
VISIE
Missing You werkt vanuit het 

duale procesmodel. Deze hedendaagse visie  
rond rouw vertrekt vanuit de metafoor ‘Rouwen is 

roeien met twee riemen’. De twee riemen waarmee  
je roeit, kenmerken elk een dimensie van het  

rouwproces. Zo spitst de ene riem zich toe op het 
verlies van je dierbare en alles wat daarbij komt 
kijken, terwijl de andere riem zich focust op het  

herstel, het leven dat verder gaat zonder je dierbare. 
Om vooruit te gaan met een leven dat getekend is 

door verlies, heb je beide riemen nodig. Er hoeft  
geen constant evenwicht te zijn tussen beide  

riemen, maar het wisselen van riem is  
op termijn wel nodig om  

vooruit te varen.

SPELINHOUD
De spelers overleven een schipbreuk  
en drijven rond op vlotten in de zee.  

Ze moeten in teams roeien, op zoek naar 
10 bouwkaarten. Kunnen ze hiermee  
hun schip herstellen zodat ze kunnen   

wegvaren uit het woelige water? 

Tijdens dit spel leren jongeren spreken 
over en omgaan met rouw en verlies.  
Ze mogen hun eigen verhaal vertellen  

en leven zich in in dat  
van anderen.

SPELDOELEN 
Rouw en verlies bespreekbaar maken  

en taboes doorbreken.

Meer begrip en inzicht krijgen in rouw  
en hoe dit tot uiting kan komen. 

Handvaten ontdekken om zelf met een  
verlieservaring om te gaan en om anderen  

die rouwen op een helpende manier te  
kunnen ondersteunen.

DOELGROEP
Een spel over rouw en verlies voor jongeren  

uit de tweede graad secundair  onderwijs  
dat zowel preventief als na een  
overlijden kan ingezet worden.

SPELERS
9 tot 24 spelers + 1 spelbegeleider

SPEELDUUR
Minimum 100 minuten

ZIN OM TE SPELEN?
Koop het voor €45 via Missing You vzw
of ontleen het gratis bij onze educatieve 

uitleendienst

MEER INFO?
Missing You vzw

Educatief medewerker
lievecaestecker@missingyou.be

0488/85.75.16

Heeft dit aanbod 
jullie nieuwsgierig gemaakt 

naar andere initiatieven van Missing You? 
Ga dan zeker eens kijken op onze website 

WWW.MISSINGYOU.BE
V.U. Eefje Buys. Brusselbaan 300 – 9320 Erembodegem
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