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Koesterhuizen voor rouwende ouders  -  Mogelijke uitbreiding

Als corona het toelaat, is er binnenkort de opening van een Koesterhuis in Kortrijk 
uitgaande van het Berrefonds (www.berrefonds.be). Koesterhuizen bieden een warme 
ontmoetingsplek, waar wie rouwt om een kind welkom is om verhalen te delen, troost te 
vinden en herinneringen te koesteren. Het is het tweede Koesterhuis in Vlaanderen, na 
Antwerpen enkele jaren geleden.

Via deze link vindt men meer info over dit initiatief in 
Kortrijk: https://www.hln.be/kortrijk/koppel-dat-kindje-verloor-steunt-lotgenoten-in-
koesterhuis-veel-nood-aan-warme-babbels~a03b9b69/ 

Het is uiteraard belangrijk om het bestaan van dergelijke initiatieven in de verf te zetten. 
Maar het is misschien ook interessant om te zien of het opportuun is dat er in Vlaanderen 
meerdere dergelijke initiatieven zouden komen. Daar kan misschien op Vlaams niveau op 
ingezet worden of het kan ook lokaal aangekaart worden in de centrumsteden.

1. Zou het volgens de minister een goede zaak zijn om Koesterhuizen verder uit te 
breiden naar andere grote steden? Kan/wil de minister ter zake initiatieven nemen? Zo 
ja, welke dan? Zo niet, waarom niet?

2. Overweegt de minister om lokale besturen van centrumsteden daarin te stimuleren?
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WOUTER BEKE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD
op vraag nr. 170 van 27 november 2020
van STEFAAN SINTOBIN

1. Het overlijden van een kind is het grootst denkbare verlies. Het leven is volkomen uit 
balans. Contacten met ervaringsdeskundigen kunnen een belangrijke steun 
betekenen bij het rouwen. Hiervoor terechtkunnen in een laagdrempelige fysieke 
ontmoetingsplek voor lotgenoten, zoals de Koesterhuizen van het Berrefonds te 
Antwerpen en Kortrijk, kan bijzonder betekenisvol zijn ter ondersteuning van wie 
rouwt om een kind. Dergelijke ontmoetingsplekken vormen een belangrijke 
aanvulling op ondersteuning door de directe omgeving en professionals als de 
huisarts, vroedvrouw, Kind en Gezin, ... Een divers aanbod laat toe om elk uniek 
verlies met heel eigen noden op maat te kunnen ondersteunen. 

Ik zal dan ook aan het Agentschap Opgroeien vragen om contact op te nemen met 
het Berrefonds. In een gesprek kan worden verkend wat het Agentschap Opgroeien 
voor het Berrefonds kan betekenen. In navolging van de ondersteuning van 
soortgelijk aanbod, kan bijvoorbeeld worden onderzocht hoe het Agentschap 
Opgroeien de bekendmaking van het aanbod van het Berrefonds naar ouders en 
partners kan ondersteunen en hoe het Agentschap bijhorende vragen bijvoorbeeld 
kan ontsluiten binnen het eigen netwerk. 

2. Op basis van bovenstaand gesprek met het Berrefonds zal worden bekeken of er 
opportuniteiten zijn om verdere stappen te zetten, bijvoorbeeld in het kader van 
Huizen van het Kind. 


