
 

Kathleen Roskams (rechts) met enkele vrijwilligers die de Gouden Dozen helpen 
vullen. Foto: RR 

Vzw Lost & Co introduceert Gouden 
Doos: “Geef ze aan iemand die te 
maken heeft met ziekte of verlies” 
Vandaag om 15:21door Chris Van Rompaey 
LIER -  

Lost & Co ondersteunt dankzij de inzet van vele vrijwilligers jonge mensen die te maken 
krijgen met ziekte of verlies. De Lierse vzw introduceert nu de Gouden Doos. 

“In Japan herstellen ze gebroken borden en kopjes met gouden lijm. Zo worden de breuken 
geaccentueerd in plaats van weggestopt”, zegt Kathleen Roskams, bezielster van Lost & Co. 
“Het goud geeft het servies als het ware extra glans. Het komt mooier en sterker uit de breuk. 
Zo wil ook Lost & Co verlies een gouden randje geven. Door het niet weg te stoppen, maar 
net bespreekbaar of zichtbaar te maken. Zo kunnen we als samenleving samen verlies dragen 
en draaglijker maken.” 

“Dat is ook de gedachte die achter onze Gouden Doos zit”, legt ze uit. “Een doos die 
vrijwilligers vullen met kleine, symbolische attenties. Een kopje met een gouden randje en 
kaarsje, thee en chocolaatjes voor bij een goed gesprek, postkaarten, een verwendoosje en 
vergeet-me-nietjes, een bon die je kan geven aan iemand die het moeilijk heeft, enzovoort.” 



Gouden boekje 

“Je vindt er ook het gouden boekje in met informatie over de werking van Lost & Co, 
namelijk gesprekken met ervaringsdeskundigen-compagnons, vorming over omgaan met 
rouw en verlies, wegwijs maken bij vragen rond ziekte en verlies, een warm geschenk van 
‘graag gedaan-ers’. Dat zijn mensen die iets geven aan anderen wat ze graag doen en goed 
kunnen, bijvoorbeeld een heerlijke massage of gewoon een kop koffie in een lokaal café. 
Maar vooral met verhalen van de vele vrijwilligers en mensen die via Lost & Co hun verlies 
toch een gouden randje konden geven”, zegt Kathleen Roskams. 

Lost & Co verkoopt de Gouden Dozen dit weekend in primeur tijdens de kerstmarkt in Lier. 
Ze kosten 20 euro per stuk. U kunt ze geven aan iemand uit uw omgeving die te maken heeft 
met ziekte of verlies, om te laten weten dat u aan ze denkt. Of gewoon voor uzelf houden, 
voor de momenten dat u zelf even worstelt met een verlies. U kunt ze ook bestellen via de 
website van Lost & Co. 

De Gouden Dozen konden gerealiseerd worden dankzij de steun van Rotary Lier, Stichting 
tegen Kanker en Kom op tegen Kanker. 

0478.55.63.97, www.lostenco.be 

 


