
Voorbeeld van rouwverwerking bij Jill, een leerling uit het vmbo basis, 14 
jaar oud. 

 
Jill: 

Ik ben mijn allerbeste vriendin een jaar geleden verloren. Ze was 13 jaar 
toen ze stierf aan een hartstilstand. We waren al 11 jaar vriendinnen. Ik 
mis haar heel erg en heb nog veel verdriet. Ze is nu 1 jaar dood; het zal 
nooit meer hetzelfde worden zonder haar. 

Een paar uur voor haar dood ben ik haar nog tegengekomen in de stad 
waar ik woon. Ze was daar samen met haar zus. Toen ik thuis kwam 
wilde ik naar haar toegaan om samen een ijsje te gaan eten. 

Haar moeder zei dat ze buiten was. Ik ben haar gaan zoeken. Toen ik 
haar gevonden had, hebben wij nog gepraat en heb ik haar gevraagd of 
ze meeging naar de ijscoman. Maar ze zei dat ze niet kon omdat ze met 
iemand had afgesproken. Daarna zei ze tegen mij dat ze morgen naar 
mij toe kwam. Ik zei dat dat goed was en ben toen weer naar huis 
gegaan. Ze heeft me nog uitgezwaaid. Vlak daarna is ze overleden. 
 

In die tijd ging het heel slecht met mij. Mijn mentor heeft toen aan de 
leraar gelukskunde menheer Wismans gevraagd om te kijken of via de 
module gelukskunde ik weer zou opknappen. 

Menheer Wismans is toen met mij gaan praten, wat ik heel fijn vond. Hij 
heeft mij het boekje Gelukskunde gegeven. Ik heb vele opdrachten uit dit 
boekje moeten maken, samen met mijn ouders.  

Dat heeft mij heel goed geholpen. Ik heb geleerd hoe ik van me af kan 
schrijven. Hoe ik met mijn gevoelens kan omgaan.  

Ik weet zeker dat Gelukskunde mij heel goed geholpen heeft. 

Het verlies van mijn vriendin kan ik niet ontkennen of ontlopen. Maar ik 
denk dat ik er goed aan gedaan heb om de eerste vier dagen naar het 
mortuarium  te gaan om haar hand vast te houden. Dit omdat de eerste 
dagen na iemands overlijden belangrijk zijn voor de rouwverwerking. 



Mijn leven zou overschaduwd worden door het verdriet van het verlies 
van mijn allerbeste vriendin. Daarbij zal ik de rest van mijn leven ook de 
leuke herinneringen, en dat zijn er vele, altijd blijven koesteren. 

Wat Gelukskunde betreft: 

Ik heb geleerd hier gemakkelijker over te praten, te schrijven. Ik hoop dat 
zo alle leuke herinneringen mij op een prettige, leuke en gelukkige 
manier door het leven laten gaan. Ik kan nu weer lachen, ik voel me 
goed en ben een stuk sterker geworden. 

Tenslotte: 

Mijn emoties, gedachten, gevoelens en tranen zijn wegen die mij door de 
harde waarheid banen 

 

LOVE YOU’FOREVER   Rahel. 

 

Door deze aanpak voelde ik me sterk genoeg om tijdens de jaardienst 
iets te mogen vertellen. 

 

Een paar dagen voor de jaardienst werd ik door de familie gevraagd of ik 
iets wilde zeggen in de kerk of een gedicht er voor te lezen. 

Ik heb dat gedaan. Ik heb het volgende gedicht op het altaar 
voorgelezen. Het ging heel goed en ben mijn mentor en menheer 
Wismans heel dankbaar. 

 

Het gedicht dat ik gemaakt heb: 

In mijn dromen 

 

In mijn dromen ben je hier bij mij, 

Maar als ik wakker word is dat weer voorbij. 



 

Elke dag hetzelfde, 

Elke dag die pijn, 

Elke dag wil ik gewoon nog even 

Bij je zijn. 

 

Ik mis je 

Ik mis je zo ontzettend erg 

Waarom heb je mij dit aangedaan 

En ben je zo plotseling heengegaan. 

 

Lieve Rahel, ik zal je nooit vergeten. X 

Love you forever 

 

Jill 

 

 


