
Samen geven we het een plek

SamenFerm.be/PlantTroost



When flushing clouds through darkness strike,
The tulip's petals shine in dew,
All beautiful, — but none alike.

James F. Montgomery



PLANTEN
We planten bloembollen als herinnering, om 
dierbaren te gedenken. We vieren het leven door 
hoop, vertrouwen en kracht te ‘planten’.

PLANNEN
Een plan om het individuele en collectieve
rouwproces aan te pakken in deze moeilijke tijden. 
We zorgen voor virtuele én fysieke plekken om 
troost te vinden en te bieden.



Voorjaarsbloeiers
• Periode van bloei gelijklopend met de 

schok die corona veroorzaakte en 
mensen diep raakte

• Bloembollen planten in 2020 en eerste 
groen leven in het vroege voorjaar van 
2021

• Jaarlijks terugkerende ereperken



Virtuele troostplek: digitaal platform

Tips en concrete 
handvaten 

om troost te vinden en 
te bieden

Getuigenissen 
van diverse religies, 
bekende en minder 
bekende Vlamingen

Experten 
aan het woord (video)

Dirk De Wachter, Manu 
Keirse, An Hooghe

Troostplekken
Concept, 

draaiboek/toolbox, 
oproep, formulier

Wegwijs in 
(e-)boeken met thema 

verwerking, troost, 
rouw, …

Links naar experten, 
relevante hulpgroepen 

of verenigingen, …

Contact
wil je troostplek starten, 

je verhaal delen op 
website, zelf nog tips,  …

Troostkaartjes
Mooie tekst, eenvoudig
Digitaal/downloadbaar



Experten over troost

Ferm ging langs bij experten Dirk De 
Wachter, Manu Keirse en An Hooghe en 
sprak met hen over troost. 

De filmpjes met hun inzichten delen we via 
SamenFerm.be/PlantTroost



Virtuele 
troostplek:
Facebookgroep
‘Troostgenoten’

Gesloten Facebookgroep

Uitwisseling en steun zoeken rond troost, gemis, 
verlies, hoop

Ferm is moderator

Ferm verleent geen advies, 

verwijst wel door



Lokale Troostplekken

Een troostplek is een groen plekje dat voor iedereen 
toegankelijk is, waar mensen elkaar kunnen vinden in 
troost . 
Alle troostplekken zijn verbonden door een gedicht en 
waar je samen met je buurt of gemeente bloembollen plant 
als symbool voor verbondenheid, hoop en kracht. 
En in het voorjaar van 2021, wanneer de bloemen hun 
kopjes naar de zon richten, herdenken we de moeilijke 
periode die corona ons bracht en gedenken we onze 
dierbaren.
310 plekken, verspreid over gans Vlaanderen 



Een co-creatief model Samen met de groepen (al dan niet van Ferm) 
bieden we een model aan dat co-creatief kan 
ingevuld worden in samenwerking met de 
gemeente. 

Elke troostplek heeft een aantal vaste 
kenmerken, daarnaast vult elke groep de plek 
verder in, in samenwerking met de 
gemeenschap, zoals ze wil.

Vaste kenmerken: 
• Link met de natuur, een groen plekje
• Gedicht/tekst
• Het planten van bloembollen
• Troostbox



Lokale Troostplekken

Leuke wisselwerking met CAW’s

Ondersteuningsaanbod op troostplekken in 
de regio’s:  

• Limburg

• Brabant 

• Kempen 



Nationale troostplek

Opening   
• Zondag 7 maart 2021 van 10.30 tot 11.10 u. 
• Livestream met gasten vanuit de studio in Turnhout 
• Onthulling kunstwerk ‘Ik omhels je’ van Luc Wets in 

provinciaal domein De Brielmeersen in Deinze 
• Coronaproof

Elementen
• Orgelpunt PlantTroost: we kijken positief vooruit. 
• Opzet en opening nationale troostplek met 

onthulling kunstwerk  
• Bloemenweide 
• Connectie met de 310 troostplekken, niet fysiek 

gezien de maatregelen



Nationale troostplek
Inrichting: Kunstwerk Luc Wets: “ik omhels je”

Een omhelzing in z’n puurste vorm. Omdat een knuffel troost brengt. 
Omdat het sterker is dan woorden. Omdat het liefde is.

Een simpel gebaar dat zegt: ik ben er voor je. Ik steun je. Kruip maar even 
weg in m’n armen. Warmte die iedereen voelt: overal ter wereld, over alle 
generaties heen.

Wandel rond dit beeld, verdwijn in de lijnen en sta even stil bij het punt 
waarop deze strepen samensmelten tot de titel: ik omhels je.



In de studio … Presentatie
Fatma Taspinar – VRT 

An Jordens – co-host Deinze –
(ex-Ketnet)

op de salonset
interviews met gasten 

op de muziekset
Meskerem Mees – winnares 
Humo’s Rock Rally 2020 
speelt 4 nummer akoestisch. 

Dirk de Wachter

Belang van troost geven en 
ontvangen, van verbinding maken. 

Wouter Beke 

Welzijn, mentale veerkracht, belang 
project, linken CAW

Kristien Bonneure, initiatiefnemer 
van 2 Troostplekken in Vilvoorde

getuigt over het verlies van haar zoon, 
over het belang van fysieke troost- en 
herinneringsplekken en slachtoffers 
centraal zetten. 



PlantTroost en Ik omhels 
je op het digitaal platform  

Ook beschikbaar op het digitaal platform

• Video’s: integraal + interviews
• Podcast 
• Vlaamse troostplek 
• Speech Eva Van Braeckel
• Troostpakket (ism Troossst) 
• Webinars



PlantTroost – extra aanbod 

Jijmaker – Ik omhels je 
Een troostpakketje om iemand op een unieke en persoonlijke manier een 
hart onder de riem te steken. 
Ferm ontwikkelde deze Jijmaker samen met Troossst.be en Magnifique. 

Bestel je pakket via: www.SamenFerm.be/PlantTroost



Podcast Pleisterplaats 

Luisterverhalen over verlies, troost en hoop. 

Een pleisterplaats is een plek waar je halt houdt op een lange 
reis om even op adem te komen en jezelf te verzorgen. 

In deze podcast ontmoeten twee wildvreemde mensen elkaar op 
zo’n pleisterplaats, één van de driehonderd Troostplekken van 
Ferm in Vlaanderen. Ze vertellen elkaar wat ze onderweg 
verloren zijn of waar ze afscheid van moesten nemen. 

De podcast van Ferm, gemaakt door Johan Terryn, beluister je 
via spotify of Apple Podcasts. Je vindt de podcast via deze link: 
www.SamenFerm.be/netwerk/planttroost/ik-omhels-je

PlantTroost – extra aanbod 



PlantTroost – extra aanbod 

Pakket Troostwandeling 
Met dit pakket stippelen lokale groepen en initiatiefnemers een 
Troostwandeling uit die start en aankomt op de Troostplek. 

Ferm zet je op weg met dit volledig uitgewerkt pakket: 
• Tien wegwijzers (vijf rechts en vijf links) helpen je om de wandeling 

goed aan te duiden. 
• Zes borden (formaat A4) inspireren om stil te vallen, te genieten of te 

mediteren. Via QR-codes op de bordjes kunnen volwassenen én 
kinderen een tekst of lied beluisteren. 

• Een handleiding

Educatief aanbod lagere scholen



PlantTroost – extra aanbod 

Heel het land staat van 30 april tot 9 mei stil bij elke vorm van 
verlies die de coronacrisis met zich meebracht. Van concreet 
verlies van geliefden tot het meer abstracte verlies van een 
wereldbeeld dat zo plots en drastisch werd overhoop gegooid en 
ons allen in de kern van ons bestaan heeft geraakt. 
Niet met een massa-event maar met meer dan 70 kleine 
verbindende bubbel-events verspreid over vele locaties en met 
vele partners.

Groepen van Ferm pakken uit met troostwandelingen en 
organiseren een moment van muzikale verbondenheid tussen 
muzikanten en verenigingen die al maandenlang de pauzeknop 
moeten indrukken. 



PlantTroost – extra aanbod 
Op 17 troostplekken gingen 200 mensen aan de slag met 
blauwdrukken. Al deze werken zijn verwerkt in de kunstinstallatie 
‘Blauwdruk’, te bezoeken in de Bijlokesite te Gent.  

Zondag 9 mei, om 11u sluit de tiendaagse af met een lied, dat 
gebracht wordt door 85 ensembles, op locaties over heel 
Vlaanderen waaronder een 15-tal Troostplekken.

Ontdek alle activiteiten rond troost en hoop op 
www.heelhetland.be.
https://www.kunstwerkt.be/blauwdruk

Troostgenotendag met Uus Knops - november 
2021
Een dag met workshops en lezingen rond de thema’s rouw en 
troost

http://www.heelhetland.be/?fbclid=IwAR2PjlQaxGHowEETpYKTgMoiTMn1KeRp5jz7lr3-WlEqZGPGlp2QyKzZftg
https://www.kunstwerkt.be/blauwdruk


Partners van PlantTroost
Om het draagvlak in Vlaanderen zo groot mogelijk te maken, kijken we met veel  
enthousiasme uit naar samenwerkingen met partners zoals CAW, VVSG, Tele-onthaal, 
Zorgnet-icuro, Orbit vzw, Verbinding in Verlies, Kunstwerkt, Reveil, Lost&co…

PlantTroost is een initiatief van Ferm en past in het actieplan voor mentaal welzijn 
Zorgen voor Morgen.
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