
	

 
“When someone you love becomes a 
memory, that memory becomes a treasure”  
 
In november 2013 werd na een zorgeloze, voldragen 
zwangerschap een prachtig baby’tje stilgeboren hij kreeg de 
naam Phéron Mahendra Ramesh en werd de inspiratie voor 
Stichting Phéron om ouders en betrokkenen te helpen na 
babyverlies.  
 
De Stichting is opgericht door Paul en Sharon,, ouders van 
Phéron. Zij ervoeren dat in een periode van afscheid zoveel 
zaken geregeld moeten worden dat er niet genoeg tijd is om 
de geboorte en herinneringen vast te leggen, terwijl dit juist zo 
belangrijk is voor het dragen van zo’n groot verlies in een later 
stadium.  
 
 
 
 
 



Jaarverslag	Stichting	Phéron	2016	
	

 
Sinds de oprichting in 2014 heeft Stichting Phéron landelijke 
bekendheid verworven via diverse media en in 2016 zijn zij 
gestart met een pilot waarbij 12 ziekenhuizen verspreidt over 
Nederland de Phéron Memory Box mogen aanreiken aan 
ouders om zo kort na het verlies goede nazorg te kunnen 
bieden bij het maken van tatsbare herinneringen. Door de 
pilot is de naamsbekendheid van de stichting gegroeid binnen 
het zorgverlenersnetwerk. Door onze zichtbaarheid weten 
lotgenoten en professionals ons nog beter te vinden als het 
gaat om hulp na babyverlies of lotgenotenbijeenkomsten.  
 
De box wordt onder begeleiding via het ziekenhuis aan ouders 
aangereikt. Dit kan voor de geboorte (als de ouders zelf de 
herinneringen wensen te maken) of na het verlies samen met 
de hulpverlener. De box is een liefdevolle geste van troost en -
herinneringsitems en een quick reference card met hierop tips 
waar ze aan kunnen denken tijdens de afscheidsweek. Ieder 
ziekenhuis in Nederland kan in aanmerking komen voor deze 
vorm van nazorg.  
 
 

 
De pilot is geslaagd, op basis van diverse criteria heeft de 
Stichting besloten om in 2017 de Phéron Memory Box 
definitief te continueren. Omdat de stichting de boxen geheel 
kosteloos beschikbaar stelt voor ouders (en ziekenhuizen) en 
de vraag/behoefte groeit is Phéron genoodzaakt om meer 
fondswervende acties te organiseren in de toekomst zodat zij 
aan de vraag vanuit ouders en ziekenhuizen kan voldoen. In 
2017 verwachten wij 400 boxen uit te geven. In dit jaarverslag 
delen wij alles over het jaar 2016, feiten, cijfers en weetjes. 
Voor het financiele jaarverslag verwijzen wij u naar het 
document “financieel jaarverslag 2016” op de website 
stichtingpheron.nl. Verder delen wij kort onze visie op 2017 in 
dit verlsag 
 
 
Namens het bestuur van Stichting Phéron,  
Sharon Gajadin 
Voorzitter  
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Bestuur  
 
Sinds de oprichting in 2014 hebben zijn er geen 
veranderingen binnen het bestuur van Stichting Phéron. Voor 
de toekomst zal er gekeken worden naar mogelijkheden om 
nieuwe bestuursleden toe te voegen aan het huidige bestuur 
om tot een breder perspectief te komen omtrent 
besluitvorming. 
 
Voorzitter is Sharon Gajadin, moeder van Phéron met een 
onuitputtelijke motivatie om ouders en betrokkenen te helpen 
na babyverlies. Secretaris is Mildred Kooymans, in haar 
directe omgeving heeft zij ervaren wat voor impact 
babyverlies heeft. Zij neemt de taken van Sharon waar bij 
afwezigheid. Penningmeester Paul Struik, vader van Phéron. 
Algemeen bestuurslid Vanity Reen. 
 
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun 
bestuurstaken. 
 
 
  

Organisatie 
 
Bestuur 
Voorzitter  S.N.R.Gajadin 
Secretaris  M.I.E. Kooymans 
Penningmeester P.R.S. Struik 
Algemeen  V.I.S. Reen 
 
Vrijwilligers 
Momenteel hebben we diverse vrijwilligers die we per 
activitieit kunnen vragen. De vrijwilligers werken vanuit huis of 
vanaf een gezamenlijke locatie (die beschikbaar wordt gesteld 
door sponsoren). In 2016 heeft de stichting één 
vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd voor de briefing bij het 
inpakken van de Phéron Memory Box. 
 
Troostcoaches  
Troostcoaches zijn vrijwilligers met een professionele 
achtergrond die zij vriwjillig inzetten bij 1-op-1 hulpverlening. 
Deze vrijwillige dienst kan varieren van een gesprek van 15 
minuten tot een massage therapie van 60 minuten. 
Momenteel zijn er 3 troostcoaches in twee provincies. 
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Communicatie  
Momenteel wordt de algehele communicatie; pr, website, 
marketing en social media gecoördineerd door Sharon en een 
aantal vrijwilligers met grafische hulp van Riccardo van 
Xvector.nl (logo, flyers etc). In de toekomst zal het 
noodzakelijk zijn om meer vrijwilligers te vinden die diverse 
items kunnen beheren. 
 
Financieel  
De penningmeester is samen met Administratiekantoor 
Gerlsma geheel verantwoordelijk voor het managen van de 
financiën, Zij dragen ook zorg voor de jaarrekening / 
financieel jaarverslag en de controle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag	Stichting	Phéron	2016	
	

Activiteiten 
 
Pilot Phéron Memory Box 
 
Doel 
Tastbare herinneringen zijn van onschatbare waarde. En 
eigenlijk kun je niet genoeg herinneringen van je overleden 
kindje hebben. Als voor eeuwig nu is, dan is het fijn dat er 
complete inspiratie en ondersteuning is zonder daarbij na te 
hoeven denken. Duidelijkheid voor zowel de verstrekker 
(zorgverlener) als ontvanger (de ouders), over welke 
herinneringen zij kunnen maken. Hierdoor is het idee ontstaan 
om te starten met de Phéron Memory Box.  
 
Ons doel is dat iedere ouder die een kindje moet verliezen 
deze vorm van nazorg aangereikt krijgt. Ziekenhuizen zijn 
hierbij een belangrijke partner omdat de meeste ouders direct 
in contact staan met hen. 
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Middelen  
Ouders kunnen het volgende met de Phéron Memory Box:  
 
♥ Een voet- en of handafdrukje in zacht klei maken 
♥ Een voet- en of handafdrukje op papier maken 
♥ Een haarplukje of iets anders dierbaars bewaren in een 
transparant buisje 
♥ Iets dierbaars bewaren in het harten bewaardoosje  
♥ Een foto van je geliefde baby in een lijstje plaatsen  
♥ De waxinelichthouder op een “fijn” plekje neerzetten en een 
kaarsje aan steken  
♥ Een identieke handgemaakte knuffel voor jezelf bewaren en 
eentje bij je baby neer leggen  
♥ Een Quick Reference Card lezen met hierop een korte 
beschrijving wat je kunt doen na babyverlies om tastbare 
herinneringen te maken 
♥ Een hart, ster of vlinder accessoire vinden als troostitem 
♥ Een kaart met een gedicht lezen 
♥ Informatie vinden 
 
Voor deze items worden er zoveel mogelijk sponsoren 
gezocht, echter door het toekomst perspectied (groot aantal) 

en onze keuze voor bepaalde items werden vrijwel alle items  
in 2016 zelf ingekocht door de stichting.  
 
Impact en resultaat 
Op basis van de resultaten van ons pilot onderzoek heeft 
Stichting Phéron besloten om in 2017 de Phéron Memory Box 
te continueren en blijvend te optimaliseren.  
 
In mei 2016 zijn wij met 12 ziekenhuizen onze pilot gestart. 
Voor dit praktische onderzoek heeft de Stichting een aantal 
voorwaarden opgesteld om te kunnen bepalen of deze vorm 
van nazorg 1) noodzakelijk was en 2) of deze vorm van 
nazorg voldeed aan de behoefte van ouders  en 3) of deze 
vorm van nazorg werkbaar is voor de hulpverlener. 
 
Aan de pilot hebben diverse ziekenhuizen deelgenomen. Om 
een zo goed en realistisch mogelijk beeld te krijgen hadden 
we bijvoorbeeld een goede balans tussen streekziekenhuizen 
klein tot middel en academische ziekenhuizen. En was het 
een vereiste dat er minimaal twee afdelingen (neo, kraam, 
verpleeg en kinder ic) tijdens de pilot in aanmerking kwamen 
voor het aanreiken van de Phéron Memory Boxen. 
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Lotgenotenbijeenkomsten 
 
Doel  
Gelijkgestemden samen brengen om elkaar troost te kunnen 
bieden, (h)erkenning over de impact van het verlies van hun 
kindjes, elkaar te inspireren en handvatten mee te geven 
tijdens verdrietige momenten. 
 
Middelen  
Een locatie waar we kunnen zitten met lotgenoten of een 
locatie waar we samen een activiteit kunnen doen. Een 
lotgenotenbijeenkomst bestaat altijd uit een moment om voor 
te stellen, een workshop over rouw, ademhaling, heling, troost 
en een handvat om mee naar huis te nemen. 
Workshopleiders worden via sponsoring gezocht. 
 
Impact en resultaat 
Lotgenoten gaan met nieuwe perspectieven naar huis en 
vaak ook met een bepaalde opluchting. Het is fijn om met 
gelijkgestemden over je verdriet te kunnen praten. Elkaar 
kunnen verstaan met één woord. Door de bijeenkomsten 
ontmoeten ze nieuwe mensen en worden er vaak nummers 

en social media pagina’s met elkaar uitgewisseld om blijvend 
contact te houden. Steun vinden bijelkaar. Wij vinden dit een 
heel mooi en duurzaam resultaat. 
 
E-magazine gedichten en teksten regenboogbaby’s 
 
Doel 
Lotgenoten die na babyverlies heel graag een broertje of 
zusje wensen worden tijdens hun zwangerschap blijvend 
geconfronteerd met het eerdere verlies van hun baby. Dit 
vraagt om andere aandacht, en zeker bij het opstellen van 
een geboortekaartje. Phéron wil haar graag bij steunen door 
een hulpmiddel aan te bieden.  
 
Middelen  
Een e-magazine die diverse gedichten en of teksten bevat die 
ouders en naasten troost geven. 
 
Impact en resultaat 
Ouders en naasten kunnen nu makkelijk uit het e-magazine 
een tekst halen die bij hen verdriet én geluk past. Ontzorgen 
in deze fase wordt als zeer prettig ervaren. 
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Loterij  
 
Doel  
Met behulp van de opbrengst van de jaarlijkse loterij hopen 
wij dat we een aantal Phéron Memory Boxen kunnen inkopen 
en samenstellen.  
 
Middelen  
Loten, gemaakt door onze sponsor en prijzen, allen 
gesponsord door lokale en niet lokale bedrijven. De loten 
werden verkocht door het vrijwilligersnetwerk van de stichting. 
Een lot bedroeg €3,00 waarvan €2,45 direct naar het doel en 
€0,55 naar het betalingsysteem Ideal en drukkosten voor het 
lot. 
 
Impact en resultaat 
Door de loterij in oktober kunnen wij in het jaar 2017 de 
Phéron Memory Box bij tenminste 5 ziekenhuizen 
continueren.  
 
 

 
Financieel  
 
Stichting Phéron heeft na het bekendmaken van de pilot voor 
de Phéron Memory Box veel publiciteit ontvangen en 
daarmee ook vele eenmalige giften. Hierdoor konden we de 
pilot locaties van meer boxen voorzien dan we in eerste 
instantie gebudgetteerd hadden. Via deze weg willen wij onze 
donateurs en sponsoren hartelijk danken voor hun giften.  
 
Doneren kan via onze website met Ideal, Bancontact of 
Paypal of door vooraf overmaken.  
 
In het financiële jaarverslag kunt u een volledig overzicht 
vinden van alle uitgaven en inkomsten.  
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In de media 
 
Landelijk 
Na de bekendmaking van de pilot van de Phéron Memory Box 
heeft Hart van Nederland een mooie reportage gemaakt over 
de samenstelling van de box en de eerste uitreiking bij het 
ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.  
 
Lokaal 
Ook via andere lokale media zoals, kranten en online 
platforms hebben gehoor gegeven aan de introductie van de 
box en besteden aandacht onze doelstelling. 
 
Digitaal 
De website van Stichting Phéron wordt dagelijks bezocht. 
Social media en met name Facebook speelt echter een 
belangrijke rol als communicatie kanaal en zichtbaarheid voor 
Stichting Phéron. Hierdoor bereikt zij een grote groep 
lotgenoten, verwerft zij naamsbekendheid en donateurs 
gezien het bereik van vele berichten die gepost worden. 
 

Vooruitblik 2017 
 
In 2016 is het duidelijk geworden welke vorm van directe 
nazorg Stichting Phéron kan bieden. Voor 2017 hebben wij 
besloten om de Phéron Memory Box te continueren en 
afhankelijk van de vraag te laten groeien.  
 
Stichting Phéron zal met de resultaten van de pilot in 2017 
moeten kijken hoe zij haar doelstelling verder wil bereiken. 
Graag zouden wij in 2017 meer ouders willen steunen met 
behulp van de box. Onze doelstelling 400 Phéron Memory 
Boxen. 
 
Daarnaast ambiëren wij een landelijke werkgroep met 
zorgprofessionals om de box te optimaliseren en 
werkprocessen te delen op het gebied van zorg rond 
babyverlies. Door samen te werken met professionals kunnen 
we vanuit diverse specialiteiten ouders en naasten nog beter 
steunen na babyverlies. 
 
Stichting Phéron is, gezien de vraag naar hulp en steun op 
het gebied van nazorg rond babyverlies zich ten zeerste 
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bewust van de noodzaak van ons bestaan. In 2017 zal dit zich 
nog meer uiten in het aantal boxen die uitgegeven worden 
door zorgprofessionals in het ziekenhuis.  
  
In 2017 zullen er meer fondswervende activiteiten 
georganiseerd moeten worden om de Phéron Memory Box en 
lotgenotenbijeenkomsten te kunnen realiseren.  
 
In 2017 is Stichting Phéron voornemens om een deur-tot-deur 
collecte te organiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 


