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Het begeleidingspakket de sokken van de olifant is beschikbaar in 
deze huizenvandeMens in West-Vlaanderen: 

Brugge
Jeruzalemstraat 51

T 050 33 59 75 
brugge@deMens.nu

Diksmuide
Esenweg 30

T 051 55 01 60
diksmuide@deMens.nu

Ieper
Korte Torhoutstraat 4

T 057 23 06 30
ieper@deMens.nu

Kortrijk
Overleiestraat 15A

T 056 25 27 51
kortrijk@deMens.nu

Roeselare
Godshuislaan 94
T 051 26 28 20

roeselare@deMens.nu

Volgens olifantenkenners laten olifanten tranen 
wanneer een soortgenoot sterft. Ook blijven ze 
lang bij dode familieleden en bedekken hen soms 
met bladeren en takken. Betekent dit dat olifanten 
echt emoties voelen? Huilen ze tranen van verdriet? 
Voelen ze liefde, verbondenheid, gemis?

In het huisvandeMens zien we vaak ouders met 
soortgelijke vragen over het gedrag van hun 
rouwende kinderen. Wat betekent die constante 
luide muziek, dat vloeken, dat zes keer na elkaar 
de handen wassen of zich stil terug trekken? Uiten 
ze zo hun verdriet? Of zitten ze ‘gewoon’ in een 
moeilijke periode? Is dat ‘normaal’? Of hebben ze 
hulp nodig?

Het is niet steeds aan de buitenkant te zien hoe 
iemand zich vanbinnen voelt. Zeker niet bij kinderen 
en jongeren, die zelf met zoveel vragen zitten rond 
hun gevoelens en in hun gedrag vaak verwarrende 
boodschappen uitzenden.

Zou het dan niet gemakkelijk zijn als we weer een 
kledingcode zouden hebben voor rouw? Geen 
ouderwets zwart natuurlijk, maar bijvoorbeeld 
oneven sokken: drie voor olifanten, één voor 
kinderen, “en altijd ergens één helemaal alleen”, 
zoals in het gedichtje van Koos Meinderts. Sokken 
als uiterlijk teken van verdriet. Of zijn er nog andere 
manieren en ideeën? Toch wel...
 
de sokken van de olifant is een begeleiding op maat, 
zowel voor kinderen en jongeren in rouw, als voor 
volwassenen die hen willen helpen vorm te geven 
aan hun gemis en verdriet.

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig 
humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.
deMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig  
humanistische  dienstverlening in de huizenvandeMens. 
In een huisvandeMens kan je terecht voor informatie, 
 een luisterend oor (vrijzinnig humanistische begeleiding), 
de viering  van belangrijke momenten in je leven (plechtig-
heden) en activiteiten  (gemeenschapsvorming).Wij 
geloven in de mens en plaatsen die mens centraal.
Wij  kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf.   
 We aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen.
Wij  bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu. 
 We doen dat met respect voor de keuze van anderen  
 en voor de natuur.
Wij  streven naar een warme en solidaire democratische  
 samenleving waar iedere mens gelijkwaardig is en 
 zichzelf kan zijn.
Wij geven deze waarden mee aan jongeren in de cursus  
 niet-confessionele zedenleer en bereiden hen voor om  
 als vrijzinnig humanist actief deel te nemen aan deze  
 samenleving. 

 Meer informatie: www.deMens.nu

 

Info rouwbegeleiding huizenvandeMens West-Vlaanderen: 
www.vrijzinnigwestvlaanderen.be/omgaan-met-verlies   

Info project De Sokken van de Olifant huizenvandeMens Vlaanderen: 
www.desokkenvandeolifant.be 
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Voor vrijzinnig humanisten speelt het leven zich 
af in het hiernumaals. De dood is definitief. 
Nabestaanden kunnen troost vinden in het 
koesteren van de herinneringen en de sporen die de 
overledene in hun leven en hun wereld achterlaat. 
Deze visie op leven en dood vergt een specifieke 
benadering van het rouwproces. Ook naar kinderen 
en jongeren toe. Vanuit dit vrijzinnig humanistisch 
perspectief selecteerden we materiaal en ideeën 
die rouwende kinderen en jongeren kunnen helpen. 
De invulling die kinderen en jongeren zelf geven aan 
de dood, staat hierbij centraal. Zowel uitgesproken 
vrijzinnigen als iedereen die zich door deze 
benadering aangesproken voelt, kan bij ons terecht. 

Na een verkennend gesprek stellen we een troost-
koffer en een koestertas samen, aangepast aan de 
leefwereld van het kind of de jongere en de relatie 
tot de overledene.

De troostkoffer bevat informatie over rouw, (voor)
leesboeken, spelletjes, (hand)poppen, muziek, 
films… Hiermee heb je als volwassene enkele 
handvaten om kinderen en jongeren bij te staan in 
hun verdriet.

De koestertas vullen we met doe-materiaal waarmee  
kinderen en jongeren rond hun gevoelens kunnen 
werken. Daarnaast kunnen ze de tas aanvullen met 
persoonlijke spullen.

De troostkoffer met inhoud wordt uitgeleend. De 
koestertas met inhoud is om te houden…en te 
koesteren
Het terugbrengen van de troostkoffer vormt de ge-
legenheid voor nazorg. Tussentijdse gesprekken en  
verdere begeleiding zijn ook mogelijk. Zo kadert het 
hele pakket in de vrijzinnig humanistische begelei-
ding, een belangrijk onderdeel van onze dienstver-
lening

Onze gehele dienstverlening is kosteloos, dus ook 
de begeleidingen en het ontlenen van materiaal.

Soms zie je het even niet meer zitten. Dan 
helpt het om te praten, je hart te luchten. Een 
vrijzinnig humanistisch consulent luistert naar 
je verhaal, zonder vooroordelen. We staan 
open voor iedereen. Onze benadering is 
vrijzinnig humanistisch: de mens is zingever 
van zijn eigen bestaan. In dat zin geven en 
zin zoeken, kan je soms moeilijke momenten 
doormaken. De confrontatie met de dood van 
een geliefde kan zo’n moment zijn. Hulp bij 
rouwverwerking vormt dan ook een belangrijk 
deel van de dagelijkse praktijk van vrijzinnig 
humanistisch consulenten. 

Lees je zelf graag wat meer over rouw of heb 
je specifieke vragen, dan kan je steeds terecht 
in het huisvandeMens. 

www.desokkenvandeolifant.be
www.vrijzinnigwestvlaanderen.be/omgaan-met-verlies


