Wiegendood

Terwijl de nieuwsbrief winter 2012 in de afrondende fase was kregen we verschrikkelijk nieuws.
Op 10 december is een vier maanden oude baby bij zijn gastouder overleden aan de gevolgen van wiegendood. Anderhalf
uur reanimeren heeft niet meer mogen helpen. December heeft dit jaar een zwarte rand gekregen.
HOPPAS Kinderopvang heeft voor het eerst te maken gekregen met een wiegendood.
We zijn als organisatie enorm geschrokken en proberen de ouders en de gastouder zo goed als mogelijk bij te staan.
Ook onze andere (gast)ouders zijn erg geschrokken van dit pijnlijke nieuws en het besef dit echt bij iedereen zou
kunnen gebeuren. Oneerlijk, onbegrijpelijk, onvergeetbaar zijn de gedachten die horen bij het gevoel van verdriet en intense
emoties over het verlies van deze bink.
De ouders van de overleden jongen hebben aangegeven dat we alles moeten doen om de gastouder te beschermen. Er is
geen schuldige, een wiegendood is onverklaarbaar en niet te voorkomen.
Dit jaar gaan mijn gedachten tijdens de kerstdagen uit naar het gezin en de gastouder en het enorme verlies dat ze moeten
verwerken. Dit in tegenstelling tot de introductie zoals deze in de nieuwsbrief staat.
Met vriendelijke groet,
Siebren Koek - directeur
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