
Te vroeg gekomen 

Te vroeg gegaan 

Maar in het hart van mama 

zal je altijd blijven bestaan



Voorwoord

Waarom dit boekje zullen veel mensen zich afvragen maar zo kan ik aan de wereld 
laten zien dat een kind verliezen op welke manier dan ook het ergste is wat een mens 
kan overkomen.

Ik ben sinds de dag van overlijden van Saar kapot gegaan van verdriet en dat is niet in 
woorden te beschrijven maar toch heb ik het gedaan aan de hand van brieven die ik 
voor haar schreef.

Als u dit leest zal u het misschien soms schokkend vinden of niet begrijpen maar dit is 
hoe ik de maanden na haar dood heb beleeft.

Tot eind December heb ik bijna elke dag een brief aan haar geschreven maar dat is 
veranderd naar elke maand omdat ik vond dat de brieven erg op elkaar lijken en heb 
ik uiteindelijk tot dat Saar eigenlijk 9 maanden zou zijn geschreven

Vanaf toen ben heb ik heel veel ups en downs gekend maar ik weet dat ik verder moet 
want naast moeder zijn van Saar ben ik ook moeder van Guusje en vrouw van Robbert 
en voor hun moet ik verder leven

Iedereen gaat anders met verdriet om dus leest u het  boek en bedenk hoe u er mee 
om zou gaan.

Veel liefs 

Naomi Dellaert



15 November 2017

Lieve Saar

Vannacht schopte  je opeens niet meer , ik wist zeker dat er wat mis was.

Na dat ik je grote zus naar de kinderopvang heb gebracht ben ik naar het ziekenhuis 
gegaan.

Daar bleek na een echo van de gynaecoloog dat je in me buik bent overleden.

De wereld storten in voor mama, daarna heb ik papa moeten bellen en over de 
telefoon moeten vertellen dat je er niet meer was.

Gelukkig zijn de collega's van papa geweest die hem naar het ziekenhuis hebben 
gebracht.

Na een gesprek met de gynaecoloog zijn we naar huis gestuurd.

Daar zit ik dan met jou nog in me buik je bent er nog maar ook weer niet

Tot morgen mama klein meisje

Weet dat ik van je hou

Veel Liefs Mama



16 november 2017

Lieve Saar

Vannacht niet geslapen , kan niet geloven dat jou kleine hartje niet meer klopt.

Na dat ik je zus heb weg gebracht naar de kinderopvang hebben papa en ik thuis 
zitten wachten tot 14:30 zodat we eindelijk naar het ziekenhuis konden om te horen 
wanneer jij geboren mocht worden.

Na een goed gesprek met de arts bleek de beste keuze een keizersnede te zijn en die 
zal als ik dat wilde de volgende dag al zijn.

Ik was blij dat te horen want ondanks dat ik jou het liefs nog 8,5 week bij  mij wilde 
houden wist ik ook dat dat niet kon.

Hoe langer je in me buik zou zitten hoe meer je zou ontbinden, maar ook het idee om 
nog zwanger rond te lopen zonder een levend kindje in me buik werd ik misslijk van.

Na een hele hoop papier werk en bloed prikken mochten we weer naar huis.

Je zus op gehaald en even langs opa en oma Zandstraat geweest om te vertellen wat 
er ging gebeuren.

Daarna naar huis om wat te eten en voor je zus en mij een tas in te pakken voor het 
weekend.

Morgenochtend brengen we je zus nog naar de opvang waar opa en oma Zandstraat 
haar ophalen en daarna moeten we ons om 9 uur melden in het ziekenhuis.

Tot morgen mama's klein meisje

Weet dat ik van je hou

Veel Liefs Mama



17 November 2017

Lieve Saar

Vandaag ben jij geboren om 11:50 1460 gr en 41 cm was je.

Maar op dezelfde dag ben je ook gestorven, hoe erg best iedereen ook deed in het 
ziekenhuis de keizersnede was een hel.

De ruggenprik deed veel pijn en daarna ging alles zo snel.

Toen er werd gezegd dat je er was storten me wereld in, nu is het echt .

Al vrij snel mocht je bij me liggen wat was je toch mooi precies je grote zus maar dan 
met donker haar,

Eenmaal terug op de kamer wist ik al snel dat ik je de hele dag bij me wilde hebben.

En eigenlijk nooit wilde afstaan ook al wist ik dat het moest.

Ik heb je die dag aangekleed en zo veel mogelijk vast gehouden, zo lang het nog kon.

S ’avonds kwam er wat bezoek enkele hebben jou gezien en sommige wilde dat niet 
en dat snap ik helemaal.

Ook hebben we jou kistje uitgezocht precies zoals die van oma in de hemel.

Er zijn ook veel foto’s gemaakt waar zowel papa als ik me ongemakkelijk bij voelde 
maar we hebben het toch maar gedaan wat hierna kan het niet meer.

Vanavond is de kinderarts geweest om je te onderzoeken, bij het uitkleden zag mama 
dat je buikje al blauw werd.

Moet ik nog wel elke dag je willen zien wat je gaat er steeds slechter uit zien en mama 
wil het liefst je herinneren zoals je vandaag was zo mooi

Je bent beneden in het mortuarium als mama daar aan denkt dat je helemaal alleen 
daar ligt draait me maag of en wordt ik misselijk maar het kan niet anders

Tot morgen mama's klein meisje

Weet dat ik van je hou

Veel Liefs Mama



18 November 2017

Lieve Saar

Je zou vandaag 1 dag oud zijn , eigenlijk zou ik je nu voor het eerst wassen schone 
kleertjes aan en de fles geven in plaats daar van lig jij nu alleen beneden in het 
mortuarium .

Die gedachten doen zo erg pijn bij mama.

We hebben gisteren een mooie memory box gekregen in het ziekenhuis van Stichting 
Hanne ,daar kunnen we alle belangrijke dingen en herinneringen van jou er in stoppen

Vanochtend is de maatschappelijk werkster geweest en hebben we samen met papa 
besloten om vanavond afscheid van je te nemen en je kistje voor altijd dicht te doen.

Vanmiddag zijn opa Gab met Jenny & Opa Guust en Oma Ineke met Guusje langs 
geweest eigenlijk weet ik niet zo goed wat ik moet zegen tegen ze.

Het is nu 1 uur s ’nachts, vanavond afscheid van je genomen dit deed zo veel pijn nu 
zal ik je echt nooit meer kunnen vasthouden.

Samen met papa hebben we drie teksten op je kistje gezet en je daarna er ingelegd.

Papa heeft er geschreven :

Slaap zacht lieve prinses

xxx- papa

Ik heb geschreven:

De hemel heeft een engeltje bij.

Mama zal altijd van jouw houden.

Dag lieve Saar

Dikke Kus Mama

Namens je grote zus heb ik geschreven:

Jij zal altijd mijn sterretje in de hemel zijn mijn lief klein zusje

xxx-jes Je grote zus Guusje

Papa wilde heel erg graag jou naar de begrafenisauto brengen en toen hij weg liep 
met jou brak mama’s hart in duizend stukjes


