
 
rouwbegeleiding 

Sterrenkindje® biedt 
professionele rouwbegeleiding 
aan ouders, op basis van 
uurtarief. Loop je vast in het 
verdriet, dan helpt Janine van 
Veen je weer op weg om de 
draad van jouw leven weer op te 
pakken. Rouwen is hard werken. 
Je hoeft niet alleen te doen. 

wat klanten vertellen:

Wendy: ‘Je wenst niemand dit 
verlies toe. Maar als mensen 
het meemaken wens je ze 
Janine toe en haar mooie 
producten die met liefde 
gemaakt worden.’

Voor het allermooiste en liefste  
als een baby overlijdt…

Je verwelkomt je kindje in je leven en nu moet je 
afscheid nemen. Sterrenkindje® helpt je met een 

liefdevol welkom en afscheid. 

Want een persoonlijk afscheid helpt bij het rouwen. Sterrenkindje® heeft een 
groot assortiment draagmanden van verschillen materialen en afmetingen. 
Voor de bekleding kies je zelf de kleuren en stoffen die bij je passen. De manden 
gebruik je voor het opbaren, naar huis brengen of als overbrengmand (voor 
uitvaartondernemers en ziekenhuizen). Alle draagmanden zijn zeer geschikt  
voor crematie of begrafenis. Er worden alleen natuurlijke materialen gebruikt. 
Sterrenkindje® werkt graag samen met ouders en uitvaartbegeleiders.  
Naast draagmanden zijn er ook andere liefdevolle uitvaartproducten in de 
webshop verkrijgbaar. De levertijd is 48 uur. Maatwerk is de norm, maar 
standaard kleuren zijn ook beschikbaar. 



Handgemaakt, maatwerk, en  
persoonlijke aandacht

Draagmanden 
De manden zijn van zachte maar toch stevige wa-

terhyacint of van abaca. Het matras, de deken, het 
mutsje en 2 herinneringssterren komen in de stof 

die je zelf kiest. 

Kisten 
Alle babykisten worden geleverd met bekleding, deken, 
mutsje, twee herinneringssterren en een kleine ster. 
Babykist berkenhout, een kist van onbehandeld hout 
dat heel glad aanvoelt. Als je wilt, kan er op geschreven, 
geschilderd of getekend worden. Je kunt kiezen voor 
leren handgreep voor een stoere eigentijdse uitstraling. 
Babykist Faircoffins, deze kist is een samenwerking van 
Sterrenkindje® en Faircoffins, en is gemaakt van natuurlijke 
en gerecyclede materialen. Je kan een witte versie bestellen 
waar je zelf op schrijft, tekent of verft. Of je bestelt tegen een 
meerprijs een kist met een zelf gekozen illustratie. 

Watermethode
De watermethode van Sterrenkindje® bestaat uit een glazen 
bak in een stoffen mand. In de kraam/rouw-week staat de 
waterbak in de mand. Daarna kun je de mand gebruiken voor 
knuffels, de kaarten en andere tastbare herinneringen. 

Wikkeldoeken & Kleding
Meer producten, zoals (premature) kleding en wikkeldoeken, 
vind je op de website van Sterrenkindje. Scan de QR code  
voor meer informatie.
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