Troostliedjes steunen ouders na overlijden van hun kind

Zangeres Natalie Merfort werkt aan een
cd vol met troostliedjes, speciaal voor
ouders die hun kind verloren.
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Op verzoek van ouders die hun
kindje verloren, maakt Natalie
Merfort een cd vol troostliedjes. De
zangeres verzorgt al 7 jaar de
herdenkingsdiensten in het Sophia
Kinderziekenhuis.
,,Ik heb me altijd geroepen gevoeld
te zingen voor mensen die het
zwaar hebben,'' zegt Merfort (43).
,,Daarmee krijg je geen bekendheid
of roem en je breekt niet door.
Maar ik vind het fijn om op plekken
te zingen waar mensen graag
afgeleid willen zijn. Waar ik meer
kan geven dan alleen
entertainment.''
In Berlijn geboren, kwam de
zangeres vanwege haar studie aan
het conservatorium naar
Rotterdam. Jaren later woont ze
nog steeds met plezier in
Nederland. Ze is moeder van een
zoon en gaf met haar zang en
zelfgeschreven muziek afleiding,
steun en verlichting aan duizenden
mensen. Patiënten, nabestaanden
en demente bejaarden woonden tal
van optredens en concerten bij in
het EMC, het Sophia
Kinderziekenhuis,
verzorgingshuizen in het hele land,
het IJsselland Ziekenhuis in
Capelle en het AMC in Amsterdam.

herdenkingsdienst in het Sophia
Kinderziekenhuis voor
tweehonderd ouders en
familieleden die een kind verloren.
Steeds vaker vroegen ouders na
afloop om haar muziek op een cd.
,,Zodat ze thuis de liedjes ook
kunnen horen. Om er in hun eigen
omgeving steun, kracht en troost uit
te halen. Ik vind dat het grootste
compliment.''
Merfort dook de studio in en
maakte de cd Passage, die na de
zomer uitkomt en voor een
symbolisch bedrag verkrijgbaar is.
De zangeres schreef de liedjes zelf.
Daarbij liet ze zich inspireren door
teksten die ze op de bijeenkomsten
in het Sophia Kinderziekenhuis van
ouders hoorde over hun eindeloze
verdriet om het grote verlies van
hun kind. ,,De tekst staat voorop,''
zegt zij. ,,De cd gaat niet alleen
over verlies en verdriet, maar ook
over intens leven.''
Merfort werkt ook aan een troost-cd
voor ongeneeslijk zieke kinderen.
Een soort Kinderen voor Kinderen.
,,De muziek zal totaal niet oubollig
zijn. Het zal zo zijn dat ook ouders
zeggen: 'Wauw, wat een coole cd'.''
Voor het project praat ze met
ernstig zieke kinderen en verwerkt
hun ideeën en gedachtes. ,,Ik
schrijf liedjes over hun dromen, hun
pijn en angsten. Maar ook over hun
levensplezier, hoe ze de dag
plukken en het leven omarmen.''

Ouders
Twee keer per jaar zingt ze op de
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