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Compagnons noemen ze zichzelf: luisterende 
oren en begripvolle monden, lotgenoten met 
ervaring die een eindje op weg gaan met een 
persoon in rouw. Een toeverlaat, voor even of 
voor het leven. Peter Callewaert vond zijn “roe-
ping” als compagnon bij Lost & Co toen hij in 
een krant het verhaal las van initiatiefneemster 
Kathleen Roskams. De psychologe en leerlin-
genbegeleidster observeerde de zware effecten 
van verlies op mensen, de onhandigheid van de 
omgeving om de rouwende bij te staan, maar 
ook de positieve effecten van gesprekken met 
lotgenoten. Daar lag de kiem van Lost & Co: 
rouwende mensen in contact brengen met ie-
mand die ook door die tunnel ging en uiteinde-
lijk weer aangesterkt geraakte. Een wandeling, 
een cafébezoek, een telefoongesprek, alles is 

mogelijk als het de rouwende even wat adem-
ruimte, recht op rouwen en bruikbare tips gunt. 

Pauzeknop
“De herkenning was zo groot dat ik niet anders 
kon dan aansluiting zoeken bij Lost & Co”, ver-
telt Callewaert. “Ik had een tijd tevoren mijn 
beste vriend verloren en was door een lang 
rouwproces gegaan dat ik actief en zichtbaar be-
leefde. Ik dwong mijn recht op rouwen af, maar 
volgens mijn omgeving duurde dat te lang, ging 
het te traag. Het leven gaat nu eenmaal voort. 
Terwijl ik een pauzeknop zocht. Ik geraakte op 
eigen kracht door mijn rouwperiode, met in-
zichten en ervaringen die ik nu graag met lotge-
noten deel. Er is een hoge nood aan bespreek-
baarheid van rouwen. Veel mensen mijden 

treurende vrienden en verwanten, en ze laten 
pas weer van zich horen als die weer aangesterkt 
boven water komen en hun leven hervatten.”

Wederzijds tanken
Lost & Co kiest bewust voor een vrijwilligers-
werking omdat die de laagdrempeligheid ver-
hoogt, verklaart Callewaert. “Wij zijn gewoon 
mensen onder elkaar, toegankelijker dan pro-
fessionelen. Een compagnon is dichtbij en be-
reikbaar. Hij wordt een deel van het netwerk 
van de cliënt en neemt initiatieven in het echte 
leven. Compagnon en cliënt worden niet nood-
zakelijk vrienden. Ze bepalen zelf hoe lang het 
contact duurt en welke vorm het aanneemt.” 
Op de website kan je een compagnon selec-
teren op basis van het soort verlieservaring. 
Niet eender wie wordt op de cliënt losgelaten. 
Er wordt gepeild naar de persoonlijke ervaring 
en de specifieke gespreksvaardigheid voor dit 
soort ontmoetingen. En er is vorming en onder-
steuning. Als de zorgvraag te groot is, wordt de 
cliënt doorverwezen naar professionele hulp. 
“Een Lost & Co-gesprek is een wederzijdse 
dienst”, vindt Callewaert. “Ook de compagnon 
kan zin vinden in de ervaring van zijn cliënt. Het 
is niet alleen de rouwende die tankt.”

Goudlijm
Het beeld van het “gouden randje” symbo-
liseert heel subtiel de werking van Lost & 
Co. Het verwijst naar de Japanse lijmtech-
niek Kintsugi waarbij gebroken porselein niet 
wordt weggegooid of verholen gelijmd, maar 
met goudlijm duidelijk zichtbaar hersteld. 
“Het gouden randje ontstaat als je in een on-
dersteunende omgeving terechtkomt waar je 
je verdriet mag tonen”, vertaalt Callewaert. 
“Als je in alle vrijheid over de persoon die je 
mist, mag praten of zelfs lachen telkens als 
iets bij jou een herinnering aan hem of haar 
oproept. Als het potje niet altijd gesloten moet 
blijven. In de natuurvereniging waarvan mijn 
gestorven vriend en ik lid waren, toon ik zon-

der schroom tussen al die stoere mannen mijn 
gouden randje, mijn kwetsbaarheid. Dat is 
helemaal oké, voor hen en voor mij. Rouwen 
zet het leven in een wat rustigere versnelling. 
Daar hebben we allemaal nood aan.”

Graag gedaan
Lost & Co is een jong initiatief dat pas 2 jaar 
voor de coronacrisis van start ging. Door de 
verplichte pauze bleef de uitbreiding buiten 
de kernregio Lier-Mechelen nog beperkt. Toch 
startten al initiatieven in Leuven, de Kempen, 
Oost- en West-Vlaanderen. In elk van die re-
gio’s krijgt de groep ondersteuning van “Lost 
& Co-cafés”, plekken waar gesprekspartners 
een rustig moment kunnen beleven. Voorts 
zijn er de “graaggedaners”: aangesloten dienst-
verleners die via een gratis bon voor zelfzorg, 
geschonken door een compagnon aan een cli-
ent, hun bijdrage leveren aan het rouwproces. 
Dat kan een workshop bloemschikken zijn, 
een keramiekles, een verzorgingssessie, een 
boekenpakket bij de bib enzovoort.

De organisatie sloot zich aan bij de wereldwijde 
beweging van Compassionate Cities: zorgzame 
steden die zich engageren om aandacht te be-
steden aan verlies, rouw en mentaal welzijn (zie 
Tertio nr. 1.035 van 11/12/’19, nvdr). Ze onder-
steunen initiatieven in scholen, in woonzorg-
centra of op werkplekken om rouwgesprekken 
breder gedragen te krijgen zodat zo’n praatje 
op straat of op het werk niet langer als vreemd 
wordt aangevoeld. “Iedereen kan in zijn om-
geving compagnon zijn door mensen de tijd 
en de ruimte te geven om te rouwen. Zien dat 
lotgenoten uiteindelijk ook weer vaste grond 
vonden, dat ze er weer goed uitzien, geeft hoop 
en een veilig gevoel aan wie met een verlieser-
varing kampt”, besluit Callewaert.  III

Goed omringd en toch niet begrepen. Heel wat mensen die kampen met verlies, 
ondergaan dagelijks de goedbedoelde peptalk of de vermijdende luchtigheid van 
een omgeving die de diepte van hun verdriet niet kan peilen. Voor hen werd Lost & Co 
opgericht, een vrijwilligersinitiatief dat rouwen bespreekbaar maakt. Met de steun  
van wie een gelijkaardige weg aflegde en weer grond onder de voeten vond.

Rouw verdraagt een gouden randje

Sylvie Walraevens
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Bewegen met Alle(r) zielen
Om de werking van Lost & Co zichtbaarder te maken en ook fondsen te wer-
ven, fietst compagnon Peter Callewaert eind oktober in 4 dagen van Lier naar 
Kortrijk, waar hij zijn tocht zal afsluiten bij het Onument – de stemmige, cirkel-
vormige, groene rouwplek die er werd aangelegd ter ere van de coronaslachtof-
fers en die vrij toegankelijk is voor herdenkingen. Wie het initiatief  “Bewegen 
met Alle(r) zielen” wil steunen, kan een aantal kilometers van de symbolische 
13.682,38 km – dat getal verwijst naar de totale oppervlakte in km2 van Vlaande-
ren – afleggen. De sponsortocht loopt tot 2 november, Allerzielen.

www.lostenco.be

Tastbare troost
Het gouden online winkeltje van Lost & 
Co biedt troostgeschenken voor rouwende 
vrienden en familieleden. Ze maken de 
troost tastbaar. Een kaart met zaadjes 
die meteen in de grond kunnen worden 
gestopt, waarbij spontaan herinneringen 
opborrelen. Postkaarten met beelden 
wanneer woorden tekortschieten en 
“Sterkte” de lading niet kan dekken. Een zakje mooie troostzakdoekjes voor 
als het even nodig is. Of een porseleinen kopje met gouden randje.
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