Het wordt weer als vanouds!
In rap tempo worden de coronavaccinaties gezet: het aantal opnames in de
ziekenhuizen en op de ic’s daalt snel.
Ook bij Achter de Regenboog kunnen we niet wachten tot we weer kinder- en
gezinsweekenden op locatie zullen organiseren. Daar immers ligt het hart van
onze organisatie: lotgenoten, kinderen en gezinnen die rouwen om het verlies
van een vader, moeder, broertje of zusje, bijeenbrengen.
Laat ik duidelijk zijn. Die wens doet niets af aan de mooie ervaringen die we het
afgelopen jaar hebben opgedaan met onlinebijeenkomsten. Ervaringen
waarmee we ook zeker de komende tijd verder aan de slag gaan. Het doet ook
niets af aan de geweldige waardering die onze online-lotgenotenbijeenkomsten
kregen van de deelnemers aan die sessies. Met de inzet van velen en gegeven
de coronabeperkingen, hebben we er met zijn allen echt het beste van weten te
maken. Als voorzitter van Achter de Regenboog ben ik daarvoor verschrikkelijk
dankbaar.
Maar, oh, wat is het fijn om op 19 september weer het eerste fysieke
lotgenotenweekend op de agenda te zien staan. Laten we hopen dat die datum
het begin inluidt van een hele nieuwe reeks van onze vertrouwde
lotgenotenweekenden en vrijwilligerstrainingen. Immers, bij Achter de
Regenboog weten waarom en voor wie we het doen!
Roel Masselink
voorzitter

Samenwerking met Dearly

Achter de Regenboog is officiële partner van Dearly, dé app voor ondersteuning
bij het verlies van je dierbare(n). Beide organisaties dragen dezelfde missie uit.
We weten hoe moeilijk het kan zijn om je leven weer op te bouwen na het
verlies van een dierbare. Dearly ondersteunt je in de emotionele en praktische
stappen die hierbij komen kijken. Van het verbinden met een buddy of
professional, tot het krijgen van praktische tips. Meer informatie over de app.

Opbrengst studentenloop: € 3.539,13

Op 6 mei stond voor ongeveer 150 studenten de Zes Uurs Loop (ZUL) op het
programma, georganiseerd door zes verschillende Utrechtse
studentenverenigingen. Ieder jaar kiezen de verenigingen samen een ander
goed doel om te steunen, dit jaar was Achter de Regenboog de gelukkige!
Het totaalbedrag dat uiteindelijk opgehaald is... *drumroll 🥁🥁* ... een bedrag van
€ 3.539,13! Wij willen alle deelnemende studenten bedanken voor deze
fantastische bijdrage.

Zomervakantie
Tijdens de vakantieperiode (juli en augustus) is altijd wel een van de
bestuursleden voor spoedzaken bereikbaar. Mail ons jouw – afhankelijk van de
portefeuille - vraag of urgentie, en dan neemt een van ons, eventueel als
vervanger van de afwezige portefeuillehouder, contact met je op.

Educatieve rouwtheatervoorstelling
AdR is via Eveline Postmes een samenwerking aangegaan met Traanvogel. Zij
staan bij elkaar op de website en er wordt gekeken of AdR straks bij de
voorstelling kan worden betrokken, bijvoorbeeld door mee te praten over rouw
en/of het verspreiden van flyers.
Traanvogel wordt gespeeld op basisscholen (groepen 4, 5 en 6). De eerste vier
voorstellingen hebben inmiddels plaatsgevonden en zijn goed ontvangen. De
educatieve theatervoorstelling Traanvogel (8+) is bedacht en geschreven door
theatermaakster en regisseuse Yentl Vlachos uit Geleen.

Theater voor VO-scholen
Er is ook een ander theatergezelschap ‘Traxx’, dat juist op middelbare scholen
speelt. Het is een maatschappelijke theatervoorstelling voor jongeren over
verschillende soorten verlies. Traxx bestaat inmiddels 16 jaar en is bekend

geworden door haar eerste voorstelling ‘Rouw op je Dak’ (15+). Door de grote
impact van dit project is hen met regelmaat gevraagd of zij ook iets voor 15wilden maken en basisonderwijs.

Regio Noord super actief!
Halverwege mei stond voor regio Noord weer een online-vergadering
gepland. Online is niet hetzelfde als fysiek, maar het was fijn even de
koppen bij elkaar te steken en elkaar te ‘zien’! Met achttien vrijwilligers
hebben we de agenda doorlopen. We hebben gesproken over onze de
komende activiteiten. Volgend jaar staat er weer een lotgenotenweekend
gepland! We zijn al begonnen met de voorbereidingen en kijken uit naar
een succesvol lotgenotenweekend in 2022. Stap voor stap werken we daar
naartoe. Fijne vakantie iedereen.

Nieuws uit... de socials
Onze vrijwilliger Pim houdt dagelijks alle social media kanalen bij. Het bereik is
hiermee enorm gegroeid. Hieronder een aantal #kijktips.

Afscheid nemen
Een gevoelig verhaal over afscheid
nemen. Voor iedereen vanaf 5 jaar.
Uil en zijn vrienden zitten op de
uitkijk. Ze kunnen niet wachten op de
verhalen van Ooievaar, die zo
meteen terugkomt uit het verre
zuiden. Maar als ze er eenmaal is,
valt Ooievaar steeds stil. En
uiteindelijk stopt ze met bewegen.
Ooievaar is dood. Gelukkig helpen
de dierenvrienden elkaar daarmee
om te gaan. Mooi verhaal en
prachtige uitvoering.
Auteur: Janna de
Lathouder Uitgeverij: Clavis
Publishing

Papa...
De vader van Arun en Manisha
(broer en zus) stierf toen zij 9 en 11
jaar oud waren. Nu hebben zij een
korte documentaire gemaakt over
wat de gevolgen zijn voor het kind
wanneer een ouder komt te
overlijden. In de documentaire
komen o.a. een psycholoog en
vrienden aan het woord, dit
gecombineerd met mooie en
persoonlijke beelden. Arun en
Manisha zijn nu genomineerd voor
een Antoine Gerrits Award. Wil je op
hen stemmen? Dat kan via deze link.

Gezocht: nieuwe coördinator Inkomstenwerving Marcel van Dijk heeft
aangekondigd eind van dit jaar te stoppen met zijn functie van coördinator
Inkomstenwerving. ‘Ik heb het dan vijf jaar gedaan en wil graag deze functie
overdragen.’ Marcel benadrukt dat hij in een andere rol betrokken blijft bij AdR.
Interesse mail: marcel.vandijk@achterderegenboog.nl

