MIJN
ROUWREIS
ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN

EEN DAGBOEK OM ZELF IN TE VULLEN,
INCLUSIEF PRAKTISCHE TIPS, HULPSCHEMA’S,
KENNIS OVER ROUWARBEID, VIDEO’S EN COMMUNITY.

“IEDEREEN DIE DIT BOEK
NODIG HEEFT MOET WETEN
DAT HET BESTAAT.”
Dankjewel voor je interesse in ‘Mijn Rouwreis’. Het is mijn doel om iedereen
die dit boek nodig heeft te laten weten dat het bestaat, daarom ben ik dankbaar dat je openstaat voor een samenwerking. Samen kunnen we zoveel!
Geef het cadeau
Het is mogelijk om het boek cadeau te geven aan je klanten en relaties. Het
boek is uniek en van goede kwaliteit. Zo is het volledig full colour, heeft het
twee leeslinten en is het genaaid gebrocheerd wat een lange levensduur garandeerd. Bij afname van meer dan 15 stuks hanteren we een staffelkorting. Het is
mogelijk om er bijpassend cadeaupapier bij te bestellen. In deze pdf vind je alle
informatie.
Alle goeds,
Annemiek Dogan

Voor vragen en bestellingen: annemiek@grief.academy

INHOUD VAN HET BOEK
Hoe heb je vannacht geslapen:

Ik ben trots dat ik dit vandaag heb gedaan:

Eten & drinken

Datum:

Open je hart en hoofd, wat gaat er in je om?

Hier verlang ik naar:

Ik vraag hulp aan:
Gelijk even doen!

Hier heb ik hulp bij nodig:

Lichtpuntjes van vandaag:

Mentale zelfzorg:
1.
Lichamelijke zelfzorg:

2.

INVULDAGBOEK speciaal voor mensen die rouw
ervaren schrijf je eigen rouwreis aan de hand van voorgedrukte vragen.

3.
Zelfliefde:
4.

►Regelmaat
Rust, reinheid regelmaat helpt tegen

►Kleding
Laat van de kleding prachtige dekens,

stress. Probeer dit zoveel mogelijk aan
te houden. Een keer een dag in bed

kussens of knuffels maken. Een zeer
tastbare herinnering.

blijven is uiteraard niet erg.
►Amandelolie
Heerlijk even naar de masseur of
masseer je eigen ledematen met
warme amandelolie. Het zal stress
verlagen en de nachtrust verbeteren.

►Slingers
Laat van de kleding slingers maken die
je ieder jaar ophangt. Bijvoorbeeld op
zijn of haar verjaardag of andere jubilea.
Of op de verjaardag van kinderen,
zodat de overledene extra aanwezig is.

►Warm bad
Even fijn in een bad met warm water.
Het kan ontspannend werken, vooral
met een lekkere olie erin. Zet een
muziekje op of luister even naar niets.
Ook een dagje naar een Spa met
buitenbaden ervaren veel rouwenden
als ontspannend.

►Schilderij
Laat van de mooiste foto een schilderij
maken. Een schilderij is vaak net wat
minder prominent dan een grote foto
en zul je wellicht daarom wat meer in
het zicht hangen. En een schilderij
kun je wat meer sturen qua kleur
en compositie.

►Fotoboek
Maak een boek vol met foto’s en
herinneringen. Iedereen kan er wat
bijzetten en eigen foto’s inplakken.
Zo ontstaat er een boek vol verhalen
en herinneringen. Deze kun je inkijken
als jij er behoefte aan hebt.

►Doos vol herinneringen
Vul een mooie doos met herinneringen
aan de overledene. Dit kunnen kaarten,
linten, foto’s, papieren, (stukken van)
kleding zijn. Alles dat jou helpt herinneren en je graag wilt bewaren. Zet deze
op een plek dat je er altijd bij kan en
het altijd erbij kan pakken.

►Praktische gaten
Als je man altijd de financiën deed en

met muziek kun je prachtige rituelen
bedenken. Iedere dag een kaars aanste-

die komt te overlijden dan is het fijn als
iemand anders daar even mee helpt.

ken bij het wakker worden en uitblazen
bij het naar bed gaan. Wellicht biedt
dit jou structuur en rust.

Zo kun je een lijst maken met taken en
hier een oplossing voor bedenken. Pak
het zelf op of zoek er andere hulp bij.
Op bladzijde 308 vind je hier speciale
schema’s voor.
►Jaarlijks ritueel
Ieder jaar iets organiseren op zijn of
haar verjaardag of sterfdatum kan
houvast geven. Van een wandeling
door het bos waar jullie altijd kwamen
tot een picknick van een BBQ tot een
fietstocht. Alles is mogelijk.
►Wekelijks ritueel
Soms is het fijn om wat vaker dan eens
per jaar een ritueel te hebben. Bijvoorbeeld iedere zaterdag naar het favoriete koffietentje, daar het favoriete
recept van jouw dierbare bestellen. Of
ergens eten waar jullie graag kwamen.
►Dagelijks ritueel
Iedere ochtend dat ene nummer luisteren onder de douche. Voor het slapen
gaan meezingen met die artiest. Ook

►Herinneringsfeest
Ieder jaar zijn of haar leven vieren met
een feest. Dansen, hapjes, drankjes
en vooral veel herinneringen. Je kunt
foto’s ophangen en persoonlijke
decoratie verzinnen. Alle mensen
uit zijn of haar leven weer samen
zien zal veel steun bieden.

PRAKTISCHE TIPS

Iedere dag andere vragen en invulvelden.

►Jaarlijkse foto
Je kunt ieder jaar een foto maken met
de foto van de overledene. Dan is hij
of zij letterlijk verweven in het leven.
Deze foto’s kun je later bundelen in
een boek.
►Altaar
In huis kan een mini altaar ingericht
worden waar je dagelijks even bij
stilstaat. Misschien wat zegt of juist
even niet. Je kunt hier een foto
plaatsen, sieraden of andere
dierbare spullen.
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Dit ga ik regelen:

Dit heb ik daarvoor nodig:

Ik vraag hulp aan:

TIPS EN KENNIS OVER ROUW
deze vind je overzichtelijk achterin het boek.

Notities:

HULPSCHEMA’S EN TOOLS
om overzicht te bewaren.

VIDEO’S alle teksten zijn ook opgenomen als video en eenvoudig
te openen middels QR code.

COMMUNITY inclusief 100 dagen toegang tot de besloten
online groep. Ontmoet en verbind met andere mensen die rouw ervaren.

STAFFELKORTINGEN
Verkoopprijs
consument
Prijs per stuk bij afname
15-25 stuks
Prijs per stuk bij afname
25- 45 stuks
Prijs per stuk bij afname
45-100 stuks
Prijs per stuk bij afname
100-250 stuks
Prijs per stuk bij afname
250 - 500 stuks
Prijs per stuk bij afname
500 - 750 stuks
Prijs per stuk bij afname
750 - 1000 stuks
Prijs per stuk bij afname
1000 +

29,99
26,99
25,99
24,99
23,99
22,99
21,99
20,99
19,99

De prijzen zijn inclusief 9% btw en verzendkosten.
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Prijs per stuk bij afname
15-25 stuks
Prijs per stuk bij afname
25- 45 stuks
Prijs per stuk bij afname
45-100 stuks
Prijs per stuk bij afname
100-250 stuks
Prijs per stuk bij afname
250 - 500 stuks
Prijs per stuk bij afname
500 - 750 stuks
Prijs per stuk bij afname
750 - 1000 stuks
Prijs per stuk bij afname
1000 +

2,1,75
1,55
1,45
1,35
1,25
0,95
0,80

De prijzen zijn inclusief 21% btw, ontwerp n.a.v. de huisstijl
inclusief 2 correctieronden en verzendkosten.

“Dit boek neemt de pijn van
het verlies niet weg, maar
inzicht zal tot uitzicht leiden. Ook
kan dit boek bijdragen aan het
koesteren van herinneringen,
het uiten van emoties en
ordenen van gedachten.”

- Prof. dr. em. Manu Keirse

Voor vragen en bestellingen: annemiek@grief.academy

