
Thema-ochtend 
Rouwen en Bouwen met en na kanker 
Door Martha Rijkmans (www.levenenzo.nl) 
 
Dinsdag 21 maart 11.00 – 12.30 uur 
Locatie: Ondersteuningscentrum De IJssel 
De Linie 1E, Capelle aan den IJssel 
Aanmelden: info@inloophuisdeijssel.nl 
 
Als je klaar bent met je behandelingen voor kanker, sta 
je voor een nieuwe uitdaging. Je wilt verder, je leven 
weer opbouwen, nadat het lange tijd heeft stilgestaan. 
In die eerste periode na je behandelingen begint tot je 
door te dringen wat er allemaal is gebeurd. Je wordt 
geconfronteerd met wat er veranderd is, met hoe jíj 
veranderd bent. Je gaat zien wat er niet meer is en 
misschien ook wel nooit meer zal zijn. Je wordt 
overspoeld door verdriet, angst, boosheid, frustratie 
en nog veel meer. 
 
Maar je wilt ook verder. Je leven weer opbouwen, maar 
hoe? 
De ene dag lijkt het redelijk te gaan, maar de andere 
dag zit je er helemaal doorheen. Soms wanhoop je of 
het leven ooit nog normaal wordt, of je ooit nog wel 
onbezorgd gelukkig kan zijn. 
Je wilt nog zo veel, maar hoe doe je dat? 
 



Je rouwt om wat je verloren bent, maar je wilt ook 
vérder met je leven, want je bent er nog. En niemand 
weet hoelang het leven duurt, dat heeft jouw ziekte je 
ook geleerd. 
 
In deze (interactieve) lezing laat ik je zien dat rouwen 
en bouwen hand in hand gaan.  
Dat jouw rouw ruimte nodig heeft, maar dat je er niet 
helemaal ‘overheen’ hoeft te zijn om te durven leven. 
Dat je kunt rouwen en bouwen tegelijkertijd.  
 
Het leven zal nooit meer precies hetzelfde zijn, want jij 
bent veranderd door wat je hebt meegemaakt. Maar je 
kunt wel verder en het leven opbouwen dat past bij wie 
jij door deze ervaring geworden bent. 
 
Meld je aan met een mail naar info@inloophuisdeijssel.nl 
 

Toegang is gratis 

Inloop vanaf 10.30 uur met koffie en thee  
 

Ondersteuningscentrum De IJssel  
voor leven met en na kanker 
 

mailto:info@inloophuisdeijssel.nl

