
ARMBAND OF KETTING
Een sieraad met een bedeltje (ster, veer
vlinder) of een hangertje met daarin de naam
of voorletter(s) van de overleden baby. Denk
ook aan een medaillion voor een foto of
haarlok.

finaste.nl

GEBOORTE
POSTER

Een tekening van de
baby bij geboorte op
ware grootte.

BEAUTY

andersdanverwacht.nl

VERGEET-
MIJ-NIETJE

Kleine bloemetjes
voor in de tuin.

Dit is een uitgave van Anders dan verwacht, een online magazine
voor alle zwangerschappen die anders tot stand komen, anders

verlopen of zelfs anders aflopen dan verwacht.

ANDERS DAN VERWACHT

CADEAUTIPS BIJ
BABYSTERFTE
Erkenning van familie en vrienden dat deze
baby heeft geleefd (al was het maar kort) en net
zo welkom is als ieder ander kind, speelt een
belangrijke rol in de ondersteuning na
(zwangerschaps)verlies. Hoe erken je een baby
die er niet meer is? 

mamaloves.com

intratuin.nl

babydruk.nl

20% 
kortingscode:

 ADV20

https://www.finaste.nl/
https://www.andersdanverwacht.nl/
https://www.mamaloves.com/
https://www.intratuin.nl/vergeet-mij-nietje-myosotis-d-9-cm.html
https://www.babydruk.nl/
https://www.babydruk.nl/


DIEREN VOOR HET GRAF

Plastic dieren, speelgoedauto's of dino's voor
op het kindergraf. Je kunt natuurlijk ook een
stenen beeld aanschaffen of laten maken.

Geef twee armbandjes of knuffels. Eén voor
moeder en één voor het overleden kind. Geef
deze voorafgaand aan de begrafenis of
crematie. Zo zijn moeder en kind altijd
verbonden. Vertel wel je bedoeling. 

STERRENHEMEL

Weet je de geboortedatum en het tijdstip
van geboorte? Laat dan een afdruk maken
van de sterrenhemel.

BOEKEN
Er zijn verschillende mooie boeken die je kunt
geven. Met gedichten, informatie over
rouwverwerking of een mooi verhaal. Hier
vind je twee voorbeelden.

mystaryskyamsterdam.com

printcandy.nl

 STENEN
Stenen passend bij
het sterrenbeeld van
het overleden kind. 

spiritualgarden.nl

 VOOR MOEDER EN BABY

bundeltjegemis.nl

bol.com

bol.com

greetz.nl

https://www.mrstarskyamsterdam.com/
https://printcandy.nl/
https://www.spiritualgarden.nl/
https://www.mystaryskyamsterdam.com.com/
https://www.bundeltjegemis.nl/
https://www.bol.com/nl/p/de-kleine-prins/1001004002519155/?suggestionType=typedsearch&bltgh=p-gfs5RjtSKc78BXEqhBtg.1.2.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/de-kleine-prins/1001004002519155/?suggestionType=typedsearch&bltgh=oYHvMM3w5kwxzVi-oOlMYQ.1.2.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/de-kleine-prins/1001004002519155/?suggestionType=typedsearch&bltgh=p-gfs5RjtSKc78BXEqhBtg.1.2.ProductImage
https://www.bol.com/nl/b/schleich/3058254/
https://www.greetz.nl/baby-kids/knuffels/foto-en-tekst-cadeaus


AQUAREL
"Echte troost is dat je verdriet mag bestaan."
zegt Melanie van Star and Rainbow. Zij maakt
bijzondere herinnering aquarellen en
illustraties voor ouders die een kindje
verloren. In de webshop vind je ook troost-
en steunkaarten.

BEAUTY

AFFORDABLE

We make sure our
price is right.

Geef een boompje voor in de tuin. Je zorgt voor een blijvende herinnering
die et een beetje geluk ook nog eens jaarlijks zorgt voor bloemen en/of
fruit. Ouders, broers en zusjes kunnen er later een vogelhuisje of
ornamentje in hangen ter nagedachtenis aan het overleden kind.

HERINNERINGSBOOM

HAND OF VOETAFDRUK
Zijn er gipsen afdrukken gemaakt van handjes
en voetjes? Laat ze gieten in brons. Zo blijven
ze eeuwig bewaard en kunnen ouders ze af
en toe even vasthouden.

De eerste feestdag zonder kindje is moeilijk. Zorg voor een letterlijk
lichtpuntje en geef een waxinelichthouder zodat ouders een kaarsje kunnen
opsteken voor het overleden kind. Laat zijn of haar naam daarin graveren. Of
wat dacht je van een kerstbal met naam?

HOUTEN ORNAMENT

zostil.nl

starandrainbow-shop.nl

studiodemico.nl

INVULBOEK
Een mooi boek om 
alle herinneringen, 
echo's en foto's in 
te bewaren. Of geef
een dagboek aan de
moeder.

geefeenboompje.nl

andersdanverwacht.nl

HERINNERINGSBOOM
Geef een boompje voor in de tuin. De boom wordt een blijvende
herinnering die met een beetje geluk ieder jaar bloeit en/of fruit geeft. Als
het boompje groter wordt, is het een mooie plek om een vogelvoederplek of
vogelhuisje in te hangen.

stylingvoorliefde.nl

https://www.zostil.nl/portfolio/
https://www.starandrainbow-shop.nl/
https://www.studiodemico.nl/product/dag-kleine-ster-babyboek-voor-sterrenkindjes-krijtbord/
https://geefeenboompje.nl/producten/herinneringsboom/
https://www.andersdanverwacht.nl/product/dagboek-met-aandacht/
https://www.stylingvoorliefde.nl/a-50506055/kerst/kerstbal-hout-naam/


IETS VOOR IN HUIS

Geef een lief kaarsje, een fotolijst met de
naam van het kind of een vaasje waar iedere
week verse bloemetjes in kunnen. 

Laat een knuffel maken van babykleertjes of
een dierbaar dekentje. Je kunt ook knuffels
bestellen die evenveel wegen als de baby bij
zijn of haar geboorte.

HERINNERINGSDOOS

Stem een aantal cadeaus af met familie en
vrienden, schenk ze in een herinneringsdoos
met daarop de naam van het overleden kind.

BENOEM EEN STER
Benoem een ster en krijg een certificaat met
de naam van het overleden kind. Met de Star
Finder app vinden ouders de ster makkelijk
terug.

bywoodz.nl

bulbby.nl

GEZIN
Deze poppetjes zijn
een mooie tastbare
herinnering aan het
complete  gezin. Ze
staan mooi onder een
stolp.

zusss.nl

 KNUFFEL 

osr.org

bundeltjegemis.nl

millows.nl

theprettypiggy (etsy)

https://www.bywoodz.nl/product-categorie/baby-kind/houten-kistjes/
https://www.bulbby.com/nl/kraamcadeau-met-naam/geboortedoos.html?utm_source=website&utm_medium=folder&utm_campaign=anders+dan+verwacht&utm_content=geboortedoos#/2163-color-hout/1491-size-1_maat
https://www.zusss.nl/geurkaarsje-met-leertje-liefde-0503-019-0000-00.html
https://osr.org/nl/
https://www.mystaryskyamsterdam.com.com/
https://osr.org/nl/
https://www.bol.com/nl/p/de-kleine-prins/1001004002519155/?suggestionType=typedsearch&bltgh=p-gfs5RjtSKc78BXEqhBtg.1.2.ProductImage
https://www.bundeltjegemis.nl/producten-bundeltje-gemis/houten-familie-poppetjes-sterrenkindjes/
https://www.bol.com/nl/p/de-kleine-prins/1001004002519155/?suggestionType=typedsearch&bltgh=p-gfs5RjtSKc78BXEqhBtg.1.2.ProductImage
https://www.millows.nl/a-52691728/shop/t-lichtpuntje-teakhout/
https://www.etsy.com/nl/shop/ThePrettyPiggy?ref=l2-shop-info-avatar&listing_id=529350419

