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DIT IS NEL
Als je een kind verliest staat je leven compleet op de kop. Er is pijn, verdriet, 
gemis maar er is ook heel veel liefde. Die onvoorwaardelijke liefde is voor 
altijd en vanuit díe liefde wordt NEL magazine gemaakt. Voor, door en met 
ouders. NEL is het luisterend oor tijdens moeilijke momenten, de schouder 
waarop je kunt huilen als het even teveel wordt en het lichtpuntje dat je 
weer hoop geeft. NEL de vriendin waarmee je vol trots over je overleden 
kind kunt praten, die je advies geeft en weer laat lachen. Maar bovenal is 
NEL de familie waarin je jezelf herkent en die er altijd voor je zal zijn. 

Maartje heeft haar achtergrond in de media, ze is (hoofd)redacteur geweest bij 
verschillende publiekstijdschriften. Hierna is ze zich meer gaan toeleggen op 
branded content en content marketing. Na het overlijden van haar zoon Benja in 
2018 gooide ze haar hele leven om. Ze zegde haar baan op, haar relatie ging over 
en ze verkocht haar huis. Ze startte NEL Magazine – produceerde Het Gouden 
Rouwboek deel 1 ( deel 2 is in de maak), en lanceerde Open to Change – waarin ze 
ouders van een overleden kind en iedereen die iemand mist een ander perspec-
tief op de dood wil geven. Dat doet ze door zoom sessies, workshops, podcasts/
vidoe’s en met haar boek Benja’s present.  

Echte verhalen schrijven, dát is wat Eline het allerliefste doet. Inmiddels al bijna 
tien jaar voor verschillende vrouwentijdschriften als VROUW, Libelle, Vriendin 
en Flair. Na het overlijden van haar zoon Louie in 2021 kwam ze in contact met 
Maartje en haar NEL magazine. Ze is dankbaar dat ze zich inmiddels mede- 
uitgever mag noemen van dit prachtige magazine, dat ze verhalen mag schrijven 
die haar aan het hart gaan en op die manier een klein steentje mag bijdragen om 
het verlies van een kind een klein stukje lichter te maken. 

Samen zijn we NEL
Maartje Lute (41) moeder van Boaz (8) en Benja *.

Eline Roerdink (30) moeder van Louie *



REACTIES



If you know someone who has lost 
a child and you’re afraid to mention 
them because you think you might 
make them sad by reminding them 
that they died. They didn’t forget 
they died. You’re not reminding 
them. What you’re reminding them 
of, is that you remember they lived. 

And that is a great, great gift.

A GREAT GIFT

M E N S E N

- Elizabeth Edwards
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INSPIREREN
Hoe ga je door na het overlijden van een kind?  
Hoe geef je het verdriet, maar ook de liefde en  
geluk een plek? NEL reikt je een liefdevolle hand.

VERBINDEN
Soms wil je praten, maar soms wil je ook even niets 
hoeven uitleggen. In lotgenoten vind je herkenning, 
begrip, houvast en troost.

OPENHEID
Ouders weten hoe ze zich voelen, maar weet de 
omgeving dat ook? Wat zeg je wel, wat niet en hoe 
kun je helpen? NEL is er ook voor de omgeving die 
ouders zo graag willen helpen.

ERVARINGEN
Elk kind is anders, elke ouder is anders, elk verhaal  
is anders. Maar veel ervaringen zijn ook hetzelfde.  
NEL magazine brengt echte verhalen. 



DOELGROEP

*Blijkt uit cijfers van Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

In de afgelopen 25 jaar zijn er 88.500 * kinderen overleden in Nederland. Tel daar per 
kind acht naasten - vader, moeder, opa’s, oma’s, broer of zus - bij op en je komt op zo’n 
708.000 mensen die er dagelijks mee bezig zijn. Wat het overlijden van een kind is iet iets 
dat je vergeet. Vanaf 22 weken (zwangerschap) worden er per jaar ruim 1700 baby’s stil 
geboren in Nederland. Ook dit heeft énorme impact op de ouders en hun familie.

Daar komen ook nog 30.000 zwangerschapsafbrekingen per jaar bij. Die gewenst,  
ongewenst en op verschillende ‘termijnen’ tijdens de zwangerschap plaatsvinden.

Als er iets is wat al deze mensen met elkaar gemeen hebben, is dat ze niets liever 
willen dan hun kind, kleinkind, broertje, zusje, neefje of nichtje in leven houden. 
Zijn of haar naam noemen, herinneringen ophalen, de liefde en trots delen. 

Hun kind is misschien niet meer hier op aarde, maar zal voor deze nabestaanden áltijd 
een onderdeel blijven van hun leven. Verdrietig genoeg wordt deze groep elk jaar alleen 

maar groter, want elk jaar komen er zo’n 2000 * overleden kinderen bij. 

De dood van een kind leeft en stopt niet. Helaas kunnen we dat niet veranderen, maar  
we kunnen er wel zijn voor ouders en naasten die ermee te maken krijgen. Ze troosten,  

met elkaar verbinden, helpen en adviseren. Het lichtje zijn in de duisternis. 

Dát is wat we doen met NEL en wat we hopen nog heel lang te mogen doen. 
Samen. Daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken!



BEREIK

PRINT

6 
edities

DISTRIBUTIEKANALEN

via NELmagazine.nl en andere webshops zoals Liefs van Lauren.  
Ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken, rouwtherapeuten. 

SOCIAL MEDIA

Besloten facebookgroep: 1800 ouders
Instagram: 1000 ouders

OPLAGE

8000 
exemplaren

OMVANG

132 
pagina’s 

WEBSITEBEZOEK PER MAAND

Unieke bezoekers 6.000+
Pageviews 10.000+ 

I N S P I R A T I EE R VA R I N G E N

TEKST: ELINE ROERDINK | BEELD: CORINE SMIT EN TESS EVENBOER

‘Ik begrijp nog steeds niet 
waarom ze van ons is afgepakt’

CAROLINE VERLOOR HAAR 
3 MAANDEN OUDE DOCHTER
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I N S P I R A T I EE R VA R I N G E N

CAROLINE VERLOOR HAAR 
3 MAANDEN OUDE DOCHTER

Met een prachtige zoon en dochter was het gezin van Caroline 
compleet. Ze genoot intens van haar kroost en haar geluk kon niet 
op. Tot die bewuste avond in december 2020. Haar drie maanden 
oude dochter was al de hele dag niet lekker in orde, benauwd en wat 
slapjes, maar toch maakt de Volendamse zich niet meteen ernstige 
zorgen. Pas ‘s avonds als Jan zijn dochter steeds verder weg voelt 
zakken, breekt de chaos uit. Binnen no time staat het huis vol met 
politie, ambulance-medewerkers en artsen. Het meisje wordt gere-
animeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar overlijdt 
ze al snel in het bijzijn van haar ouders. Caroline en Jan zijn in shock 
en snappen niet hoe het heeft kunnen gebeuren. Op het antwoord 
hoeven ze niet lang te wachten. Tijdens een scan ontdekken artsen 
een scheur in haar middenrif. Een aangeboren afwijking die jaarlijks  
1 op de 5000 baby’s treft. 

Wat gebeurde er met jou toen je hoorde waaraan 
Donna was overleden?
‘Ik was een soort van opgelucht. Al is dat het totaal verkeerde woord. 
Tot het moment van de scan was ik bang dat ik iets verkeerd had 
gedaan. We hadden haar de avond voor haar overlijden pruimensap 
gegeven, omdat ze last had van haar darmpjes. Was dat de oorzaak 
geweest? Of was er iets niet goed met mijn borstvoeding? Er spookt 
op zo’n moment van alles door je hoofd. Toen we in het ziekenhuis 
op de beelden zagen dat alle organen in haar kleine lijfje waren ver-
schoven door het scheurtje in haar middenrif en ook haar hart niet 

meer op de plek zat, wisten we meteen dat ze geen schijn van kans 
had gehad. Er was niets wat wij fout hadden gedaan.’

Kon je haar doodsoorzaak daardoor 
ook meer loslaten?
‘Niet echt. We konden niet weten dat er iets met haar aan de hand 
was. Er was na haar geboorte ook geen reden voor een extra check, 
maar tóch als ik dan verhalen hoor van mensen die zelf ook een scheur
in het middenrif hebben gehad en het door een operatie hebben over -
leefd, denk ik: dat had Donna kunnen zijn. Pas nog vertelde een moe-
der dat haar 5-jarige zoontje er mee is geboren. Dan loop ik weg.  
Dat soort verhalen wíl en kan ik niet horen.’

Wat gebeurt er dan?
‘Dan bekruipt mij een naar en verdrietig gevoel. Dan denk ik: waarom 
hebben al die mensen het wel overleefd en is Donna dood? Dat is een 
vraag die mij nog elke dag bezighoudt. Ik ben net nog bij haar grafje 
geweest en iedere keer weer hoor ik mezelf hetzelfde zeggen: waar 
ben je nou en waarom ben je weg? Ik begrijp gewoon niet waarom ze 
van ons is afgepakt. Haar graf is op dat soort momenten een fijne 
plek. Daar kan ik gewoon even keihard janken als ik het moeilijk heb. 
Het is vlakbij ons huis en ik loop er vaak even naartoe. Dan maak ik 
het netjes, leg ik er bloemen neer en praat ik even met Donna. Er 
hangt daar zo’n rust. Vaak als ik weer naar huis ga, voel ik mij veel 
kalmer.’

Haar leven zal nooit meer hetzelfde zijn na het overlijden van haar drie maanden oude dochter 
Donna. Toch probeert Caroline Mol (31) samen met haar partner Jan Dulles (47), zoontje James 
(3) en dochter Lina (9 maanden) weer kleine stappen te zetten. ‘Gelukkig ben ik niet, maar het 
leven lacht mij door mijn twee kinderen wel weer toe.’
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‘Ik had de liefde die ik voor 
hem voel niet willen missen’

De
bb
ie
Tro

mmelen, moeder van
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ZIJ ADVERTEREN AL IN NEL

KAREN EN HARM VAN MEMORIES TO KEEP

Mooi aantal klanten opgeleverd  
Wij zijn heel positief over het adverteren  
in NEL Magazine en Nel Magazine 
online. Het heeft ons meer naams
bekendheid en een mooi aantal 
klanten opgeleverd. En vooral heel 
fijn is dat de samenwerking altijd 
heel prettig verloopt. Wij zullen hier 
zeker in blijven adverteren.

HISKE KUILMAN
EIGENAAR VAN HUGO MAGAZINE EN DE BABYVERLIES ACADEMIE

Je bereikt de juiste doelgroep  
Voor mij is adverteren in NEL Magazine heel waardevol, omdat het om 
een hele specifieke doelgroep gaat. Het is een klein wereldje, maar als 
je daar niet in zit, is het lastig om de juiste mensen te bereiken. Hugo 
Magazine richt zich zelfs op een nog kleiner publiek hierbinnen. We hebben  
nooit het gevoel van concurrentie gehad, maar juist het idee dat we elkaar 
kunnen versterken en samen zoveel meer kunnen bereiken.

WILLEMIEN HOLSAPPEL – LIEFS VAN LAUREN

Advertenties behouden hun waarde   
De waarde van een advertentie bij NEL behoudt zijn waarde 
doordat de magazines blijvend waardevol zijn. Er zit geen tijdlimiet op, ze blijven actueel. Het is altijd lastig om precies te 
zeggen wat de conversie van een advertentie is maar bij NEL durf ik wel zeker te zeggen dat als je in NEL 1,2 of 3 hebt 
geadverteerd dat nog even waardevol is als bij NEL 6. Binnen de webshop merken we dat mensen diverse nummers kopen 
en niet alleen de oudste of nieuwste maar juist ook een bepaald nummer met een thema erin of aansprekende artikelen. Wij 
zouden het daarom zeker aanraden als je werkzaam bent op het gebied van rouw om te adverteren, in het blad en ook online 
het is blijvend waardevol.



MOGELIJKHEDEN 

‘Ik wil geen geld verdienen aan de dood van een kind’, is een argument 
die we een aantal keer voorbij hebben zien komen. We snappen het 
gevoel, maar kunnen het als ouders van een overleden kind meteen 
ontkrachten. Als je kind overlijdt ben je op zoek naar mensen die je  
kunnen helpen, producten die het verdriet verzachten of items speciaal 
voor je overleden kind. Je hebt behoefte aan ontspanning, er even  
tussenuit gaan en goed voor jezelf zorgen. Dat is ook waarom we zorg-
vuldig kijken naar de partners waarmee we samenwerken. We willen het 
product of de dienst op zo’n manier vormgeven dat ouders voelen dat 
deze partners er voor ze zijn als ze dat nodig hebben. Verhalend, warm 
en liefdevol. En ook als de product of dienst ze niet aanspreekt, dan nog 
ben je als partner van waarde. Wat jij doet is het mogelijk maken dat 
ouders van overleden kinderen NEL magazine kunnen lezen en alleen 
daarmee help je ze al zó enorm. 



Prijzen zijn exclusief btw
.

PAKKETTEN

3 PAGINA’S BRANDED CONTENT
gemaakt door ons

1 PAGINA ADVERTENTIE 
aangeleverd 

DOORPLAATSING OP WEBSITE 
VAN NEL MAGAZINE

SOCIAL MEDIA EXPOSURE 
(Facebook + Instagram)

ONLINE BANNER

Goud

€1495,-

ÉÉN PAGINA BRANDED CONTENT 
gemaakt door ons

SOCIAL MEDIA EXPOSURE 
(Facebook + Instagram)

Brons

€750,-

SPREAD BRANDED CONTENT 
gemaakt door ons

1 PAGINA ADVERTENTIE 
aangeleverd 

DOORPLAATSING OP WEBSITE 
VAN NEL MAGAZINE

SOCIAL MEDIA EXPOSURE 
(Facebook + Instagram)

Zilver

€999,-
excl. btwexcl. btwexcl. btw



BRANDED
CONTENT

HUMAN DESIGN MEDITATION MOMENTS

DIVERSE BENJA’S PRESENT

LUTHOGRAFIE

MERCEDES SHARROCKS

Boodschappen van kinderen 
uit de spirituele wereld
Kinderen uit de spirituele wereld sturen 
boodschappen en tekens. Ze helpen jou om 
anders naar het leven te kijken en leren je hoe 
het is voor kinderen in de spirituele wereld. 

www.mercedessharrocks.nl

HISKE KUILMAN

Hugo Magazine
Wil je wel je graag iets lezen, maar passen alle 
babybladen totaal niet bij waar jij staat, omdat 
je baby is overleden? Dan is Hugo Magazine 
er voor jou!

www.babyverlies.nl/shop

T I P  VA N  N E L

MERCEDES SHARROCKS

Tekens uit het universum
Intuïtief coach en spiritueel medium 
Mercedes legt uit hoe je boodschappen uit 
het universum kunt ontvangen en begrijpen. 
Inclusief verhalen van overleden kinderen.

www.mercedessharrocks.nl

€ 21,99 

€ 6,50 

€ 21,99 

Scan de QR-code 
en beluister de 

bijbehorende podcast.

PODCAST
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I N S P I R A T I E

Wat is een huisaltaar?
Dat is een plek in huis met tastbare herinneringen aan jouw 
dierbare(n), waar je letterlijk en figuurlijk bij kunt stilstaan. Eventueel 
aangevuld met symbolische en energetische items. Denk hierbij 
aan foto’s, edelstenen, droogbloemen en een kunstwerk waarin 
as is verwerkt. Het is een middelpunt voor persoonlijke spullen 
en herinneringen. Het kan één (klein) plekje in huis zijn zoals een 
schapje, een deel van een kast, maar ook een wand of een hele 
kamer. Het is afhankelijk van wat bij je past.

Wat is het verschil tussen een ‘altaar’ 
en een plek met foto’s, urn en beeldjes? 
Een met zorg ingericht altaar kan een ware krachtplek worden die je 
helpt te ontladen én op te laden. Een altaar kan gebruikt worden als 
bron van energie. Je kunt er een moment bij stilstaan of mediteren. 
Je doet dan in wezen een beroep op je onderbewustzijn. Je komt 
hierdoor makkelijker in contact met je emoties, verlangens, intenties 
en dromen. 

Het werkt verzachtend en ondersteunend in een rouwproces 
- helingsproces. Ook is het een fijne manier om te eren en te 
herdenken en zo de herinneringen levend te houden. Het geeft 
betekenis aan de relatie met de overledene(n), de liefde die altijd 
blijft bestaan, en geeft het verdriet bestaansrecht. De dood - de 
persoon/personen die er fysiek niet meer is/zijn - worden op deze 
manier betrokken bij het leven, zij staan in verbinding. 
  
Romy kan je helpen bij het maken van een huisaltaar onder andere 
via een ‘refresh your home online’, zoals in mijn voorbeeld hierna. 
Maar ze geeft hier alvast tips zodat je zelf aan de slag kunt.

‘De dood, de persoon 
die er fysiek niet meer 
is, wordt op deze 
manier betrokken bij 
het leven’

‘Vaak heb je 90% al in huis, 
de waarde zit in de spullen 
die er al zijn, die je terug 
doen denken aan je dierbare. 
De kunst is om het vorm te 
geven, te groeperen en te 
durven kiezen’

Maak je doel of je intentie zo helder en concreet mogelijk 
Waarom wil je een huisaltaar maken en waar moet het aan 
voldoen? Wat wil je eruit halen? Alleen met een heldere en 
concrete intentie kun je jouw unieke huisaltaar creëren. 

Onthoud: Een altaar is, net als jijzelf, altijd in beweging 

Laat het idee los dat het ‘af’ moet zijn of dat het altijd 
hetzelfde moet blijven. Het is oké om het altaar na verloop 
van tijd te veranderen. Verandering geeft energie. Het is 
goed bij jezelf te blijven checken of het altaar past bij waar je 
op dat moment staat in het leven. 

Ga voor spullen die een verhaal vertellen, waar jij blij van 
wordt en waar je dankbaar voor bent

Zoek uit welke spullen voor jou waardevol zijn en ga voor 
de spullen op je huisaltaar die de relatie en de liefde 
symboliseren. Dit zorgt ervoor dat de levensenergie stijgt en 
kracht van het huisaltaar toeneemt. Als je er langsloopt, een 
moment bij stilstaat of bij mediteert, kun je contact maken 
met het verhaal en het gevoel dat erbij hoort. Dit biedt 
troost, steun, kracht en energie.

Ruim de rest van je huis op

Rommel in huis en rond het huisaltaar zorgt voor een extra 
dosis prikkels en leidt af (het kan de kracht of levensenergie 
belemmeren). Dit zorgt ervoor dat het doel of de intentie 
achter het huisaltaar niet  (geheel) gerealiseerd kan worden. 
Met rommel om je heen, die je herinneren aan alles wat je 
nog moet doen, wordt het moeilijk te ontspannen of contact 
te maken met je dierbare(n).

Maak je huis energetisch schoon

Niet alleen bergen afwas en stof zorgen voor onrust of 
verstoorde energie in huis. Naast stofzuigen en dweilen kun 
je je huis ook energetisch reinigen. Dit is zeker zo belangrijk 
om de energie in huis en in jezelf weer te laten stromen. 
Je kunt dit doen met salie en palo santo, maar er zijn 
verschillende manieren om dit te doen.

Blijf bij jezelf en volg je gevoel

Laat je niet afleiden door het grote aanbod aan accessoires. 
Je hebt een intentie en een doel voor ogen, maak keuzes die 
bij het plan passen. Vaak heb je 90% al in huis, de waarde zit 
in de spullen die er al zijn, die je terug doen denken aan je 
dierbare(n). De kunst is om het vorm te geven, te groeperen 
en te durven kiezen. Less is more. Onthoud: er is geen goed 
of fout, volg je gevoel, dát is juist.

TIPS: Creëer zelf een huisaltaar
1

2

3

4

5

6

I N S P I R A T I E

  

T I P  VA N  N E L

LUTOGRAFIE  
ONLINE ROUWPROGRAMMA

‘Betrek je overleden kind bij je leven’ 

Lutografie begeleidt je langs de verschillende thema’s van rouw. 
Ieder thema bestaat uit een aantal oefeningen. Je kunt bij het eerste 
thema beginnen, of het thema kiezen dat op dat moment bij jou past. 
Dit is afhankelijk van waar jij aandacht aan wilt geven.

Elk thema geeft toegang tot
• Een rouwverwerkingsoefening
• Een meditatie
• Een tip voor een film of interessant interview over rouw
• Een artikel over rouw

Daarnaast krijg je toegang tot: 
• Lotgenotencontact via de besloten Lutografie Facebookpagina
• Een boekenlijst met vele boeken over rouw
• Online technische ondersteuning per mail of app 

Er zijn twee vormen voor ouders die een kind hebben verloren.

‘Je kind is niet weg, 
je hoeft je kind niet 
los te laten, je kind 

mag een plek houden 
in jouw leven’

Lutografie na kindverlies
Lutografie na miskraam /stilgeboorte

www.lutografie.nl 

Leoniek van der Maarel
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Ervaar de 
kracht van 
meditatie 
tijdens rouw 
en verdriet

MEDITATIE MAGIE

T I P  VA N  N E L

Waar de één zweert bij meditatie, krijgt de ander er eerder een 
zweverig gevoel bij. Beelden van monniken in oranje gewaden 
of geitenwollensokken-types duiken op. Niets is minder waar! 
Mediteren kan ook gewoon thuis in je joggingbroek op de bank  
of in het zonnetje in de tuin. Het is voor mannen, vrouwen, 
kinderen… eigenlijk voor iedereen.
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I N S P I R A T I ET I P  VA N  N E L

Meditation Moments
Wil je starten met mediteren, maar heb je géén idee waar je moet beginnen? Dan is 
Meditation Moments een handig hulpmiddel. Deze app is gevuld met meditaties voor 
elk moment van de dag. Van een kickstart in de ochtend, een relaxte break tot aan een 
ontspannen slaapmeditatie. De lengtes variëren van drie minuten tot aan een uur. Extra 
fijn is dat je tijdens alle meditaties begeleidt wordt door een stem, waardoor je alleen maar 
hoeft te gaan zitten, je ogen te sluiten en te luisteren. Daarnaast vind je in de app ook nog 
een muzieksectie, verschillende luisterboeken van Michael Pilarczyk en programma’s over 
bijvoorbeeld je ademhaling, affirmaties en je mindset. Plus een beginnerscursus mediteren 
van ongeveer half uur waarin wordt uitgelegd wat mediteren is, wat je kunt verwachten en 
extra tips om effectief te mediteren. 

Mediteren is simpelweg niets meer dan een praktische tool om 
volledig in het nu te zijn. Het brengt je drukke geest tot rust 
waardoor je in een andere staat van bewustzijn komt. Deze staat 
van bewustzijn geeft je een gevoel van rust, stilte en liefde. Alleen 
hoe bereik je deze ontspannen staat van zijn?

De kunst van het ademhalen 
Vaak wordt gedacht dat mediteren heel ingewikkeld is. Dat je een 
duur meditatiekussen nodig hebt, je je in een bepaalde positie moet 
wringen omhult met kaarsen en wierook. Maar dat hoeft helemaal 
niet. Mediteren kan ook tijdens een boswandeling, in bed, op de bank 
en zelfs tijdens het dansen. Er zijn verschillende manieren bijvoorbeeld
op basis van geluid, mantra’s, stilte of ademhaling. 

We ademen de hele dag in en uit zonder dat we daar bewust bij 
stilstaan. Het gaat vanzelf. Bij een meditatie op basis van ademhaling 
ligt de focus op je adem. Je ademt rustig in en uit. Voelt hoe de lucht bij 
elke inademing je neus binnenstroomt en bij elke uitademing je lichaam 
weer verlaat. Heb je nooit eerder gemediteerd en vind je dit lastig? Doe 
dan een geleide meditatie waarbij je wordt geleid door een stem.

Meditatie tijdens rouw
In een periode van rouw kan meditatie ook helpen om iets meer rust 
te ervaren. Vaak breng je - ongemerkt - veel tijd door in je hoofd. 
Denk aan die nare film die zich steeds opnieuw afspeelt, momenten 
die door je hoofd blijven dwalen en gedachten die je niet kunt stop-
pen. Een meditatie, waarbij de focus ligt op je lichaam, zorgt ervoor 
dat je even uit je hoofd verdwijnt. Dat je contact maakt met je lijf en 
in het hier en nu bent. 

Daarnaast zijn er ook meditaties die ervoor zorgen dat je emoties 
meer tot rust komen, die je leren ademen door de pijn en het verdriet 
heen, ervoor zorgen dat de scherpe randjes iets minder scherp wor-
den en je dichtbij je gevoel brengen. Maar er zijn ook meditaties die 
je kunnen helpen om weer kleine lichtpuntjes in je leven te ervaren. 
Om mooie herinneringen te koesteren, dankbaarheid te voelen en 
de liefde te laten stromen

. 

Stilte in jezelf
Soms kan het spannend zijn om tijdens zo’n moeilijke periode de 
stilte in jezelf op te zoeken, omdat je daar ook geconfronteerd wordt 
met al je emoties. Emoties die je niet altijd wilt voelen. Maar de enige 
manier om deze emoties los te kunnen laten, is door ze eerst te 
omarmen. Voel ze, geef ze de ruimte, laat ze er zijn. Je zult merken 
dat ze dan sneller naar de achtergrond verdwijnen, dan wanneer je 
ze probeert te onderdrukken. 

Dwalen je gedachten af tijdens een meditatie? Geen paniek! Een groot 
misverstand is dat je tijdens een meditatie nergens aan mag denken. 
Gedachten zijn er en mogen er zijn. Alleen tijdens een meditatie doe 
je niets met die gedachten. Je merkt de gedachten op en laat ze 
vervolgens weer gaan door je opnieuw te focussen op je ademhaling. 
In het begin is dat misschien lastig, maar hoe vaker je het doet, hoe 
meer rust je zult ervaren. 

Tijd voor jezelf
Hoe vaker je mediteert, hoe groter het effect. Mediteer je iedere 
dag een paar minuten? Dan kun je na een paar dagen al positieve 
effecten ervaren. Wanneer je mediteert is helemaal aan jezelf. De 
een vindt het fijn om de dag positief te starten met een meditatie, 
de ander valt er mee in slaap en weer een ander gebruikt het midden 
op de dag om even een momentje rust te creëren. Het belangrijkste is 
dat het werkt voor jou. 

Leg de lat ook niet meteen te hoog. Start bijvoorbeeld met iedere 
dag een paar minuten en wees niet te streng voor jezelf. Je kunt 
weinig fout doen tijdens het mediteren. Misschien ben je in het begin 
vaak afgeleid, kom je niet echt tot rust of lukt het niet iedere dag. 
Dat is niet erg. Het gaat erom dat je tijd vrijmaakt voor jezelf. Iedere 
keer dat jij besluit om even te mediteren gun je jezelf een rustmo-
mentje. Dat is al zoveel waard!

‘Meditatie kan helpen om weer 
kleine lichtpuntjes te ervaren in je leven’
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Benja’s 
    present

HOE IK 
(GEK GENOEG) 
GELUKKIGER WERD 
NA HET OVERLIJDEN 
VAN MIJN KIND

maartje lute

I N S P I R A T I E 

‘Ik schreef een boek 
zonder dat ik het wist’

BENJA’S 
PRESENT

22

N
E
L 
M
A
G
A
Z
IN
E

22

N
E
L 
M
A
G
A
Z
IN
E

NEL Magazine 5 - binnenzijde_LC.indd   22NEL Magazine 5 - binnenzijde_LC.indd   22 04-07-2022   12:2604-07-2022   12:26

I N S P I R A T I E

Het begon op 14 oktober 2017. Wij hadden de 20 wekenecho van Benja. 
We, of in ieder geval ik, ging er vooral heen om te horen of het een 
jongen of een meisje zou worden. Dat we ook een totale check-up 
zouden krijgen van alle orgaantjes enzo, dat wist ik natuurlijk wel, 
maar ik ging ervan uit dat dat helemaal goed zou zijn. Ik was gezond, 
ik voelde me goed, mijn andere zoon was gezond, wat kon er mis gaan?

Blijkbaar alles, weet ik nu. 

Na bijna anderhalf uur in de behandelkamer te zijn geweest, waar 
we te horen kregen dat er ‘iets’ te zien was wat niet klopte en waar-
na we werden doorverwezen naar het AMC voor verder onderzoek, 
liepen we totaal gedesillusioneerd naar buiten. 

Vele weken en zelfs maanden van onderzoeken, testen, echo’s 
behandelingen en veel angst - en soms gelukkig ook hoop - volgden. 
Er waren heel veel lieve mensen die enorm met ons meeleefden. Zij 
wensten ons succes voor elk onderzoek en vroegen hoe het ging na 
elk onderzoek. Ze stuurden ons kaartjes, soms cadeautjes, en veel 
appjes met hartjes. Omdat het bijna onmogelijk werd om al die mensen 
via de app persoonlijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen 
besloot ik een blog bij te gaan houden. 

Benja werd geboren op 31 januari 2018. In eerste instantie leek het 
goed te gaan, maar na een week op de baby intensive care (NICU) 
, waarna ik dacht dat we hem mee naar huis mochten nemen, bleek 
dat al het vocht terug was gekomen en hij nog minstens drie weken 
daar moest blijven. Het werden twee maanden en uiteindelijk stierf 
hij daar in onze armen op eerste paasdag 2018 aan de gevolgen van 
een infectie.

Elk dag een blog
Tijdens zijn leven daar in het ziekenhuis schreef ik elke dag een blog 
om iedereen op de hoogte te houden. Uiteindelijk, deed ik het ook 
heel erg voor mezelf. Het gaf me rust om alle gebeurtenissen van de 
dag op papier te zetten. Om te beseffen wat er gebeurd was, wat 
er die dag belangrijk was geweest en wat minder, om alles gedocu-
menteerd te hebben. Heel, heel veel mensen uit Bergen en Alkmaar 
lazen de blog. Als ik een dagje niet schreef, appte ze me of alles 
oké was, of er iets ergs aan de hand was. Het was fijn dat mensen 
wisten hoe het met ons ging.

Toen Benja overleden was, was de ‘noodzaak’ om 
iedereen op de hoogte te houden er niet meer. 
Maar ik mistte het. Ik mistte het schrijven, ik 
mistte de rust die het me gaf en het overzicht 
van mijn emoties. Dus ik besloot verder te gaan. 
Vooralsnog voor mezelf maar soms postte ik ook 
een blog met inzichten die ik kreeg. Er was 
namelijk iets wonderbaarlijks gebeurd.

Al die maanden voordat Benja overleed was ik  
zo vreselijk bang dat hij dood zou gaan. De angst 
verstikte me, maakte me boos, gefrustreerd, 
verdrietig. ‘Als je kind doodgaat, dan ben je 
klaar’ dat waren altijd mijn woorden. Hoe zou je 
ooit verder kunnen leven, laat staan gelukkiger 
verder kunnen leven, zonder je kind? Niet te 
doen. Onmogelijk. 

Maar het gekke was, dat toen Benja overleed en eigenlijk al die twee 
weken daarvoor dit gevoel bij mij veranderde. Het bezoek aan een 
‘spiritueel coach’ die mij de vraag stelde: ‘Lieve Maartje, wat nou als 
het de bedoeling is dat Benja overlijdt…’ heeft bij mij een proces in 
werking gezet, wat tot op de dag van vandaag niet gestopt is en wat 
er voor gezorgd heeft dat ik uiteindelijk gelukkiger ben geworden na 
het overlijden van mijn kind. Dat gevoel is zo sterk aanwezig dat dat 
zelfs de titel van mijn boek werd…

Hoe dan, gek?
Hoe dan, gek?? Hoor ik je denken.

Dat was ongeveer dezelfde reactie die ik had toen mijn coach mij die 
vraag stelde. Maar ergens wist ik dat ze meer wist van iets waar ik 
ook heel graag meer van wilde weten. 

Daarbij kwam dat het moment dat Benja overleed ik zoveel liefde, 
zoveel dankbaarheid en trots heb gevoeld, gevoelens die veel leken 
om de gevoelens die ik had toen mijn kinderen geboren werden. 
Die gevoelens bleven. Mensen om mij heen dachten dat ik in shock 
was, soms zelfs dat ik manisch was geworden. Ik dacht het zelf ook. 
Ik voelde me schuldig tegenover Benja, ik dacht dat ik geen goede 
moeder was geweest voor hem en ik schaamde me voor mij eigen 
gevoelens van geluk. Want dat kon niet, niet als je baby net dood 
was. Was ik gek geworden? Rouwde ik niet goed? Had ik een hele 
goede psycholoog nodig?

Maar door alles op te schrijven,  alles wat er gebeurde, wat ik voelde, 
wat ik zei, wat andere mensen zeiden, kreeg ik steeds grip en vooral 
begrip op en van de situatie.

En ineens, een jaar later, was daar een boek. Zonder dat ik het  
wist had ik een levensveranderend proces beschreven van het  
moment van de 20 wekenecho tot het moment dat ik een jaar na  
het overlijden van Benja kon zeggen, dat dit niet anders had kunnen  
of moeten gaan. En dat alles wat er gebeurd is perfect was. Door 
Benja te verliezen heb ik de liefde 
voor het leven teruggevonden. 
Graag deel ik mijn verhaal met 
alle ouders die hun kind of een 
andere geliefde hier op aarde 
moeten missen. 

ONZE ZOON

Benja Min 

Geboren 
31 januari 2018

Overleden 
1 april 2018

Vader en moeder 
Mike & Maartje

Broer 
Boaz (‘14)

Benja overlijdt aan een 
infectie die hij oploopt na 
verschillende complicaties 
met vocht bij zijn longen.

BENJA’S 
PRESENT
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I N F O R M A T I E

DE ZIELSMISSIE 
VAN JE KIND

LEER MET 
HUMAN DESIGN
MEER OVER 

TEKST: MAARTJE LUTE | BEELD: ESMÉE FRANKEN
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I N F O R M A T I E

Sarah Leers is Human Design expert. Ik interview haar omdat ik 
benieuwd ben of zij, met de inzichten van Human Design, iets over 
mijn idee met betrekking tot de dood kan zeggen: dat je nooit per 
ongeluk overlijdt, dat alles een bedoeling heeft. Ik vroeg haar of zij 
in de Human Design kaarten van mij en Benja kan zien of zijn ster-
ven op een bepaalde manier voorbestemd was. En als dit zo is, of dit 
ook voor andere ouders en kinderen kan gelden?

Wat is Human Design, Sarah?
‘Human Design gaat over zelfkennis. Het helpt je om te zien waar-
voor je op aarde bent gekomen, wat jouw hogere missie is, hoe je 
keuzes maakt en welke kwaliteiten en valkuilen je hebt. Ons design 
bevat allerlei thema’s die wij misschien niet zo bewust kunnen zien
of ervaren. Het is daarom heel waardevol om hier inzicht in te krijgen.
Het is een soort handleiding die je meekrijgt als je geboren wordt. 
Hoewel mensen vaak denken dat het een spiritueel systeem is, klopt 
dit niet helemaal. Human Design is een formule. Het heeft niets te 
maken met een geloof, met dogma’s of leefregels. Alles is te meten 
en berekenen. Het systeem is gebaseerd op de werking van neutri-
no’s: kleine elementaire, atomaire deeltjes, die informatie kunnen 
overdragen. Deze neutrino’s maken als het ware een afdruk op het 
moment dat wij geboren worden. Ook het moment drie maanden 
vóór onze geboorte,wanneer de ziel zich met het lichaam verbindt, 
speelt een rol. Dit geldt ook voor kindjes die (veel) te vroeg geboren 
worden.

We werken in Human Design, net als bij astrologie, met je geboortetijd. 
Human Design gebruikt daarnaast ook de kennis van de I-Tjing, de 
Chinese filosofische leer die duizenden jaren oud is. I Tjing betekent 
letterlijk: Boek der veranderingen. Het beschrijft diepgaande details
over ons mens-zijn. Daarnaast heeft Human Design invloeden van de 
Kabbala en de Chakraleer. Ook zijn kwantummechanica, de biochemie 
en de astronomie onderdelen van Human Design. Al deze systemen 
worden gecombineerd. Wanneer je je geboortedatum, -tijd en -plaats 
invult komt daar een ‘chart’ uit. Ieder mens is uniek, ieder mens heeft
een uniek design met unieke kwaliteiten. Niemand is toevallig op dit 
moment op deze aarde, en ook niet toevallig bij deze ouders geboren.’Copyright © 1999 - 2022 Jovian Archive Media Inc.  |  www.jovianarchive.com

Discover Your Design. Live Your Life.

HUMAN DESIGN CHART FOR:

Born:  Jan, 15 1981, 14:14 | Heemskerk,NetherlandsMAARTJE

Type:  Projector
Profile:  5 / 2

Definition:  Single Definition
Inner Authority:  Self Projected

Strategy:  Wait for the Invitation
Not-Self Theme:  Bitterness

Incarnation Cross:  Left Angle Cross of Obscuration (61/62 | 50/3)

DE ZIELSMISSIE 
VAN JE KIND

Wat is Human Design en op welke manier kan ons 
dit mogelijk meer inzicht brengen in het overlijden, 
de zielsmissie en de bedoeling van het (korte) leven 
op aarde van ons kind?

Wat kwam mijn kind(je) me brengen’?

‘Je blauwdruk wordt bepaald op basis van je 
geboortemoment, dus ook als iemand overleden is, 
kun je zien wat zijn of haar blauwdruk in dit leven was’
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CONTACT
Heb je vragen, wil je meer weten?
We helpen je heel graag!

eline@nelmagazine.nl
06 140 513 85

maartje@nelmagazine.nl
06 141 044 23

www.nelmagazine.nl 

Samen zijn we NEL


