Het boek ” Op zoek naar RouwVerlichting” is geschreven door Marlène
Raaijmakers, psycholoog, en Anita de Gouw, beeldend therapeut. Beiden
werkzaam bij GGZ Breburg, Centrum Senioren.
Anita heeft daarnaast een praktijk voor beeldende therapie en
rouwverwerking : het Beeld-Lokaal.
Het boek beschrijft een methode waarbij gewerkt wordt met verbale en
beeldende werkvormen, het heeft dan ook 2 kanten: het ene deel beschrijft
de theoretische achtergrond (Theorie) en als u het boek omdraait heeft u
het deel waarin de 12 bijeenkomsten worden beschreven (Praktijk). Het is
een echt "handboek", ontstaan vanuit de praktijk.
Van de trainers die deze rouwmodule aan willen bieden, wordt verwacht dat
zij op professionele manier kunnen werken met rouwenden en inzicht en
ervaring hebben op het gebied van beeldende therapie.

De module is bedoeld voor mensen die na het overlijden van een dierbare,
professionele ondersteuning nodig hebben, behoefte hebben om stil te
staan bij hun verlies en dit willen delen met lotgenoten. Basisgedachte van
de module is het zoeken naar het troostrijke, steunende in diverse situaties
die met het verlies gepaard gaan. Deze troostrijke aspecten worden op
beeldende wijze vastgelegd, waardoor ze deelnemers later tot steun
kunnen zijn en eventueel aanleiding kunnen zijn tot een gesprek over de
overledene met hun omgeving.Naast beeldende werkvormen wordt
naar muziek geluisterd, worden verhalen en gedichten geschreven en
gedeeld. Er wordt o.a. stilgestaan bij het moment van overlijden, de
begrafenis of crematie. Dierbare herinneringen worden opgehaald maar er
is ook aandacht voor de toekomst, zonder de overledene. De module kan
ook individueel worden aangeboden.
Praktijk het Beeld-Lokaal biedt regelmatig een ervaringsgerichte training
aan waarin u kennismaakt met de methode.

De prijs van het boek bedraagt 22,50 euro
Eventuele verzendkosten zijn 3,95 euro
Wanneer u het boek “Op zoek naar RouwVerlichting” wilt bestellen, stuur dan een
bericht naar beeld-lokaal@outlook.com, met hierin uw naam en adres. We nemen zo
snel mogelijk contact met u op over de betaalwijze en sturen u het boek toe.
Meer informatie over de ervaringsgerichte training: www.beeld-lokaal.nl (onder
"groepen")

