Bijna 4 op 10 Vlaamse gemeenten hebben geen sterrenweide
DELA en Boven De Wolken inspireren gemeenten tot het aanleggen van een
koesterplaats

Antwerpen, 8 december 2021 – Voor de meeste nabestaanden neemt de begraafplaats van de
dierbare overledene een belangrijke plaats in bij de rouwbeleving. Nochtans hebben nog lang
niet alle Vlaamse gemeenten een plekje waar sterrenouders terechtkunnen met hun verlies. Uit
een rondvraag van uitvaartspecialist DELA en vzw Boven De Wolken, kwam naar boven dat er
op 4 van de 10 Vlaamse begraafplaatsen geen sterrenweide is voor kinderen die tijdens de
zwangerschap of vlak na de geboorte het leven lieten. DELA en Boven De Wolken bezorgen
gemeenten daarom een brochure met tips en inspiratie voor de aanleg van een sterrenweide.
Er is ook een wedstrijd die 10.000 euro uitschrijft als bijdrage in de realisatie van het winnende
ontwerp.
Op zondag 12 december is het al voor de 25ste keer Wereldlichtjesdag. In alle tijdzones ter wereld
steken die dag om 19u massaal veel mensen kaarsjes aan om zo een cirkel aan lichtjes te creëren
waarmee ze overleden kinderen herdenken. Een erg mooi initiatief dat zowel DELA als Boven De
Wolken een warm hart toedragen. Alleen zijn ouders van overleden kindjes en sterrenkindjes uiteraard
niet enkel die dag op zoek naar troost of verbinding. Heel wat onder hen kunnen in hun gemeente
terecht op een sterrenweide, een stuk van de begraafplaats dat specifiek is ingericht voor kinderen die
overleden zijn tijdens of vlak na de zwangerschap.
Uit onderzoek van DELA en Boven De Wolken bij alle Vlaamse gemeenten, blijkt dat 62 procent van
hen een sterrenweide heeft. Dat betekent dat in bijna 4 op de 10 Vlaamse gemeenten nog geen plek
is voor een sterrenweide.
‘Een koesterplaats voor elk sterrenkindje’
“Een sterrenweide is vaak een plek waar ouders van sterrenkindjes hun verdriet een plek kunnen
geven en een gevoel van erkenning krijgen van dat verdriet als ‘volwaardige ouder’”, zegt Anneleen
Fransen, oprichtster van Boven De Wolken. “Als zij hier niet terecht kunnen, voelen ze zich vaak
vergeten of miskend en dat plaatst een rem op hun rouwbeleving.” Daarom stelden DELA en Boven
De Wolken een brochure samen. In ‘Een koesterplaats voor elk sterrenkindje’ bundelen ze
aanbevelingen en tips voor gemeenten die een sterrenweide willen aanleggen. De brochure kwam tot
stand via gesprekken met sterrenouders en diverse experten.

Bij de rondvraag van DELA en Boven De Wolken gaf de helft van de gemeenten zonder sterrenweide
aan plannen te hebben voor de aanleg ervan. “Veel gemeenten gaven ook te kennen vragende partij
te zijn voor tips en inspiratie. Zij kunnen de brochure als leidraad gebruiken bij hun ontwerp”, zegt
Marysia Kluppels, woordvoerder van DELA. “De mogelijkheid om bordjes te personaliseren, het
plaatsen van een picknicktafel of een ruimte waar kinderen zich creatief kunnen uiten in hun
rouwbeleving, zijn maar enkele van de vele tips die we erin meegeven. We hopen op die manier
ondersteuning te bieden op weg naar een sterrenweide voor elk sterrenkindje. Om gemeentebesturen
nog meer te stimuleren om een geschikte herdenkingsplek te creëren, schrijven we ook een wedstrijd
uit.”
Om deel te nemen aan de wedstijd dienen gemeenten een ontwerp in te sturen voor de sterrenweide
die ze graag willen (her)inrichten. DELA beloont de mooiste sterrenweide, geselecteerd door een jury
van onafhankelijke experten, met 10.000 euro als bijdrage in de realisatie ervan.
De brochure met tips en meer informatie over de wedstrijd kunnen worden geraadpleegd op
www.dela.be/koesterplaats .
* Van alle 300 Vlaamse gemeenten die voor dit onderzoek werden bevraagd hebben er 241 gemeenten aan de
enquête deelgenomen.

Over DELA
DELA staat voor “Draagt Elkanders Lasten” en maakt deel uit van een coöperatie. DELA is
gespecialiseerd in alles wat van ver of dichtbij te maken heeft met afscheid en ontzorgt mensen op
één van de moeilijkste momenten van hun leven: het afscheid van een dierbare. Onze organisatie
bestaat reeds meer dan 80 jaar en is sinds 1989 aanwezig in België, waar ze bijna 800 medewerkers
telt die helpen vóór, tijdens en na een uitvaart. DELA is vooral gekend als uitvaartverzekeraar, maar
heeft ook een 60-tal hooggekwalificeerde uitvaartcentra op meer dan 110 locaties in België, 4
crematoria en een repatriëringscentrum op de luchthaven van Zaventem. Bovendien staan 25
consulenten nabestaandenzorg dagelijks klaar om de nabestaanden na de uitvaart te helpen met
praktische en administratieve beslommeringen. DELA doet ongeveer 80% van de repatriëringen en
begraaft 1 op de 10 Belgen. DELA staat er dan ook om gekend dé uitvaartspecialist van België te zijn.
Vanuit haar sociale betrokkenheid richtte DELA het DELAfonds op, dat initiatieven steunt die het
moeilijke moment rondom het afscheid draaglijker willen maken. Het DELAfonds steunt sinds 2017
Boven De Wolken.
Over Boven De Wolken
Wanneer ouders hun baby verliezen voor, tijdens of kort na de geboorte stort hun wereld in. Ze
moeten afscheid nemen van hun kindje nog voor ze de kans hebben gekregen het te leren kennen.
Tegelijk zijn ze heel fier. Ze willen alles voor eeuwig en altijd vastleggen. Met foto’s van hun baby, van
hun nieuwe gezin. Foto’s die helpen bij het leren leven met dit verlies. Foto’s die ze met veel trots aan
iedereen willen laten zien. Boven De Wolken helpt sterrenouders om dit grote verdriet te dragen door
hen een professionele fotoreportage van hun overleden baby aan te bieden. De fotografen van Boven
De Wolken komen binnen de 24 uur na de geboorte langs. Ze doen dit gratis, met hart en ziel en met
respect voor het gezin en de baby. De foto’s kunnen voor de ouders een groot verschil maken in het
verwerkingsproces en zijn een tastbare, prachtige herinnering aan hun sterrenkindje.
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