
Heeft u in uw omgeving te maken met afscheid en verlies?

Vindt u het moeilijk om door te leven met uw verdriet en gemis?

Veel moet u alleen doen, maar niet alles. Het is fijn om hierbij  

aandacht te krijgen van mensen uit uw omgeving.  

En het is goed om te weten dat er professionals en vrijwilligers 

zijn die u kunnen bijstaan op het gebied van stervensbegeleiding 

en rouwarbeid, maar ook bij het regelen van praktische zaken 

voor of na een overlijden. Op een manier die bij u past. 

 

In deze flyer vindt u een overzicht van Bredase organisaties 

die zich inzetten voor zorg en ondersteuning  

Rondom Overlijden en Rouw.

STICHTING ROER BREDA
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Steunpunt informele 
zorg Breda (StiB) 

Steunpunt informele zorg 
Breda (StiB) biedt advies, 
hulp en ondersteuning aan 
mantelzorgers in Breda.  
De vrijwilligers van StiB 
ondersteunen o.a. mensen 
in hun laatste levensfase  
en hun naasten. 

Carolien van Gestel 
076-7503200 
info@stib-breda.nl
www.stib-breda.nl\vptz 

Steunpunt Zinvol

Begeleiding bij levens– en 
zingevingsvragen in de 
laatste levensfase. 
Voor alle geloofs- en levens-
overtuigingen. 
De (kosteloze) gesprekken 
vinden bij u thuis plaats.

06-51638345
info@steunpuntzinvol.nl
www.steunpuntzinvol.nl

Netwerk Palliatieve 
Zorg Stadsgewest Breda 

Geeft informatie en advies 
over palliatieve zorg en het 
aanbod palliatieve zorg in 
Breda e.o. 
 
Kitty van de Ven,  
06-57748106
kvandeven1@amphia.nl

www.watalsiknietmeerbeterword.nl

www.ooitgajedood-westmiddenbrabant.nl 

Thebe Hospice Breda 
 
Een woonhuis waarin, in 
een huiselijke sfeer, opvang 
wordt geboden aan de mens 
in zijn laatste levensfase en 
zijn naasten.  
24 Uur per dag zijn er in het 
hospice verpleegkundigen 
aanwezig ondersteund door 
vrijwilligers.

Hospice Breda 
Grieglaan 4
4837 CB Breda 

076-5609955
breda.hospice@thebe.nl
www.hospicebreda.nl

Zuylen uitvaartverzorging
 
Als een dierbaar iemand 
overlijdt, komt er veel op u 
af. Dat gevoel begrijpen onze 
uitvaartverzorgers. Zij nemen 
ruim de tijd om samen met u 
tot een uitvaart te komen die 
recht doet aan het leven van 
de overledene.

076-5219453
info@zuylen.nl
www.zuylen.nl

Cooperatie DELA

DELA is een moderne 
verzekeraar en uitvaart- 
verzorger zonder winst- 
oogmerk. Wij helpen u en 
uw nabestaanden een 
mooie uitvaart te regelen en 
de draad weer op te pakken.  
Of u nu wel of niet bij ons 
verzekerd bent. 

040-2601601
www.dela.nl

Uitvaartonderneming  
Wilma van Opstal

Zacht in de ontmoeting en 
helder in de communicatie. 

076-5201799
info@wilmavanopstal.nl
www.wilmavanopstal.nl

Humanitas 
Regio Breda

Gesprekken van Mens tot 
Mens - Steun bij rouw

06 453 33 034
vanmenstotmens.breda@
humanitas.nl
www.humanitas.nl/afdeling/
breda

Stichting Zereen  
bij verlies

Begeleidt en ondersteunt in  
alle facetten van het verlies

Gerard van Jaarsveld
076-5329212
06-29593257
info@zereen.nl 
www.zereen.nl

Toeverlaat Diensten

Toeverlaat Diensten biedt  
praktische ondersteuning aan 
ouderen, nabestaanden en 
andere betrokkenen op het 
gebied van leegruimen en 
schoonmaken van woningen, 
verhuizingen, klussen in en 
om de woning, administra-
tieve ondersteuning, hulp bij 
opslag en transport, tuin- en 
grafonderhoud, enz.

Frank de Werd
06-40746228
info@toeverlaatdiensten.nl 
www.toeverlaatdiensten.nl

Rouwgroep Breda

Rouwgroep Breda  
organiseert maandelijkse 
ontmoetingen voor mensen 
die te maken hebben met 
rouwarbeid.

076-5201799
info@rouwgroepbreda.nl
www.rouwgroepbreda.nl 

De Honingraad 
 
Inloophuis voor mensen 
met kanker en hun naasten. 
Een warme omgeving om 
lotgenoten te ontmoeten. 
“Een plek waar ze je  
begrijpen”. 

076-5655291 
welkom@honingraad.nl 
www.honingraad.nl
 

Buutplaats 

Een veilige ontmoeting 
die je steunt bij verlies, 
verdriet en gemis: 
inspiratie om je eigen 
(innterlijke buutplaats te 
vinden. Buut jezelf vrij! 

Tinka van Holthe 
06-57995287 
info@buutplaats.nl 
www.buutplaats.nl

De Luisterlijn

Soms wil je praten over ver-
driet, zorgen of problemen, 
maar is het moeilijk om een 
luisterend oor te vinden bij 
iemand uit je omgeving. Of 
je zoekt juist naar iemand 
die jou niet persoonlijk kent. 
Bij de Luisterlijn kun je dag 
en nacht, anoniem terecht 
voor een goed gesprek. 
Jouw verhaal staat bij ons 
centraal. 

088-0767000
ehulp@deluisterlijn.nl
www.deluisterlijn.nl 




