DELA fonds ondersteunt Boven De Wolken bij eerste stappen over de
taalgrens
Antwerpen, 26 juni 2018 – Vanaf vandaag kunnen ook sterrenouders in Wallonie beroep doen op
de vrijwillige diensten van VZW Boven De Wolken. De VZW tracht een blijvende herinnering te
creëren voor de ouders van overleden baby’s d.m.v. een mooie fotoreportage van hun
sterrenkindje. De organisatie breidt over de taalgrens heen uit dankzij de ondersteuning van het
DELA fonds. Dit fonds van de gelijknamige uitvaartspecialist ondersteunt organisaties die dat
moeilijke moment rondom een overlijden trachten draaglijker te maken. Het is het doel van DELA
om iedere sterrenouder in België de mogelijkheid te geven om gratis beroep te kunnen doen op
Boven De Wolken
Boven De Wolken werd in 2016 opgericht door Anneleen en Sharon en kan ondertussen rekenen op
de hulp van een 100-tal vrijwilligers in Vlaanderen. Onder andere het team van 80 professionele
fotografen zet zich actief in om sterrenouders een mooie fotoreportage te bezorgen van hun pas
overleden zoon of dochter. Volgens DELA een mooie manier om ouders die met deze verschikkelijke
gebeurtenis geconfronteerd worden, te helpen bij het omgaan met dergelijk enorm verlies.
“Iedere sterrenouder is fier op zijn of haar kind en wil graag een blijvende herinnering. Maar vaak is
het verdriet op dat moment te groot en werkt het overrompelend. Vaak zijn het in ziekenhuizen de
vroedvrouwen die Boven de Wolken aanhalen en hen zo wijzen op de mogelijkheid om een laatste
herinnering te creëren. We weten echter dat dergelijke fotoreportage een belangrijk rol kan spelen in
het verwerkingsproces. Vandaar dat we dit project omarmd hebben. We willen het mogelijk maken
dat iedere sterrenouder in België gratis beroep kan doen op een team van professionele fotografen
om een mooie herinneringen en blijvende herinnering vast te leggen van hun sterrenkindje”, aldus
Marysia Kluppels van uitvaartspecialist DELA.
Wat voor Anneleen en Sharon begon als een simpel idee, groeide al snel uit tot een organisatie die
in de meeste delen van Vlaanderen bekend is. Toch is het einde van de strijd nog lang niet in zicht
volgens Anneleen en Sharon: “Geen enkele sterrenouder zou spijt mogen hebben van herinneringen
die ze niet hebben. Niet in Vlaanderen, maar ook niet in Wallonië. Dankzij DELA kunnen we nu
terugvallen op een Franstalige collega Aurélie en zetten we dan ook vol passie ons verhaal verder
over de taalgrens heen.”
Boven De Wolken zoekt nog steeds vrijwilligers met een groot hart die hun schouders onder de VZW
willen zetten. Meer info over Boven De Wolken kan je terugvinden op hun nieuwe
website www.bovendewolken.be.
--- Einde bericht --Over DELA
DELA staat voor “Draagt Elkanders LAsten” en maakt deel uit van een coöperatie. Meer dan 80 jaar ervaring en
deskundigheid maakt van DELA Dé uitvaartspecialist in België, waar zorgen voor elkaar centraal staat. DELA wil
voor iedereen een betaalbare en waardige begrafenis of crematie, en nabestaanden bijstaan met raad en daad,
en dit via een persoonlijke aanpak. DELA is sinds 1989 aanwezig in België en telt ruim 800 medewerkers in ons
land, en helpt vóór, tijdens en na een uitvaart. Vóór het overlijden kan men bij DELA middels een
uitvaartverzekering de financiële gevolgen van een overlijden opvangen. Voor het verzorgen van uitvaarten
heeft DELA 63 hooggekwalificeerde begrafenisondernemers verspreid over meer dan 113 uitvaartcentra. DELA
verzorgt de uitvaart van meer dan één op tien overleden Belgen en heeft 4 crematoria DELA beschikt tevens
over 24 consulenten nabestaandenzorg die na een uitvaart zich bekommeren om de praktische en

administratieve gevolgen van een overlijden. Via het DELA-fonds wil de coöperatie projecten ondersteunen die
dat moeilijk moment rondom het overlijden draaglijker maken. Voor meer informatie ga naar dela.be.
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