

 2 knuffeltjes:
Zo kun je er één bij je kindje laten en één mee 
naar huis nemen.

 2 armbandjes:
Één voor een volwassene en één voor je kindje. 
Het kleinste armbandje is door aan de touwtjes 
te trekken makkelijk te verkleinen tot zo’n 2 
cm doorsnee. Wanneer je kindje te klein of te 
fragiel is voor het armbandje dan kun je het 
bv. ook bewaren voor een broertje of zusje 
van hem of haar. Of je kunt het bij hem of haar 
neerleggen in het bedje en later eventueel mee 
naar huis nemen. Wanneer je twijfelt of je je 
kindje een armbandje aan kunt doen dan kun je 
dit natuurlijk overleggen met de zorgverlener.

 Een waxinelichthouder:
Om een kaarsje te kunnen branden voor je 
kindje. Het kan fijn zijn om dit later nog vaker 
te doen ter nagedachtenis aan je kindje.

Wanneer zich in de memorybox artikelen bevinden 
die je liever niet wilt ontvangen of die je niet wilt 
gebruiken, dan kan je dit aan de zorgverlener 
aangeven. Zij zullen deze dan aan ons terugschenken.



Stichting Hanne
In oktober 2017 hebben wij Stichting Hanne 
opgericht ter nagedachtenis aan onze dochter 
Hanne, voor ouders die hun baby verliezen 
tijdens de zwangerschap, tijdens de geboorte 
of kort na de geboorte. 

Waarom stichting Hanne
Op 10 mei 2017 werd na ruim 41 weken 
zwangerschap onze mooie dochter Hanne 
geboren. Wij en onze hele familie hadden hier 
enorm naar uitgekeken. Tegelijk het meest 
bijzondere en verdrietige moment in ons 
leven, want onze dochter was prachtig maar 
stil. Ik had er heel erg behoefte aan om mijn 
gevoelens hierover op papier te zetten en de 
ervaringen van anderen in deze situatie te 
lezen. Alle informatie die ik vond heb ik als heel 
waardevol ervaren. Ook de herinneringen aan 
de korte tijd dat Hanne bij ons mocht zijn, zijn 
ons erg dierbaar. Met deze stichting hoop ik, in 
naam van ons meisje, andere ouders te helpen 
deze tijd met hun kindje zo goed mogelijk te 
kunnen benutten en daarmee haar korte leven 
in mijn buik ook voor anderen van waarde te 
laten zijn. 

Wanneer je mijn persoonlijke verhaal 
wilt lezen dan kan dit op:  

www.mijnmeisjehanne.wordpress.com

Voor wie zijn we er
Elke ouder die zijn of haar baby verliest krijgt 
met een onmenselijk gemis te maken. Of 
het nu plaatsvindt tijdens de zwangerschap, 
tijdens de geboorte of kort daarna. Alle 
toekomstdromen vallen ineens in duigen. 
Alle zekerheden vallen weg. Ineens moet je 
nadenken over allerlei zaken waar je hoofd 
nu helemaal niet naar staat. Op dit moment 
is het zo fijn als er hulp is, zodat je niet hoeft 
te zoeken naar informatie, zodat je er niet 
helemaal alleen voor staat. Aan die ouders wil 
Stichting Hanne hulp en informatie bieden.

Ons doel
Met Stichting Hanne willen wij hulp bieden aan 
ouders die hun baby verliezen. We doen dit 
d.m.v.:

  Een website waarop veel nuttige informatie 
te vinden is.

  Dit informatieboekje, wat ouders krijgen in 
de ziekenhuizen waar wij mee samenwerken.

  Tips en informatie die te vinden zijn op 
de website en in het boekje, over zaken 
waarover je als ouders ongewenst moet 
nadenken.

  Tips en informatie die kunnen helpen  
om keuzes weloverwogen te maken.  
Ouders moeten hierdoor minder lang  
naar informatie zoeken en zullen hierdoor 
minder kostbare tijd met hun kindje 
verliezen.

  Een memorybox die ouders, in de 
ziekenhuizen waar we mee samenwerken, 
kosteloos krijgen aangeboden. Met daarin 
spulletjes om ouders te helpen zoveel 
mogelijk tastbare herinneringen te creëren 
met hun baby.

Contact:
Op onze website en social media vind je 
nog meer informatie over de stichting, 
tips voor jou en je omgeving, links naar 
verschillende websites die jou kunnen 
helpen en het vlinderbos waarin je jouw 
kindje een plekje kunt geven.

Email: marlieke@stichtinghanne.nl
Website: www.stichtinghanne.nl


