AMC Intranet - Foto-expositie ouders met overleden kindje

DINSDAG 12 JULI 2016

pagina 1 van 1

NAAR OVERZICHT

FOTO-EXPOSITIE OUDERS MET OVERLEDEN KINDJE
‘We lko m he te n wo rdt a fsc hei d ne me n’ is de ti te l va n ee n expo si ti e me t fo to’ s va n oud ers en hu n ove rl ed en ba by. Va naf
w oe ns da g 1 3 j ul i t e zi e n i n he t S ti lt ec e n tr u m.

Het wordt een bijzondere fototentoonstelling in het Stiltecentrum AMC, beseft geestelijk verzorger Hugo Vlug. “Veel mensen zullen
denken: wat erg, ouders met hun overleden baby. En dat diepe verdriet is er natuurlijk ook. Maar het is niet het enige. Ook deze ouders zijn
trots op hun kind. Ze voelen zich met hem of haar verbonden, zijn ook soms diep dankbaar voor de korte tijd dat hun baby er wel is
geweest. En ze willen dat hun kind deel blijft uitmaken van hun geschiedenis.”
Volgens Vlug wordt het een expositie met “echt mooie foto’s”, waarin die veelheid aan gevoelens tot uitdrukking komt. “We hebben er ‘ja’
tegen gezegd omdat het inspirerende beelden zijn en omdat er een verhaal achter zit- en omdat ze laten zie wat er óók onder het AMC-dak
plaatsvindt.”
Besloten opening
De organisatoren - Ima Afscheidszorg – hebben vanuit hun eigen ervaring met het verliezen van een kindje hun bedrijf opgericht, dat
gespecialiseerd is in de begeleiding van ouders van overleden kinderen. Op zaterdag 16 juli zullen een aantal ouders van de kinderen op de
foto’s in een besloten bijeenkomst bij elkaar komen bij wijze van opening van de expositie.
REACTIES
REAGEER ONDER JE EIGEN NAAM. ANONIEME EN ONGEPASTE REACTIES KUNNEN WORDEN VERWIJDERD.



Html Comment B

Re ageer

Stuur me een melding als er gereageerd wordt.

Niemand heeft nog gereageerd.
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