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HORIZON 
 Waakkoffer 

Theelichtjes (8) + oplader 

Theelichthouders 

Zoutkristallamp 

Massagecrème 

Onderlegger 

Verstuiver  

Doos zakdoekjes 

Blocnote  

Steunboek 

Radio 

Folders (2) 

Boeken (10) 

Kleurpotloden 

Etui met lijm, slijper, gom, balpen, 
schaar 

Puzzelboekjes  

Papier—kleurplaten 

Meetlat  

Stekkerblok 

Uitnodiging drank  

Inhoud steunkoffer 

Naam bedrijf 

Een warme reis in koude dagen…. 

Ons hele team staat graag klaar 
om u te begeleiden tijdens deze 
moeilijke periode. Indien u echter 
de nood ervaart aan een meer  
ondersteunend gesprek rond rouw, 
ve r l ies ,  pa l l iat ieve  zorgen,  
dementie,… kan u via de  
hoofdverpleegkundige beroep 
doen op: 

  
 Erika   

Referentieverpleegkundige  
palliatieve zorg   
 

 Nele 

Referentiepersoon dementie 
 

 Katrien 

Psycholoog 
    
 



Dit kan bijvoorbeeld door ; 

 De kaarsen aan te steken 
 Notities te maken in ons steun-

boek voor volgende families, 
team, …  

 Muziek te spelen 
 Een handmassage te geven 

 Creatief aan de slag te gaan 
 Rust of inspiratie te vinden in de 

literatuur,… 
 …. 

 

Waar je ook bent 

Ik zou het niet weten 

Niet in afstand of tijd te meten 

Maar ik heb je bij me 

Diep in mij 

Daarom ben je zo dichtbij 

 

Toon Hermans 

Doel waakkoffer 

Met deze koffer willen wij uw  
geliefde en de gehele omgeving 
van uw dierbare in warmte dragen 
op een reis naar een onbekende  
bestemming. De spullen in deze  
koffer hebben dan ook als doel een 
warme, rustige en serene sfeer te 
creëren rond het waak– en afscheid 
g e b e u r e n  w a a r v o o r  u  a l s  
n a a s t b e s t a a n d e n  s t a a t .  
We nodigen u uit om te ontdekken, 
vorm te geven aan uw verdriet, de 
pijn, maar ook de mooie herinnerin-
gen en zo de laatste weg naar het 
einde te gaan.  

 
In augustus is hij doodgegaan 
en toen de maand ten einde 

liep, dacht ik de hele  tijd; 
hoe kan ik zelf september  in als 
hij daar in augustus achterblijft? 
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