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1. Project leskist de Loper:  inmiddels zijn er het afgelopen jaar verschillende presentaties 

gehouden op diverse scholen in Oosterhout en Breda ( zie krantenartikel ). Daarnaast zijn 

scholen telefonisch benaderd, en zijn we in gesprek met hen over het vervolg. Omdat we 

graag up to date willen zijn we n.a.v. verschillende evaluaties / ervaringen van directie en 

teamleden van scholen  hebben we lesbrieven gewijzigd, aangevuld en verbeterd. 

Het afgelopen jaar zijn er verschillende subsidieverzoeken ingediend, dit omdat  de 

scholen hebben laten weten dat ze niet over voldoende financiële middelen beschikken 

om zelf een leskist te kopen. Er zijn dit jaar leskisten aan verschillende scholen geschonken. 

Promo leskist de Loper, en diverse artikelen 

 

2. Project Jongeren met verborgen rouw: In kader van voorlichtingscampagne ‘nul 

verkeersdoden Brabant’ werden we geconfronteerd met het feit dat er nogal wat jongeren 

te kampen hebben met een verlieservaring. Van het verliezen van hun opa of oma, 

familielid, ouder, broer, zus maar ook school- of klasgenoot. Daarnaast ervaren zij dat een 

scheiding van hun ouders een verlies is. Vanwege deze signalen is er door Zereen een 

onderzoek gehouden onder leerlingen van het voortgezet onderwijs en heeft Zereen 

vanwege de resultaten van het onderzoek een aantal workshops voor deze jongeren 

ontwikkeld. 

 

3. Project Rouw op de werkvloer: door één van de samenwerkingspartners van Zereen is een 

notitie geschreven over het onderwerp ‘rouw op de werkvloer’ Deze notitie was de aanzet 

tot een plan van aanpak ‘het hoe om te gaan als bedrijf met rouw op de werkvloer’ en een 

rouwprotocol. Medewerkers van Zereen werken momenteel het plan verder uit  en  

zoeken tevens  uit  op welke wijze er bekendheid gegeven kan worden aan genoemd 

onderwerp. 

 

4. Nabestaanden worden geadviseerd en er wordt ondersteuning gegeven  bij het verweven 

van hun verlieservaring in de rest van het leven. In sommige gevallen word in overleg de 

nabestaande(n ) doorverwezen naar andere deskundigen. 

 

5. Regelmatig  wordt Zereen benaderd door de media ( tv en schrijvende pers ) gevraagd 

om haar mening te geven over het actuele verkeersdelicten,- ongelukken,- slachtoffers en 

nabestaanden. 

 

6. Voorlichtingscampagne ‘nul verkeersdoden in Brabant: het afgelopen jaar heeft Zereen op 

scholen in Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda lesgegeven. 

 

7. ROeR; Zereen neemt deel aan het samenwerkingsoverleg ( St.ROeR zie 

http://www.roerbreda.nl  )In het overleg worden herdenkingsdiensten en 

themabijeenkomsten georganiseerd. 

http://www.roerbreda.nl/


 

8. Netwerkontwikkeling: Zereen heeft diverse lokale-, regionale- en landelijke netwerken 

bezocht., daarnaast heeft Zereen ook verschillende slachtoffers, nabestaanden en 

lotgenoten bijeenkomsten bezocht. 

 

9. Diversen; Zereen heeft gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van diverse 

ministeries, verzekeringen én instellingen over het onderwerp verkeersveiligheid. 

 

10. Website Zereen bij verlies is aangepast ( vernieuwd ). 

 

N.B. nadere informatie is te lezen op de website van Zereen, www.zereen.nl over o.a. leskist de 

Loper, een interview van de Evangelische Omroep, Dagblad BN de Stem, In het  t.v.  programma 

van de VARA/ BNN ‘spuiten en slikken’, onderwerp rijden onder invloed, in het boek ’ik ben mijn 

dochterkwijt.nl, zie website www.ikbenmijndochterkwijt.eu op deze site zijn ook reviews te lezen en 

kan men het boek bestellen. 

 

http://www.ikbenmijndochterkwijt.eu/

