
 
 

 

Jaarverslag  
boekjaar 1 januari 2018 – 31 december 2018 

 
1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Boeken van Betekenis, een stichting die werd 
opgericht om de uitgave van boeken van betekenis mogelijk te maken.  
 

2. Bestuur 
De organisatie van Stichting Boeken van Betekenis is ongewijzigd gebleven sinds de 
oprichting op 9 november 2016. Het bestuur bestaat uit de vijf volgende bestuursleden:  
Voorzitter: Kathy Beckers-Mansell 
Secretaris: Dorothé van Heck 
Penningmeester: Ton Beckers 
Algemeen lid: Tineke Reuser 
Algemeen lid: Ingrid Nijssen 
 

3. Doelstelling 
Stichting Boeken van Betekenis heeft tot doel door middel van boekprojecten bij te dragen aan 
preventieve en curatieve zorg in Nederland voor mensen die met ernstig verlies en rouw te 
maken hebben. Stichting Boeken van Betekenis tracht deze doelstelling te verwezenlijken door 
boekprojecten op te zetten, waarin naast het schrijven en uitgeven van boeken, ruimte is voor 
het vervaardigen van bijbehorende mediavormen, het organiseren van lezingen en symposia 
over de thema’s die in de boeken aan de orde komen, het doen van fondsaanvragen om 
boekprojecten mogelijk te maken, het schenken van boeken aan relevante instellingen en 
organisaties en zo mogelijk het aanbieden van financiële en niet-financiële steun aan mensen 
die therapeutische ondersteuning nodig hebben rondom ernstig verlies.  

 
4. Project Over het verlies van een baby 

In het kader van het project Over het verlies van een baby zijn er diverse activiteiten geweest 
die passen in het kader van de projectdoelen. Bij deze activiteiten zijn telkens een of twee 
boeken geschonken. Op 31 januari 2018 werd een uitzending van Radio Midvliet gewijd aan 
het boek en aan de docufilmpjes en werden auteur Kathy Beckers en filmmaker Jacques van 
Herten geïnterviewd gedurende de uitzending van een uur. Op 23 april 2018 vond er een 
lezing door de auteur plaats bij een verloskundigentraining over verlies rondom geboorte waar 
het boek ook is gebruikt als leerstof. Op 25 april 2018 vonden er twee lezingen door de auteur 
plaats bij een kraamzorgorganisatie, als bijscholing van kraamverzorgers. Op 9 mei 2018 
vond er een lezing door de auteur plaats bij Hospice Kromme Rijnstreek. Er is in het voorjaar 
van 2018 een projectondersteuner aangesteld: Leone van Riemsdijk. Leone heeft waardevol 
werk verricht rondom de verspreiding van het boek en aandacht voor het thema. Op 30 mei 
2018 heeft de auteur het boek en de docufilmpjes geïntroduceerd in het Universitair Medisch 



Centrum in Groningen, tijdens een overleg waarin er is gesproken over het organiseren van 
een symposium over het thema babyverlies (dit symposium is georganiseerd op 11 oktober 
2018). Op 22 juni 2018 was er een ontmoeting met de onderwijsmanager van de Verloskunde 
opleiding van Hogeschool Rotterdam met de auteur en de projectondersteuner, waarbij het 
boek en de docufilmpjes zijn geïntroduceerd. Aansluitend was er een uitreiking bij het Ronald 
Mac Donald Huis in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Op 25 september 2018 was 
er wederom een lezing door de auteur bij een verloskundigentraining over verlies rondom 
geboorte waar het boek ook is gebruikt als leerstof. Op 27 september 2018 heeft de auteur het 
boek en de docufilmpjes geïntroduceerd in het Universitair Medisch Centrum in Maastricht, 
tijdens een overleg waarin er is gesproken over het organiseren van een symposium over het 
thema babyverlies (hetgeen door organisatorische zaken van het UMCM is uitgesteld tot 
2020). Op 1 oktober 2018 was er wederom een lezing door de auteur bij een 
verloskundigentraining over verlies rondom geboorte waar het boek ook is gebruikt als 
leerstof. Op 11 oktober 2018 vond het middagsymposium plaats in het UMCG, waarbij de 
auteur een lezing heeft gehouden en bestuurslid Ingrid Nijssen aanwezig was. Op 15 oktober 
2018 vond er in Zeeuws-Vlaanderen bij de organisatie Zeeuws Verlies een thema-avond, 
gewijd aan het boek, waar de auteur een lezing heeft gehouden. Op 11 december 2018 vond er 
een lezing over het thema Babyverlies plaats door auteur en collega Annemieke Hillen bij het 
Geboortecentrum van het Haga ziekenhuis in Den Haag.  
 

5. Project Doorleefboek 
Het project Doorleefboek wordt geleid door Ellen Dreezens, de auteur van het Doorleefboek. 
Het boek is op 19 september 2018 gepresenteerd bij de Tilburg University. Het boek wordt 
geflankeerd door tal van onderdelen die het boek meer maken dan alleen een boek: een 
volledige website https://www.doorleefboek.nl/ met filmpjes, een reizende etalage, 
workshops.* Ellen is op een mooie manier bezig met het thema verlies en rouw bij kinderen 
en doet dat voortvarend en creatief.   
 
*Voortuitlopend op 2019: een lezing bij de Universiteit van Nederland: https://youtu.be/fYVF2-5Daws, een 
artikel in de Psychologie Magazine, en een interview bij Ik mis je op de televisie van 2 november 2019: 
https://www.npostart.nl/ik-mis-je/02-11-
2019/VPWON_1307884?utm_medium=refferal&utm_source=tvblik). 
 

6. Vooruitblik 
In 2019 is er in verband met persoonlijke omstandigheden een stagnatie geweest in de 
activiteiten rondom het project Over het verlies van een baby. Deze omstandigheden zijn er 
ook debet aan dat het jaarverslag 2018 van Stichting Boeken van Betekenis pas in november 
2019 is afgegeven. Desondanks is waar mogelijk het thema Verlies van een baby en het thema 
Verlies en rouw op de kaart gezet. Het project Het Doorleefboek is door Ellen Dreezens zeer 
voortvarend in 2019 voortgezet. Daarnaast is in 2019 onder de vleugels van Stichting Boeken 
van Betekenis door Ellen een volgend mooi project gestart: het Scheurblok Rouw. Vanaf 3 
december 2019 is het Scheurblok beschikbaar: https://www.livelovelose.nl/scheurblok/ 
Alles bij elkaar is 2019 alvast een betekenisvol nieuw jaar geworden voor Stichting Boeken 
van Betekenis.  
 

7. Conclusie  
Het jaar 2018 is voor Stichting Boeken van Betekenis een betekenisvol jaar geweest, waarin er 
veel is gebeurd rondom de twee projecten Over het verlies van een baby en Het Doorleefboek. 
De stichting gaat voort met werken aan het doel om door middel van boekprojecten bij te 
dragen aan preventieve en curatieve zorg in Nederland voor mensen die met ernstig verlies en 
rouw te maken hebben.  
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