Leuven, 3 november 2017
Beste ouder(s),
In naam van het ganse team van de dienst Kinderhemato-oncologie en het KITES-zorgteam willen
wij jullie graag uitnodigen op de bijeenkomst voor gezinnen van een overleden kind op:
Zaterdag 9 december 2017 om 14u in de gebouwen van Onderwijs en Navorsing van de
KU Leuven ( ON2) gelegen op de campus Gasthuisberg Leuven.
Zoals gebruikelijk voorzien we in een informele samenkomst voor gezinnen die geconfronteerd
werden met het verlies van hun kind.
Ieder jaar worden ook de personeelsleden van de diverse behandelingsequipes hierop uitgenodigd.
Dit jaar hebben we geen gastspreker uitgenodigd, maar zullen verschillende ouders getuigen over
de weg ,die ze individueel en als gezin bewandeld hebben, na het verlies van hun kind.
Net zoals vorig jaar zal er, gelijklopend met het programma voor de volwassenen, een programma
voor kinderen doorgaan. Voor de allerkleinsten voorzien we een speelhoek, voor de grotere
kinderen is er een aanbod passend bij hun leeftijd.
Een aparte uitnodiging voor broer(s) en/of zus(sen) is hierbij ingesloten.
Ouders die dit wensen, mogen een (ingekaderde) foto van of een herinnering aan hun overleden
kind meebrengen om een fotoruimte te maken en de kinderen voor iedereen “aanwezig” te maken.
Wij hopen jullie daar te mogen ontmoeten.
Namens de ganse ploeg van Kinderhemato-oncologie en KITES en i.s.m. KiKoV

Inschrijvingsstrook
Het zou fijn zijn indien de antwoordstrookjes of mailtjes met de namen en het aantal kinderen die
zullen deelnemen, toekomen ten laatste op 4 december 2017.
U.Z. Leuven campus Gasthuisberg
KITES-zorgteam, t.a.v. Greet Van den Eynde
Herestraat 49, 3000 Leuven
Of mailen:
Greet.vandeneynde@uzleuven.be
Naam gezin

: ………………………………………………………

Adres

: ………………………………………………………

E mail

: …………………………………………………………

Zal met ….. volwassenen aanwezig zijn op 09/12/2017 te Leuven :
1. Ouders
: ……….
2. Grootouders : ……….
3. Andere
: ……….
Zal met ….. kinderen aanwezig zijn op 09/12/2017 met volgende leeftijd:
1.
2.
3.
4.

……….
……….
……….
………

Leeftijd: ……….
Leeftijd: ……….
Leeftijd: ……….
Leeftijd: ……….

Graag insturen voor 04/12/17.
Een plannetje met de routebeschrijving vinden jullie in bijlage.

